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ПРОТОКОЛ№2 

I. Днес,31.05.201� r., в изпълнение па Заповед №153/13.04.201t! г., изменена
с Заповед №227/30.05.2018т· . .н.1 Възложителя, в С11>адата на Изпъ.1ни·1-енна а1·енция по 
околната среда в rp. Софиs�, бул. ,,Цар Борис 111" № 136, комисия в съста:н; 

Председател: 

Членове: 

се събра_, :Ja да продължи работ�ца си по разглеждане и 011енка на пос-rъпилите 
оферти за участие в процедура за възлагане па обществена поръчка, с предмет: 
,,Достаnю111а стъкларJtи it консу�1а-rпв11 за 1t�·;�щпте на лаборатори11те на ИАОС". 

Съгласно Заповед №227/30.05.2018r. на Въ3Ложителя поради обеК'lивн.а 
невъзможност ,ца изпълнява задъ.1женията си, �rястощ 1щ 

- младши експерт в отнел „ЛКВл". Спед като се запозна със списъка с участниците 
и подаденнте оферп-1, новият член nодnиса дсклараuиs� по •m.103, ал. 2 ЗОП. 

На основание '\Л. 54, а.1. 8 и ал. 9 от ППЗОl-1 с Протокол № li21.05.2018 r. 
ко�tисията даде на участниците срок от 5 (пет) работни дни да представят допъJJНителии 
до1<уменrn за с·ьотвt.:[Ствието си с критериите за подбор. В зат(оноустановения срок в 
деловодството на ИАОС са пода.1.tе}j_и допъJШите.1ни до1,умеюи от следните участници: 

1. Т.Е.А.М." ООД, вх. № OIN23.05.20!8 r.,10:ООчаса, no обособени позиции №№
17.1, 17.2 и 51;

2. ,,ФОТ" ООД, вх. № 02N23.05.2018г., J 2: 15 часа, по обособени nоз.ишш №№
30.1, 30.2, 3 J .1, 31.2 и З 1.3

3. дАНСФАРМАЕООДвх. №ОЗА/25.05.2018r., 13:15 часа, пообособе1-н1.
11031\UИИ № 36.5, 36.6, 72.'1.+ 72.5

4, ЛАБИМЕКС АД, вх.№ 04A/29.05.2018r„ 14.19 часа. 110 обособени позиции N!!No 
29.5, 31, 61 и 64 
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2. Декларация от Изn·ьJJ..Нителния дире1<тор на фирмата, потвърждаваща, че
офернраните продукти по обособена поз. № 31.1 +31..3 са в кутии, юu<Вото е изисющнето
на Възложwrеля. Приложени са брошури, потвърждаващи техническото изискване.
3. Декларация от Изпълии.те.1ния диреъ-rор на фирмата, потвърждаваща, че
оферирания продукт по обособена поз. № 61. l е съв�1естим с продуl\-rа по nоз. № 61 ,2,
4. Дею1арация от Изпълнителния дире"--r◊Р на фирмата, от която е видно, че
декларираните характеристики ва оферирани.те продукти по обособена поз. № 64 ве
отговаря.·t· на изискването на ВъзложитеJJя по отношение размера па порите.

С оглед на 1·ореиз.поженото и в съответствие с разпоредбата па чл.56, ал,2 от 
ППЗОП, комисията счита, че техническото прещ�ожение на участника по обособени 
поз1щии No№64 не от1.-оваря на предварително обпяенкrе условия, съдържащи се в 
обявлението за норъчката и в документацпнта :�а участие, поради което предлага 
Лабпмекс Ад да бъде отстранен от участие по обособени по.зиции №№64 на ocrюDaJ.rn:e 
чл.107, т,2, буква „а" от ЗОП, 

Техническото nредпожение ва Участника за разгледаните по.зипии отговаря на 
изискванията на Възложителя и комисията реши да бъде допуснат до отваряне на 
ценовите му nредложеimя 110 обособени позиции №№29,31,61 

В указания 5-дневен срок не бяха получени разнснения от фирма ГРИН БГ

ООД по обособена позищ1я №64, поради което 1<омисията счита, •.1е техни•1еското 
предложение на участника по обособена.та позиция не отr-оваря на предварително 
обявените условия на поръ4ката съг.п. чл.107 т.2 буква а от ЗОП и те не се допускат до 
отваряне на ценовите оферти по тази позиция, 

Комисията .взе решение ценовите пре;шожения на допуснатите участници да 
бъдат отворени и оновестени на 06.Uб.20i8 г., 11.00 часа в сградата на Изпълнителна 
ЗJ·ендия по околна среда, като съобщение за това ще бъде публикувано в профила па 
купувача. 

Настоящия нротокол се състави в един екземпляр и бе подписан от всички 
членове па r<омисията: 

Пре11.ссдател: 

Членове: 
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