
УТВЪРЖДАВАМ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕ 

/КАМЕЛИЯ РАДЕВА/ 

П Р О Т О К О Л 

От работата на Комисията, определена със Заповед № 315/05.10.2017 г. на 
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за 
провеждане на обществена поръчка, открита по реда и при условията на Глава 26-та от 
Закона за обществените поръчки, с предмет: „Калибриране на технически средства", 
информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП с Реф. № 9068554/21.09.2017 г. 

На 05.10.2017 г., в 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по Околна 
среда /ИАОС/, в изпълнение на Заповед № 315 от 05.10.2017 г. на изпълнителния 
директор на ИАОС , издадена на основание чл.97, във връзка с чл. 51, ал.1 от ППЗОП и 
чл.103, ал.1 от ЗОП, се състоя открито заседание на комисия в състав: 

Комисия в състав: 

Председател: Радослава Шоевска - Ризова - началник отдел ЛКПчХО, ГД ЛАД; 

Членове: 

1. Нина Петрова - главен експерт в отдел ЛБМГМО, ГД ЛАД; 

2. Андреана Велчева - главен експерт в отдел ЛКПчХО, ГД ЛАД; 

3. Мил да Паунова - главен юрисконсулт в отдел „Правен", ФПОАЧР 

4. Весела Еленкова - старши експерт ФСУ. ФПОАЧР 

Резервен член: 

1. Мая Бойкова-главен експерт в отдел ЛИМА, ГД ЛАД 

2. Елисавета Попчева-главен експерт в отдел ЛКВд, ГД ЛАД 

Комисията в описания състав започна работа след получаване на протокола по 
чл.48, ал.6 ППЗОП и получените оферти. 

До определеният в Обявата краен срок за представяне на оферти - 17:30 часа на 
04.10.2017 г., в деловодството на ИАОС са депозирани 2 броя оферти от следните 
участници: 

1. „Калибра България" ООД-оферта вх.№01728.09.2007г. в 14.094. 
2. ЛК „Интерлаб" ЕООД- оферта вх.№02/28.09.2007г. в 15.45ч. 
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Не са постъпили оферти след крайния срок. 
След като получиха списъка с участниците и подадените оферти всички членове 

на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 
При отваряне на офертите в 10:30 часа не присъстваха представители на 

участниците. 

На откритото заседание, проведено на 05.10.2017 г. не присъстваха 
представители на средствата за масово осведомяване. 

След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 
подаването и приемането на офертите за участие, съгласно чл.97, ал.З от ППЗОП 
председателят пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им в 
деловодството на ИАОС, както следва: 

1. Участникът „Калибра България'" ООД е представил оферта в запечатана, 
непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. 

11 редеела гслят на комисията отвори офертата и обяви ценовите предложения на 
участника както следва : 

• по обособена позиция №1 „Калибриране на аналитични везни" -: 5760,00 
лева без включен ДДС; 

• по обособена позиция № 3 „Калибриране на еталонни теглилки" -: 560,00 
лева без включен ДДС. 

трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото 
предложение на участника. 

2. Участникът ЛК „Интерлаб" ЕООД е представил оферта в запечатана, 
непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. 

Председателят на комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на 
участника както следва: 

• по обособена позиция №1 „Калибриране на аналитични везни" - 5960 
лева без включен ДДС. 

трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 
участника. 

След приключване оповестяването на ценовите предложения, в 11:00ч. на 
05.10.2017 г. приключи откритото заседание на комисията. 

Комисията продължи своята работа на 12.10.2017 г. от 11.00 ч. След преглед на 
документите за подбор и техническите предложения на участниците по всяка от 
обособените позиции, за които има подадено предложение, комисията установи, че 
документите за подбор и техническите предложения отговарят на предварително 
зададените от възложителя условия, поради което не са налице предпоставки за 
отстраняване от участие. 

Констатациите относно ценовите предложения на участниците по обособените 
позиции, за които участват в процедурата, са отразени в таблицата по-долу: 



Обособена 
позиция 
№ по ред 

Наименование на 
обособена позиция 

Прогнозна 
цена 

„Калибра 
България" 

ООД 

„Интерлаб" 
ЕООД 

1 2 ~* 
j 4 

1. Калибриране на 
аналитични везни 

6400 лв. 5760,00 лв. 5960,00 лв. 

2. Калибриране на 
еталонни теглилки 
клас Е2 

1 000 лв. Не участва Не участва 

3. Калибриране на 
еталонни теглилки 

650 лв. 560 лв. Не участва 

4. Калибриране на 
шумомери и звукови 
калибратори 

900 лв. Не участва Не участва 

5. Калибриране на 
радиометри и 
дозиметри 

3 720 лв. Не участва Не участва 

При проверка на представените документи комисията констатира, че всички участници 
отговарят на критериите за подбор и техническите им предложения подлежат на разглеждане. 

Комисията констатира, че по обособени позиции с номера 2;4 и 5 не са постъпили 
оферти. 

Комисията класира предложенията на участниците в процедурата по критерия „Най-ниска 
цена" по обособени позиции както следва: 

По обособена позиция номер 1: 
1. „Калибра България" ООД; 
2. ЛК „Интерлаб" ЕООД. 

По обособена позиция номер 2: 
Няма класирани участници, предвид обстоятелството, че няма подадени оферти. 

По обособена позиция номер 3: 
1. „Калибра България" ООД; 

По обособена позиция номер 4: 

Няма класирани участници, предвид обстоятелството, че няма подадени оферти. 

По обособена позиция номер 5: 
Няма класирани участници, предвид обстоятелството, че няма подадени оферти. 

На основание чл. 97, ал. 4 ППЗОП, вр.с чл.192 от ЗОП комисията взе решение да предложи 
на изпълнителния директор на ИАОС: 



I. Да сключи договори за изпълнение на поръчка с предмет "Калибриране на 
технически средства" с класираните иа първо място участници по обособени позиции както 
следва: 

1. С фирма „ Калибра -България" ООД - по обособена позиция номер I и 3. 

I I . Да прекрати възлагане на поръчка е предмет "Калибриране на технически средства" 
по обособени позиции с номера 2,4 и 5 предвид обстоятелството, че няма подадени оферти но 
тях, на основание чл. 110, ал.1, т.1 ЗОП. 

На основание чл. 97, ал. 4 ППЗОП, вр.с чл.192 от ЗОП настоящият протокол се представи на 
Възложителя за утвърждаване. 

Дата: 12.10.2017 г. 

Весела Еленкова 

Нина Петрова 

Андреана Велчева 

Милда Паунова 
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