ПРОТОКОЛ № 1
за отваряне на офертите за участие в открита процедура
по реда на чл.54 и следващи от ППЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване и въвеждане на методи за определяне на
приоритетни и специфични органични вещества във води, които
досега не са били анализирани, както и методи за анализ на
приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и
закупуване на необходимата техника и оборудване" по четири
обособени позиции
Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой
течна хроматографска система (HPLC/MS/MS) за Регионална лаборатория (РЛ) - Плевен.
Разработване и въвеждане на методи за анализ на широка гама полярни съединения от допълнителния
списък за наблюдение по Директива 2013/39/ЕС”
Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 (един) брой газхроматографска система (GC/MS/MS) за
Регионална лаборатория (РЛ) -Стара Загора, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване
и въвеждане на методи за анализиране на органокалаени съединения и на методи за пробоподготовка и
анализ на определени приоритетни вещества в седименти и биота и оборудване за подготовка на
биота за изпитване”
Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 (един) брой газхроматографска система (GC/MS/MS/NCI)
за Регионална лаборатория (РЛ) -Пловдив, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване и
въвеждане на методи за анализ на полибромиранидифенилови етери (PBDE) във води и биота и за С1013-хлороалкани във води и седименти и оборудване за подготовка на биота за изпитване“
Обособена позиция № 4 „Закупуване, доставка и инсталиране на 3 (три) броя автоматични
системи за твърдофазова екстракция на водни проби за Регионални лаборатории Плевен, Стара Загора
и Русе”

Днес, 27.03.2017г., в 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция Околна
среда /ИАОС/, в изпълнение на Заповед № 96 от 27.03.2017г. на и.д. Изпълнителен
директор на ИАОС и във връзка с Решение № 33 от 26.08.2016г. за откриване на
процедурата с горепосочения предмет и Решение № 06 от 02.03.2017г за одобряване на
изменение или допълнителна информация, на основание чл.18, ал.1, т.1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), се състоя открито заседание на комисия в състав:
Председател на комисията:
1.Златка Георгиева – началник на отдел „Лаборатория за инструментални
методи за анализ“, Главна дирекция „Лабораторна и аналитична дейност“ (ГД ЛАД)
Членове:
2. Стела Гинин – главен експерт в отдел „РЛ Стара Загора“, ГД ЛАД
3. Весела Цветанова – главен експерт в отдел „РЛ Пловдив“, ГД ЛАД
4. Боряна Йончева – началник отдел „РЛ Плевен“, ГД ЛАД
5. Весела Еленкова - старши експерт в отдел "Финанси и стопанско управление"
(ФСУ), дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“
(ФПОАЧР)

6. Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел "Правен" в ИАОС, дирекция
ФПОАЧР
7. Ивайло Маджуров – упълномощен представител на „Маджуров енд
партнърс“ООД - Консултант съгласно Договор 3244/27.05.2016г. за предоставяне на
юридически услуги по Проект №BG16M1OP002-1.004-001 "Разработване и въвеждане
на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на
ИАОС"
Комисията в описания състав започна работа след получаване на протокола по
чл.48, ал.6 ППЗОП и получените оферти.
До определеният в Обявлението краен срок за представяне на оферти - 17:30
часа на 24.03.2017 г., в деловодството на ИАОС са депозирани 6 броя оферти от
следните участници:
1. "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД гр.София - представена оферта за Обособени
позиции №1, №2 и №3 - вх.№ 01 от 24.03.2017г в 14:55 часа
2. "АСМ 2" ЕООД гр.София - представена оферта за Обособени позиции №1,
№2, №3 и №4 - вх.№ 2 от 24.03.2017г в 15:45 часа
3. "Т.Е.А.М." ООД гр.София - представена оферта за Обособени позиции №1 и
№4 - вх.№ 3 от 24.03.2017г в 16:44 часа
4. "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД гр.София - представена оферта за Обособена позиция
№4 - вх.№ 4 от 24.03.2017г в 17:29 часа
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 присъстваха представители на
участниците, видно от Присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол, както
следва:
1. За „АСМ 2“ ЕООД – Андон Минков – управител.
2. За „Лабексперт“ ООД – Георги Маринов – пълномощник.
3. За „Инова Комерс“ ЕООД – Лора Иванчева – пълномощник.
На откритото заседание, проведено на 27.03.2017г не присъстваха представители
на средствата за масово осведомяване.
В изпълнение на чл.54, ал.3 и ал.4 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне
на офертите по реда на тяхното постъпване, оповести съдържащите се документи в
опаковките, представени от участниците и провери за отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис "Предлагани ценови параметри", след което трима от членовете на
комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническото
предложение на участниците.
В изпълнение на чл.54, ал.5 от ППЗОП комисията предложи по един от
присъстващите представители на другите участници да подпише техническото
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Представители на
участниците се възползваха от предоставената им възможност и подписаха пликовете с
надпис "Предлагани ценови параметри". Представителите на участниците не се

възползваха от възможността за подпис на техническите предложения от представените
за участие оферти.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията реши пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" да бъдат
съхранявани от Председателя на комисията.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
27.03.2017г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1........чл.2 ЗЗЛД...........
/ Златка Георгиева /

Членове:
2................ чл.2 ЗЗЛД............
/ Стела Гинин /

3............. чл.2 ЗЗЛД........
/ Весела Цветанова /

4.............. чл.2 ЗЗЛД.............
/ Боряна Йончева /

5.......... чл.2 ЗЗЛД.............
/ Весела Еленкова /

6............. чл.2 ЗЗЛД..............
/ Радослава Павлова /

7.............. чл.2 ЗЗЛД.............
/ Ивайло Маджуров /

