
Протокол № 5 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 327/15.11.2016 г. на изпълнителния 

директор на ИАОС за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура по 

публично състезание за обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на газови и течни 

хроматографи и доставка на консумативи за тях“ по обособени позиции, открита с Решение № 

41/06.10.2016 г., възобновена със Заповед № 142/12.04.2017 г. след влизане в сила на Решение 

235/02.03.2017 г. на КЗК 

 

На 12.05.2017 г., в закрито заседание, комисията в състав: 

Председател: * 

Членове: * 

* 

* 

*, резервен член, заместващ редовния член *, 

 

1. Разгледа постъпилите допълнителни документи по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП, изискани с 

Протокол № 4/25.04.2017 г. 

Представените документи от „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 200998800, са 

постъпили в срок и съдържат оторизационно писмо от Jiangsu Skyray Instruments Co. Ltd. в 

качеството му на официален производител/доставчик на апарати за хроматография, спектроскопия и 

съответните технологични процеси, резервни части и консумативи за хроматографски системи. В 

документа изрично е посочено, че Jiangsu Skyray Instruments Co. Ltd. произвежда газови и течни 

хроматографски системи, включително такива с масселективни детектори (единичен квадрупол), с 

което изискването на възложителя, поставено в критериите за подбор по процедурата, е изпълнено. 

В допълнение, на основание чл. 54, ал. 13 ППЗОП, комисията направи проучване в интернет 

сайта на производителя и установи, че в продуктовия каталог обективно присъстват газови и течни 

хроматографски системи, включително такива с масселективни детектори. 

С оглед на горното комисията приема, че участникът „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е 

удовлетворил всички изисквания на възложителя, свързани с критериите за подбор в настоящата 

обществена поръчка.  

 

2. Комисията отвори и разгледа техническите предложения на „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД по обособена позиция № 2 и № 3. Комисията установи, че подадените технически предложения 

по обособена позиция № 2 и № 3 от участниците „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „Т.Е.А.М.“ 

ООД напълно отговарят на техническите спецификации на възложителя. 

 

3. С оглед на горното комисията публично ще отвори ценовите предложения по двете 

обособени позиции на „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за което ще публикува уведомление на 

профила на купувача. 

Дата 12.05.2017 г. 

 

Председател: * 

Членове: 

* 

* 

* 

*, резервен член, заместващ редовния член * 

* Заличени данни по смисъла на чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2 ЗЗЛД 


