
ПРОТОКОЛ№З 

1. Днес 06.06.2018 г., в изпълнение Заповед №153/13.03.2018г. на Възложителя, в
сградата на Изпълнителна агенция по околната среда в гр. София, бул. ,,Цар
Борис Ш" № 136, комисия в състав:

Председател: 

Членове: 

2.   

се събра, за да продължи работата си по отваряне и оповестяване на ценовите 
оферти на допуснатия участник, в открита по вид процедура за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет: ,,Доставка на стьклария и консумативи за нуждите 

на лабораториите на ИАОС". 

Съгласно Заповед №237/06.06.2018 г. на Възложителя поради. обективна 
невъзможност да изпълнява задълженията си: - 

След като се запознаха със списъка с участниците и подадените оферти, новите 
членове подписа декларация по чл.103, ал. 2 ЗОП. 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията. 
Съобщението за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти е 

публикувано в профила на купувача при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 
първо от ППЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване . 

. Заседанието беше откр:ито от председателя на комисията, който запозна всички 
присъстващи с констатациите, направени от комисията в Протокол № 1 и Протокол № 
2 и обяви участниците, коит<J не са дстуснати цо отваряне на ценовите предложения -
по обособените позиции, които не отговарят на предварително обявените условия на 
Възложителя за провеждане на обществената поръчка. 

Председателят на комисията докладва пред комисията и пред представителите 
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ЕООД 

ДАНСФАРМА 
26 

ЕООД 10 073,15 лв. 

ДАНСФАРМА 
27 

ЕООД 497,20 лв. 

ДАНСФАРМА 
29 

ЕООД 15 789,25 лв. 

ДАНСФАРМА 
36 

ЕООД 576,90 лв. 

ДАНСФАРМА 
72 

ЕООД 1 909,35 лв. 

ДАНСФАРМА 
76 

ЕООД 2 599,50 лв. 

8. Следващият участник, чиито ценови предложения бяха отворени, е

БИОСИСТЕМИ ООД 

Фирма Позиция Цена без/Jде 

БИОСИСТЕМИ 

оод 
29 

13 757,40 лв. 

БИОСИСТЕМИ 

оод 
31 

2 068,00 лв. 

БИОСИСТЕМИ 

оод 
32 

1 340,00 лв. 

9. Следващият участник, чиито ценови предложения бяха отворени, е

Т.Е.А.М. ООД 

Фирма Позиция Цена без /Jде 

Т.Е.А.М. ООД 15 636,57 лв. 

Т.Е.А.М. ООД 16 220,00 лв. 

Т.Е.А.М. ООД 17 760,50 лв. 

Т.Е.А.М. ООД 23 328,90 лв. 

Т.Е.А.М. ООД 37 752,50 лв. 

Т.Е.А.М. ООД 51 86,10 лв. 

Т.Е.А.М. ООД 56 380,00 лв. 

Т.Е.А.М. ООД 81 25,50 лв. 

10. Следващият участник, чиито ценови предложения бяха отворени, е

ФО ТООД 

Фирма Позиция Цена без ме 

ФОТ ООД 2 1251,72 лв. 
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„ЛАБИМЕКС" АД в срок до 5 дни от датата на получаване на настоящия протокол от 
работата на комисията, да представи подробна писмена обосновка за начина на 
образуването на ценовите предложения по посочените по-горе позиции. Участник, 
който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ще бъде отстранен от участие 
в процедурата на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП. 

Дата на настоящия протокод: 08.06.2018 r. 

Председател: 

Членове: 
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