
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 
От проведено открито заседание на Комисия, назначена от Възложителя за отваряне, 

разглеждане, оценка и класиране на получени оферти за участие в обществена поръчка с 

предмет:„Избор на координатор за участие в екипа за организация и управление на 

Проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ 

на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС” , 

информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с Реф. № 9062828/29.03.2017 г. 

 

Днес, 06.04.2017 г., в 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по Околна 

среда /ИАОС/, в изпълнение на Заповед № 134 от 06.04.2017 г. на и. д. изпълнителен 

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: 

 

Председател на комисията:  

1. Елисавета Попчева - главен експерт в отдел ЛКВд при ИАОС, изпълняваща 

длъжността ръководител на Проект №BG16M1OP002-1.004-001 "Разработване и 

въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на 

лаборатории на ИАОС"  

Членове: 

1.Златка Георгиева – началник на отдел ЛИМА при ИАОС, ръководител на 

експертна група по изпълнение на Дейност 3 от Проекта 

2.Теодора Лакова – главен специалист в отдел "Финанси и стопанско управление" 

(ФСУ) при ИАОС, експерт счетоводство по Проекта 

3. Благородна Стоянова – главен експерт в отдел ЛКВд, експерт по изпълнение на 

Дейност 4 от Проекта. 

4.Адриана Манолова - Василева – началник на отдел "Правен" в ИАОС – резервен 

член. 

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  

05.04.2017 г., в деловодството на ИАОС са депозирани 4 броя оферти от следните 

участници: 

1. "Ню Пойнт" ООД гр.София – оферта вх.№ 01/05.04.2017 г. в 09:25 часа; 

2. "Балканика Травъл анд Консултинг Сървисиз" ЕООД гр.София - оферта 

вх.№ 02/05.04.2017 г. в 10:30 часа 

3. "Ренесанс МКМ" ЕООД гр.Перник - оферта вх.№ 03/05.04.2017 г. в 11:45 

часа 

4. "Вирго 70" ООД гр.София – оферта вх.№ 04/05.04.2017 г. в 15:20 часа 

 

Не са постъпили оферти след крайния срок. 

 

Поради отсъствие, редовния член на комисията Радослава Павлова бе заместен от 

резервния член Адриана Манолова – Василева. 

 

След като получиха списъка с участниците и подадените оферти всички членове 

на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062828


При отваряне на офертите в 10:30 часа не присъстваха представители на 

участниците. 

 

На откритото заседание, проведено на 06.04.2017 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.3 от ППЗОП 

председателят пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им в 

деловодството на ИАОС, както следва: 

1. Участникът "Ню Пойнт" ООД е представил оферта в запечатана, непрозрачна 

и с ненарушена цялост опаковка. 

Председателят на комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на 

участника: 46 100,00 лева без включен ДДС, трима от членовете на комисията 

подписаха и техническото и ценовото предложение на участника. 

2. Участникът "Балканика Травъл анд Консултинг Сървисиз" ЕООД е 

представил оферта в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. 

Председателят на комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на 

участника: 46 130,00 лева без включен ДДС, трима от членовете на комисията 

подписаха и техническото и ценовото предложение на участника. 

3. Участникът "Ренесанс МКМ" ЕООД е представил оферта в запечатана, 

непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. 

Председателят на комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на 

участника: 39 900,00 лева без включен ДДС, трима от членовете на комисията 

подписаха и техническото и ценовото предложение на участника. 

4. Участникът "Вирго 70" ООД е представил оферта в запечатана, непрозрачна и 

с ненарушена цялост опаковка. 

 

Председателят на комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на 

участника: 46 000,00 лева без включен ДДС, трима от членовете на комисията 

подписаха и техническото и ценовото предложение на участника. 

 

След приключване оповестяването на ценовите предложения, в 11:30 на 

06.04.2017 г. приключи откритото заседание на комисията и се подписа настоящия 

протокол. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1  подписът е заличен            

/Елисавета Попчева / 

 

Членове: 

 

2.   подписът е заличен              3. подписът е заличен 

      /Теодора Лакова/     /Златка Георгиева/ 

 

4. подписът е заличен           5. подписът е заличен 

   /Благородна Стоянова/             / Адриана Манолова - Василева / 

 

 

 
 


