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Утвърждавам: 

      Изпълнителен директор 

          (Ваня Григорова) 

 

ДОКЛАД 

 

на комисия, назначена със Заповед № 318 от 08.11.2016 г. на изпълнителния директор 

на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, разгледа, оцени и класира 

представените оферти за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 42 от 

13.10.2016 г. с предмет „Сервизно обслужване на мас-спектрометри с индуктивно 

свързана плазма и доставка на консумативи за тях“ по две обособени позиции 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРИГОРОВА, 

 

 С Ваше Решение № 42 от 13.10.2016 г. и на основание  чл. 178 и следващите във 

връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП е обявена обществена 

поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на мас-спектрометри с индуктивно 

свързана плазма и доставка на консумативи за тях“ по две обособени позиции. 

I. На  08.11.2016 г. от 14 часа в сградата на ИАОС в гр. София, бул. Цар 

Борис III № 136, комисия, назначена със Заповед № 318 от 08.11.2016 г., в състав 

Председател: * 

Членове: 

1. *; 

2. *; 

3. *; 

4. * 

започна работа в публично заседание. 

 Въз основа на получения списък по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП Комисията установи, 

че в деловодството на ИАОС, в определения срок до 17:30 часа на 07.11.2016 г., са 

подадени две оферти от следните участници: 

1. „Кем АС Инженеринг“ ООД – с вх. № 01/07.11.2016 г., постъпила в 16:10 

часа; 

2. „Т.Е.А.М.“ ООД – с вх. № 02/07.11.2016 г., постъпила в 16:15 часа. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното подаване, извършвайки 

проверка, както за редовността на депозираните оферти, така и за съответствието им с 

утвърдените от Възложителя минимални изисквания като критерии за подбор в 

процедурата и с одобрените условия за комплектоваността и пълнотата им, в резултат, 

на което беше установено, че офертите са депозирани в срок, в запечатани непрозрачни 

опаковки и са с ненарушена цялост. 

1. Комисията отвори офертата на „Кем АС Инженеринг“ ООД за 

обособени позиции № 1 и № 2 и констатира, че е подадена в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 от ПП ЗОП и с изискванията на 

Възложителя. Комисията констатира, че заявлението и офертата на участника съдържат 

всички документи по приложения опис, както и две непрозрачни запечатани опаковки с 
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надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника и двете опаковки с ценовото предложение. 

2. Комисията отвори офертата на „Т.Е.А.М.“ ООД за обособени позиции № 

1 и № 2 и констатира, че е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 

цялост, в съответствие с чл. 47 от ПП ЗОП и с изискванията на Възложителя. 

Комисията констатира, че заявлението и офертата на участника съдържат всички 

документи по приложения опис, както и две непрозрачни запечатани опаковки с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото 

предложение на участника и двете опаковки с ценовото предложение. 

 

II. След това в закрито заседание Комисията продължи своята работа с 

обстойна проверка на документите, съдържащи се в офертите на двамата участника, 

при която констатира че и двамата участника отговарят на изискванията на лично 

състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

III. Комисията, в резултат на разглеждане на техническите предложения на 

двамата участника и установи, че те отговарят на заложените изисквания в 

документацията по настоящата обществена поръчка. Дейностите, свързани със 

сервизното обслужване, са описани и отговарят напълно на изискванията на 

Възложителя. Предложените срокове за изпълнение на дейностите по сервизно 

обслужване са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

IV. На 18.11.2016 г. Комисията отвори на открито заседание ценовите 

предложения на участниците по реда на постъпване на офертите. На откритото 

заседание не присъства редовният член * и участие в заседанието взе резервният член 

*. Комисията констатира, че участниците са предложили следните цени за изпълнение 

на поръчката: 

 

Участникът „Кем АС Инженеринг“ ООД: 

- За Обособена позиция № 1 е предложил цена: 52 300 лв. без ДДС и 

62760 лв. с ДДС, от които: 

 За сервизна дейност – 15 300 лв. без ДДС и 18 360 лв. с ДДС 

 За доставка на консумативи – 37 000 лв. без ДДС и 44 400 лв. с ДДС; 

- За обособена позиция № 2 е предложил цена: 15 600 лв. без ДДС и 

18 720 лв. с ДДС, от които: 

 За сервизна дейност – 4 600 лв. без ДДС и 5 520 лв. с ДДС 

 За доставка на консумативи – 11 000 без ДДС и 13 200 с ДДС. 

 

Участникът „Т.Е.А.М.“ ООД: 

- За Обособена позиция № 1 е предложил цена: 77 425 лв. без ДДС и 92 

910 лв. с ДДС, от които: 

 За сервизна дейност – 38 550 лв. без ДДС и 46 260 лв. с ДДС 

 За доставка на консумативи – 38 875 лв. без ДДС и 46 650 лв. с ДДС; 

- За Обособена позиция № 2 е предложил цена: 22 470 лв. без ДДС и 26 

955 лв. с ДДС, от които: 

 За сервизна дейност – 11 240 лв. без ДДС и 13 488 лв. с ДДС 

 За доставка на консумативи – 11 230 без ДДС и 13 467 с ДДС. 

 



V. Комисията продължи своята работа в закрити заседания в периода 

18.11.2016 г. – 25.11.2016 г.  в сградата на ИАОС, като извърши оценка на допуснатите 

оферти съгласно предварително обявения от Възложителя критерий за оценка на 

офертите „най-ниска цена“. Комисията констатира следното: 

Ценовите предложения на участниците по Обособена позиция № 1 са изготвени 

в съответствие с изискванията на Възложителя и не надхвърлят прогнозната стойност. 

Относно ценовите предложения на участниците по Обособена позиция № 2, 

комисията констатира следното: 

Ценовото предложение на участника „Кем АС Инженеринг“ ООД отговаря на 

изискванията на Възложителя и не надхвърля прогнозната стойност. 

  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 х 1.2 ДДС = 26 964 лв., а не 

посочената цена 26 955 лв. 

Въз основа на гореизложеното, комисията смята, че не може по безсъмнен начин 

да се установи коя е действително оферираната цена от участника. Съгласно чл. 104, ал. 

5, изр. последно от ЗОП комисията няма право да иска разяснения от участниците, 

които водят до промяна в ценовото им предложение, поради което участникът 

„Т.Е.А.М.“ ООД  следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 

VI. Комисията извърши класиране на допуснатите оферти в съответствие с 

обявения критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“, както следва: 

За Обособена позиция № 1: „Сервизно обслужване на 10 броя мас-

спектрометри модел Agilent Technologies 7500 и доставка на консумативи за тях“ 

1. „Кем АС Инженеринг“ ООД: предлагана цена за изпълнение на 

поръчката 52 300 лв. без ДДС и 62760 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. 

За Обособена позиция № 2: „Сервизно обслужване на 2 броя мас-спектрометри 

модел 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. 

 

VII. Комисията предлага на Възложителя да избере 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. 

 

VIII. Комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие по 

Обособена позиция № 2 участника „Т.Е.А.М.“ ООД 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 х 1.2 ДДС = 26 964 лв., а не 

посочената цена 26 955 лв. 
Въз основа на гореизложеното, не може по безсъмнен начин да се установи коя е 

действително оферираната от участника цена, което налага отстраняването му. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРИГОРОВА, МОЛИМ ЗА ВАШЕТО 

РЕШЕНИЕ. 

 

 Настоящият доклад е съставен след приключване работата на комисията на 

основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 
 

  

 

Председател: 

 * 

 

Членове: 

1. * 

 

2. * 

 

3. * 

 

4. * 

 

Резервен член: 

5. * 

 

 

Приложения: 

1. Протокол № 1 

2. Протокол № 2 

 

*Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД.  

 


