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София, .jX.^£. 2017 г. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протоколи №№ 
1, 2, 3 и 4 от работата на комисия, назначена със Заповед № 318/08.11.2016 г. на 
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за разглеждане, 
оценка и класиране на подадените оферти в процедура - публично състезание за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на мас-спектрометри с 
индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях", открита с Решение № 
42/13.10.2016 г. на изпълнителния директор на ИАОС, възобновена със Заповед № 
141/12.04.2017 г. след влизане в сила на Решение 234/02.03.2017 г. на КЗК 

I . ОТСТРАНЯВАМ 

„Т.Е.А.М." ООД от участие по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 2, б. 
„а" от ЗОП. 

Мотиви за отстраняването: 
В ценовото предложение на участника „Т.Е.А.М." ООД е допусната грешка. Видно е, 

че има несъответствие между предложената цена за консумативи без и с ДДС - 11 230 лв. х 
1.2 ДДС = 13 476 лв., а не посоченото в ценовото предложение 13 467 лв. В общата цена за 
сервизна дейност и за доставка на консумативи също има несъответствие между цената без и 
с ДДС - 22 470 X 1.2 ДДС = 26 964 лв., а не посочената цена 26 955 лв. 

Въз основа на гореизложеното пе може по безсъмнен начин да се установи коя е 
действително оферираната от участника цена, което обуславя отстраняването му. 

П. КЛАСИРАМ ! 

Участниците в процедурата въз основа на критерия „най-ниска цена", по обособени 
позиции, както следва: 

По Обособена позиция № 1 „Сервизно обслужване на 10 броя мас-спектрометри 
Agilent Technologies модел 7500 и доставка на консумативи за тях" 

1. „Кем АС Инженеринг" ООД: предлагана цена за изпълнение на поръчката 52 300 
лв. без ДДС и 62 760 лв. с ДДС. 

2. „Т.Е.А.М." ООД: предлагана цена за изпълнение на поръчката 77 425 лв. без ДДС и 
92 910 лв. с ДДС. 

По обособена позиция № 2 „Сервизно обслужване на 2 броя мас-спектрометри Agilent 
Technologies 7700, Agilent Technologies 8800 и доставка на консумативи за тях" 

1. „Кем АС Инженеринг" ООД: предлагана цена за изпълнение на поръчката 15 600 
лв. без ДДС и 18 720 лв. с ДДС. 



Класираните участници отговарят на всички изисквания на ЗОП и на критериите за 
подбор и на техническите изисквания на възложителя, посочени в обявлението за откриване 
на процедурата и документацията за участие в обществената поръчка, съгласно 
констатациите в протоколите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране 
на подадените оферти. Офертите на участниците са отворени, разгледани и класирани 
съобразно критерия за оценка, приет от възложителя, а именно „най-ниска цена". 

Въз основа на извършеното класиране : 

За изпълнител по обособените позиции класирания на първо място участник в 
процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сервизно 
обслужване на мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи 
за тях" по две обособени позиции, както следва: 

По обособена позиция № 1: „Кем АС Инженеринг" ООД; 
По обособена позиция № 2: „Кем АС Инженеринг" ООД. 

Решението подлежи на обжалване нред Комисията за защита на конкуренцията в 10-
дневен срок от получаване му по реда на чл. 196 от Закон за обществените поръчки. 

Настоящото решение да се изпрати за сведение на участниците в процедурата в 3-
дневен срок от датата на издаването му и да се публикува в Профила на купувача. 

Протоколите и окончателният доклад от работата на комисията се намират на 
профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/3 РЗОР 

П1. ОПРЕДЕЛЯМ 

Възложител, 
И.д. изпълнителен 
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