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П Р О Т О К О Л   № 2 
 
от заседания на Комисия, назначена със Заповед № 340/29.11.2016 г. на 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, 
разгледа, оцени и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, открита с Решение № 45/20.10.2016 г. с предмет: „Доставка на 
материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови 
методи за анализ на някои приоритетни вещества“ 

 
I. На 04.01.2017 г. в сградата на Изпълнителна агенция по околната среда в гр. 

София, бул. „Цар Борис III“ № 136, на основание Заповед № 340/29.11.2016 г. комисия 
в състав: 

 
Председател: * 
Членове:  
1. *; 
2. *; 
3. *; 
4. *; 
5. *;  
6. *, 
наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията“, в закрити заседания 

продължи своята работа в открита по вид процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за 
усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни 
вещества“. 

 
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП с Протокол № 1/20.12.2016 г. 

комисията даде на участниците срок от 5 (пет) работни дни да представят 
допълнителни документи за съответствието си с критериите за подбор. В 
законоустановения срок в деловодството на ИАОС са подадени допълнителни 
документи от следните участници: 

1. „ФОТ“ ООД - с вх. № 01А/22.12.2016 г. 
2. „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - с вх. № 02А/22.12.2016 г. 
3. „АСМ2“ ЕООД - с вх. № 04А/23.12.2016 г. 
4. „ЛАБИМЕКС“ ООД - с вх. № 05А/23.12.2016 г. 
5. „ХРОМСЕРВИЗ“ ООД - с вх. № 06А/27.12.2016 г. 
6. „Т.Е.А.М.“ ООД - с вх. № 03А/22.12.2016 г. 
 
II. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане 

на допълнително представените документи по реда на постъпване на офертите: 
1. Комисията отвори плика с допълнително представените документи на „ФОТ“ 

ООД и констатира, че участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от законните си 
представители, попълнен съобразно изискванията на възложителя. Участникът е 
представил две удостоверения за изпълнени договори, идентични или сходни с 
предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията установи, че „ФОТ“ ООД е 
отговорило на поставените изисквания относно съответствието с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор. 

2. Комисията отвори плика с допълнително представените документи на „КЕМ 
АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и констатира, че участникът е представил нов ЕЕДОП, 
подписан от законния си представител, попълнен съобразно изискванията на 
възложителя. Участникът е представил три удостоверения за изпълнени договори, 
идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията 
установи, че „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е отговорило на поставените 
изисквания относно съответствието с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор. 

3. Комисията отвори плика с допълнително представените документи на 
„АСМ2“ ЕООД и констатира, че участникът е представил заверено копие на валиден 
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сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, както и 
четири удостоверения за изпълнени договори, идентични или сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка. Комисията установи, че „АСМ2“ ЕООД е отговорило 
на поставените изисквания относно съответствието с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор. 

4. Комисията отвори плика с допълнително представените документи на 
„ЛАБИМЕКС“ ООД и констатира, че участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан 
от законния си представител, попълнен съобразно изискванията на възложителя. 
Комисията установи, че „ЛАБИМЕКС“ ООД е отговорило на поставените изисквания 
относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

5. Комисията отвори плика с допълнително представените документи на 
„ХРОМСЕРВИС“ ООД и констатира, че участникът е представил нов ЕЕДОП, 
подписан от законния си представител, попълнен съобразно изискванията на 
възложителя. Комисията установи, че „ХРОМСЕРВИС“ ООД е отговорило на 
поставените изисквания относно съответствието с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор. 

6. Комисията отвори плика с допълнително представените документи на 
„Т.Е.А.М.“ ООД и констатира, че е участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от 
законния си представител, попълнен съобразно изискванията на възложителя. 
Комисията установи, че „Т.Е.А.М.“ ООД е отговорило на поставените изисквания 
относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 
След като Комисията разгледа офертите, включително новопредставените 

документи на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, на всички участници в процедурата за 
съответствие с изискванията на възложителя за лично състояние и на критериите за 
подбор, и установи, че всички оферти отговарят на изискванията, с оглед на което на 
основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП Комисията продължи работа с разглеждането на 
техническите предложения на участниците. 

 
III. В периода 09.01.2017 г. – 20.01.2017 г. вкл. в закрити заседания комисията 

продължи своята работа с обстойна проверка на техническите предложения, 
съдържащи се в офертите на участниците, при която констатира следното: 

 
1. „АКВАХИМ“ АД  
Участва по обособена позиция № 2. 
Участникът е представил изискуемите документи по горепосочената обособена 

позиция. При извършената проверка не са установени несъответствия между 
предлаганите продукти и спецификацията за тази позиция. Техническото предложение 
на участникът отговаря на изискванията на възложителя. Комисията констатира, че 
ценовото предложение по обособена позиция № 2 на участника подлежи на 
разглеждане per argumentum a contrario от чл. 57, ал. 1 ППЗОП. 

 
2. „ФОТ“ ООД  
Участва за обособени позиции №№ 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 и 

28. 
Участникът е представил изискуемите документи по гореизброените обособени 

позиции. При извършената проверка не са установени несъответствия между 
предлаганите продукти и спецификацията за тези позиции. Техническото предложение 
на участника отговаря на изискванията на възложителя. Комисията констатира, че 
ценовите предложения по обособени позиции №№ 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
25, 27 и 28 на участника подлежат на разглеждане per argumentum a contrario от чл. 57, 
ал. 1 ППЗОП. 

 
3. „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  
Участва за обособени позиции № 4 и 7. 
Участникът е представил изискуемите документи по гореизброените обособени 

позиции. При извършената проверка не са установени несъответствия между 
предлаганите продукти и спецификацията за тези позиции. Техническото предложение 
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на участника отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че 
ценовите предложения по обособени позиции № 4 и 7 на участника подлежат на 
разглеждане per argumentum a contrario от чл. 57, ал. 1 ППЗОП. 

 
4. „АСМ2“ ЕООД  
Участва за обособени позиции № 5, 6 и 7. 
Участникът е представил изискуемите документи по гореизброените обособени 

позиции. При извършената проверка не са установени несъответствия между 
предлаганите продукти и спецификацията за тези позиции. Техническото предложение 
на участника отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че 
ценовите предложения по обособени позиции № 5, 6 и 7 на участника подлежат на 
разглеждане per argumentum a contrario от чл. 57, ал. 1 ППЗОП. 

 
5. „ЛАБИМЕКС“ ООД  
Участва за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 и 72. 

При извършената проверка на съдържанието на техническите предложения по 
гореизброените обособени позиции са установени несъответствия между 
предлаганите продукти и спецификацията на възложителя за обособени позиции № 9 и 
№ 49.  

По обособена позиция № 9 „Референтен материал за метали в речна вода 
NRCSLRS-5, 500 ml“ участникът е оферирал в техническото си предложение 
еквивалентен продукт в разфасовка от 500 мл, който отговаря на техническата 
спецификация на възложителя, но в представената разпечатка от сайта на 
производителя относно същия продукт е видно, че последният се предлага само в 
разфасовка от 200 мл. Участникът не е съобразил това обстоятелство при попълването 
на Техническо предложение Образец № 3 и не е оферирал в колона № 8 „Разпределение 
на броя опаковки по лаборатории“ брой опаковки, който е кратен на зададените от 
възложителя в техническата спецификация, съгласно т. 4. Задължителни изисквания 
към техническото предложение, подточка 4.1. от документацията към обществената 
поръчка. 

По обособена позиция № 49 „Сертифициран 4-Nonylphenol(technical), CAS 
25154-52-3; minimum 99,0%; 0,25g“ участникът е оферирал в техническото си 
предложение продукт с чистота минимум 99,0%, който по този показател отговаря на 
техническото изискване на възложителя, но от представения примерен анализен 
сертификат е видно, че производителят предлага същия продукт със степен на чистота 
98,3%, което е под минималните изисквания на възложителя. 

На следващо място участникът е оферирал в техническото си предложение 
продукт в разфасовка от 0,25 г, който отговаря на техническата спецификация на 
възложителя, но в представената разпечатка от сайта на производителя относно същия 
продукт е видно, че последният се предлага само в разфасовка от 100 мг (0,1 г). 
Участникът не е съобразил това обстоятелство при попълването на Техническо 
предложение Образец № 3 и не е оферирал в колона № 8 „Разпределение на броя 
опаковки по лаборатории“ брой опаковки, който е кратен на зададените от възложителя 
в техническата спецификация, съгласно т. 4. Задължителни изисквания към 
техническото предложение, подточка 4.1. от документацията към обществената 
поръчка. 

Във връзка с констатираните несъответствия в техническото предложение по 
обособени позиции №№ 9, 49 комисията няма да отвори ценовите предложения по 
същите позиции на основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП. 

За всички останали обособени позиции участникът е предоставил изискуемите 
документи. При извършената проверка не са установени несъответствия между 
предлаганите продукти и спецификацията за тези позиции. Техническото предложение 
на участника отговаря на изискванията на възложителя. Комисията констатира, че 
ценовите предложения по обособени позиции №№1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 
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51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 и 72 на 
участника подлежи на разглеждане per argumentum a contrario от чл. 57, ал. 1 ППЗОП. 

 
6. „ХРОМСЕРВИЗ“ ООД  
Участва за обособена позиция № 7. 
Участникът е представил изискуемите документи по горепосочената обособена 

позиция. При извършената проверка не са установени несъответствия между 
предлаганите продукти и спецификацията за тази позиция. Техническото предложение 
на участникът отговаря на изискванията на възложителя. Комисията констатира, че 
ценовото предложение по обособена позиция № 7 на участника подлежи на 
разглеждане per argumentum a contrario от чл. 57, ал. 1 ППЗОП. 

 
7. „Т.Е.А.М.“ ООД  
Участва за обособени позиции №№ 4 и 7. 
Участникът е представил изискуемите документи по гореизброените обособени 

позиции. При извършената проверка не са установени несъответствия между 
предлаганите продукти и спецификацията за тези позиции. Техническото предложение 
на участникът отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че 
ценовите предложения по обособени позиции №№ 4 и 7 на участника подлежат на 
разглеждане per argumentum a contrario от чл. 57, ал. 1 ППЗОП. 

 
По обособени позиции № 12 и № 21 няма подадени оферти. 
 
Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията реши, че отварянето на допуснатите 

до този етап ценови предложения на участниците в процедурата ще се състои на 
25.01.2017 г., с начален час 10 ч. в зала 2 в сградата на ИАОС, за което се състави 
отделно съобщение на Профила на купувача. 

 
Дата на съставяне на настоящия протокол: 20.01.2017 г. 
 
 
Председател на комисията: 
(съгл. Заповед № 340/29.11.2016 г.) 
     (*) 
 
Членове:  

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

* заличено по чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2 ЗЗЛД 


