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Утвърждавам: 

      Изпълнителен директор 

          (Ваня Григорова) 

 

ДОКЛАД 

 

на комисия, назначена със Заповед № 327 от 15.11.2016 г. на Изпълнителния директор 

на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за разглеждане, оценка и класиране 

на подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет: 

"Сервизно обслужване на газови и течни хроматографи и доставка на 

консумативи за тях“ по четири обособени позиции, открита с Решение № 41 от 

06.10.2016 г., на Изпълнителния директор на ИАОС 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРИГОРОВА, 

 

 С Ваше Решение № 41 от 06.10.2016 г. и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с 

чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ 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 15.11.2016 г. от 14:00 часа в сградата на ИАОС, находяща се в гр. 

София, бул. Цар Борис III № 136, комисия в състав: 

 

Председател: * 

Членове:  

1. *; 

2. *; 

3. *; 

4.  *; 

Резервни членове: 

1. *; 

2. * 

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, а именно до 17:00 часа на 14.11.2016 

г., са постъпили 4 (четири) оферта за участие в обществената поръчка, които са 

представена в запечатани, с ненарушена цялост опаковки, надписани в съответствие с 

всички изисквания във връзка с представянето и приемането на офертите от следните 

участници: 

1. „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД, с вх. № 01 от 14.11.2016 г., подадена 

в 11:00 часа; 

2. „АСМ2 ЕООД“, с вх. № 02 от 14.11.2016 г., подадена в 15:00 часа; 

3. „Кем АС Инженеринг“ ООД, с вх. № 03 от 14.11.2016 г., подадена в 16:20 

часа; 

4. „Т.Е.А.М“ ООД, с вх. № 04 от 14.11.2016 г., подадена в 16:20 часа. 
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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. „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД, с вх. № 01 от 14.11.2016 г., подадена в 11:00 

часа: 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1  и ал. 

2 от ПП ЗОП  и документацията за участие в запечатана непрозрачна опаковка. Член на 

комисията оповести документите за административно съответствие, съдържащи се в 

офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ПП ЗОП, плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри по обособена позиция № 4 и Техническо предложение за обособена позиция 

№ 4“ бяха подписани от трима членове на комисията и представител на участниците. 

 

2. „АСМ2 ЕООД“, с вх. № 02 от 14.11.2016 г., подадена в 15:00 часа: 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1  и ал. 

2 от ПП ЗОП  и документацията за участие в запечатана непрозрачна опаковка. Член на 

комисията оповести документите за административно съответствие, съдържащи се в 

офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ПП ЗОП, плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри по обособена позиция № 1“ и Техническо предложение за обособена 

позиция № 1 бяха подписани от трима членове на комисията и представител на 

участниците. 

 

3. „Кем АС Инженеринг“ ООД, с вх. № 03 от 14.11.2016 г., подадена в 16:20 часа: 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1  и ал. 

2 от ПП ЗОП  и документацията за участие в запечатана непрозрачна опаковка. Член на 

комисията оповести документите за административно съответствие, съдържащи се в 

офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ПП ЗОП, пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри по обособена позиция № 2“, „Предлагани ценови параметри по 

обособена позиция № 3“, както и Техническо предложение съответно за обособена 

позиция № 2 и обособена позиция № 3 бяха подписани от трима членове на комисията. 

 

4. „Т.Е.А.М“ ООД, с вх. № 04 от 14.11.2016 г., подадена в 16:20 часа: 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1  и ал. 

2 от ПП ЗОП  и документацията за участие в запечатана непрозрачна опаковка. Член на 

комисията оповести документите за административно съответствие, съдържащи се в 

офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ПП ЗОП, пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри по обособена позиция № 2“, „Предлагани ценови параметри по 

обособена позиция № 3“, както и Техническо предложение съответно за обособена 

позиция № 2 и обособена позиция № 3 бяха подписани от трима членове на комисията 

и представител на участниците. 

 

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

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

при която констатира следното: 

1. При проверка съответствието на представените документи от участника „Кем 

Аналитикал Сървисис“ ЕООД с изискванията на Възложителя, Комисията 

констатира следните нередности в попълнената документация: 

- Представеният Образец № 2 ЕЕДОП е подписан без да е упоменато от кого; 

- В част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 

способности“, квалифицираният екип, притежаващ необходимата професионална 



квалификация, е изброен в т.2, в която се отразяват „технически лица или органи за 

извършване на дейности при обществени поръчки за строителство“, а не в т. 6. В Раздел 

IV „Изисквания към кандидатите и участниците“, т. 3 Критерии за подбор“ от 

Документацията за участие в настоящата обществена поръчка, Възложителят ясно е 

заявил изискването си участникът да разполага с най-малко двама специалисти с 

минимум 2 (две) години опит в сервизиране на сходна апаратура, като образователната 

и професионална квалификация се декларира в ЕЕДОП. Участникът „Кем Аналитикал 

Сървисис“ е посочил само специалистите, без да декларира образователната и 

професионалната им квалификация. 
 

2. При проверка съответствието на представените документи от участника 

„АСМ2“ ЕООД, Комисията констатира, че представената оферта отговаря на общите 

условия на Възложителя, указани в Раздел IV, т. 1 от Документацията за участие, както 

и на техническите и професионални възможности на участниците, указани в Раздел IV, 

т. 3, б. В от нея. 

 

3. При проверка съответствието на представените документи от участника 

„Кем АС Инженеринг“ ООД с изискванията на Възложителя, Комисията констатира 

следните нередности в попълнената документация: 
 

- Има несъответствие между декларираните в  Част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б от Образец № 2 – 

ЕЕДОП извършени доставки и услуги и предоставените доказателства. Участникът е 

предоставил удостоверения за добро изпълнение, които не са декларирани в ЕЕДОП. 

Освен това в ЕЕДОП са посочени доставки на резервни части и консумативи за апарати 

без да е посочен видът апаратура и дали тя отговаря на изискването на Възложителя да 

бъде еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. В 

Документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка, Възложителят ясно е 

посочил в критериите за подбор, че е необходимо участникът да е извършил най-малко 

три доставки и услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, през 

последните три години от датата на подаване на офертата, като под сходен предмет се 

разбира „доставка на консумативи и сервизно обслужване на газови и течни 

хроматографски системи с масселективни детектори (единичен и/или троен 

квадрупол)“. 

 Участникът е посочил като три отделни услуги сервизно обслужване на течни и 

газови хроматографи, които са извършени в изпълнение на един и същ договор, 

съгласно който мястото на изпълнение е в зависимост от местонахождението на 

апаратурата. Комисията не счита, че изпълнението по предмета на договор № Д-30-

117/19.09.2014 г. може да се приеме като три самостоятелни услуги.  

4. При проверка съответствието на представените документи от участника 

„Т.Е.А.М“ ООД с изискванията на Възложителя, Комисията констатира следните 

нередности в попълнената документация: 

- Участникът е предоставил Техническо и Ценово предложение съответно 

по Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3, а в Част II „Информация за 

икономическия оператор“ в ЕЕДОП е декларирал, че желае да направи оферта по 

Обособена позиция № 2 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ПП ЗОП, комисията определи срок от 5 (пет) 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за предоставяне от 

участниците на документи за отстраняване на констатираните несъответствия с 

изискванията на Възложителя.  

 

 

 



Комисията продължи своята работа, като провери съответствието на документите 

за участие в обществената поръчка, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от Възложителя, както следва: 

 

1. Участникът „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД е представил в определения 

от Комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) 

копия от дипломи и сертификати, които доказват, че декларираните в ЕЕДОП 

специалисти, притежават необходимата образователна и професионална квалификация. 

От представените от участника документи за участие в обществената поръчка, 

включително и от допълнително представените, е видно, че той отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя.  

2.  Участникът „Кем АС Инженеринг“ ООД е представил в определения от 

комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) 

ЕЕДОП, надлежно попълнен съгласно указанията на Комисията в Протокол 1. 

При разглеждане на представените от участника „Кем АС Инженеринг“ ООД 

документи за подбор, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП Комисията направи 

проверка за съответствието им с изискванията на възложителя и установи, че обхвата 

на оторизационното писмо на Жедзианг ФУЛИ Аналитикъл Инструментс Инк. 

предоставено на "Кем АС Инженеринг" ООД не покрива изцяло предмета на 

поръчката. Фирма Жедзианг ФУЛИ Аналитикъл Инструментс Инк. е производител на 

газови и течни хроматографи, но не и на масселективни детектори.  

Поради горепосоченото, участникът „Кем АС Инженеринг“ ООД не отговаря 

на критерия за подбор на Възложителя, а именно: „участникът да е производител или 

оторизиран представител на фирма – производител на хроматографски системи 

сходни с предмета на поръчката, консумативи и резервни части за тях за извършване 

на дейности по доставка и сервизно обслужване, като под сходна апаратура следва да 

се разбира газови и течни хроматографски системи с масселективни детектори 

(единичен и/или троен квадрупол). На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, техническото 

предложение на участника не бе разгледано от Комисията. 

3. Участникът „Т.Е.А.М“ ООД е представил в определения от Комисията 

срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) ЕЕДОП, в който 

е декларирал двете обособени позиции, по които желае да направи оферта.  

От представените от участника документи за участие в обществената поръчка, 

включително и от допълнително представените, е видно, че той отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

 

Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите за участие, 

включително и допълнително представените такива, Комисията реши да допусне 

участниците „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД, „АСМ2“ ЕООД и „Т.Е.А.М“ 

ООД до разглеждане на техническите предложения за съответствие с предварително 

обявените условия. 

 

В резултат на разглеждане на техническите предложения, Комисията установи 

следното: 

Техническото предложение на участника „Кем Аналитикал Сървисис“ 

ЕООД отговаря на заложените изисквания в документацията по настоящата 

обществена поръчка. Дейностите свързани със сервизното обслужване, са описани и 

отговарят напълно на изискванията на Възложителя.  

 

Техническото предложение на участника „АСМ2“ ЕООД отговаря на 

заложените изисквания в документацията по настоящата обществена поръчка. 



Дейностите свързани със сервизното обслужване, са описани и отговарят напълно на 

изискванията на Възложителя. 

 

Техническите предложения на участника „Т.Е.А.М“ ООД отговаря на 

заложените изисквания в документацията по настоящата обществена поръчка. 

Дейностите свързани със сервизното обслужване, са описани и отговарят напълно на 

изискванията на Възложителя. 

 

 

II. На 22.12.2016 г. от 14.00 часа Комисията отвори на открито заседание 

ценовите предложения на участниците по реда на постъпване на офертите. Комисията 

констатира, че участниците са предложили следните цени за изпълнение на поръчката: 

 

1. Участникът „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД: 

По Обособена позиция № 4 „Сервизно обслужване на 3 бр. газови 

хроматографа Shimadzu модел 2010 и доставка на консумативи за тях“ предложил цена 

от 16 600 лв. без ДДС и 20 00 лв с ДДС, от които: 

 За консумативи – 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС; 

 За сервизна дейност – 11 600 лв. без ДДС и 14 000 в. с ДДС. 

 

2. Участникът „АСМ2“ ЕООД: 

По Обособена позиция № 1 „Сервизно обслужване на 4 бр. газови и 2 бр. течни 

хроматографа Thermo Scientific и доставка на консумативи за тях“ е предложил цена от 

74 870 лв. без ДДС и 89 844 лв. с ДДС, от които: 

 За консумативи – 22 470 лв. без ДДС и 26 964 лв. с ДДС; 

 За сервизна дейност – 52 400 лв. без ДДС и 62 880 лв. с ДДС. 

 

3. Участникът „Т.Е.А.М.“ ООД: 

По Обособена позиция № 2 „Сервизно обслужване на 14 бр. газови 

хроматографа Agilent Technologies модел 7890В с детектори модел MSD 5977A и 

доставка на консумативи за тях“ е предложил цена от 118 265 лв. без ДДС и 141 918 

лв. с ДДС, от които: 

 За консумативи – 35 450 лв. без ДДС и 42 540 лв. с ДДС; 

 За сервизна дейност – 82 815 лв. без ДДС и 99 378 лв. с ДДС. 

По Обособена позиция № 3 “Сервизно обслужване на 8 бр. газови 

хроматографи Agilent Technologies модел 1200 с детектор MSD 6130 и доставка на 

конумативи за тях“ е предложил цена от 83 305 лв. без ДДС и 99 966 лв. с ДДС, от 

които: 

 За консумативи – 24 980 лв. без ДДС и 29 976 лв. с ДДС; 

 За сервизна дейност – 58 325 лв. без ДДС и 69 990 лв. с ДДС. 

 

Комисията продължи работа в закрити заседания в периода 22.12.2016 г. – 

11.01.2017 г., 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 „АСМ2“ ЕООД и „Т.Е.А.М.“ ООД 

отговарят на изискванията на Възложителя и не надхвърлят прогнозната стойност; 

 Ценовото предложение на участника „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД 

е допусната грешка. 

Видно е, че има несъответствие между предложената цена за сервизна дейност 

СЪС и БЕЗ ДДС – 11 600 лв. х 1,2 ДДС = 13 920 лв., а не посоченото в ценовото 

предложение 14 000 лв. В общата цена за доставка на консумативи и сервизна дейност 



също има несъответствие межде цената СЪС и БЕЗ ДДС – 16 600 лв. х 1,2 ДДС = 19 

920 лв., а не посочената цена 20 000 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, изречение последно от ЗОП, комисията няма право да иска разяснения от 

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

участникът „Кем Аналитикал Сървисиз“ ЕООД следва да бъде отстранен на основание 

чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

III. 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 4 бр. газови и 2 бр. течни 

хроматографа Thermo Scientific и доставка на консумативи за тях“ 

1. „АСМ2“ ЕООД: предлагана цена за изпълнение на поръчката 74 870 лв. 

без ДДС и 89 844 лв. с ДДС. 

За Обособена позиция № 2: „Сервизно обслужване на 14 бр. газови 

хроматографа Agilent Technologies модел 7890В с детектори модел MSD 5977A и 

доставка на консумативи за тях“ 

1. „Т.Е.А.М.“ ООД: предлагана цена за изпълнение на поръчката 118 265 

лв. без ДДС и 141 918 лв. с ДДС. 

За Обособена позиция № 3: “Сервизно обслужване на 8 бр. газови 

хроматографи Agilent Technologies модел 1200 с детектор MSD 6130 и доставка на 

конумативи за тях“ 

1. „Т.Е.А.М.“ ООД: предлагана цена за изпълнение на поръчката 83 305 лв. 

без ДДС и 99 966 лв. с ДДС. 

 

IV. Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител по 

обособените позиции класирания на първо място участник в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет "Сервизно обслужване на газови и течни 

хроматографи и доставка на консумативи за тях“ по четири обособени позиции, 

както следва: 

По Обособена позиция № 1: „АСМ2“ ЕООД; 

По Обособена позиция № 2: „Т.Е.А.М.“ ООД; 

По Обособена позиция № 3: „Т.Е.А.М.“ ООД. 

 

V. Комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие по 

Обособена позиция № 2 и № 3 участника „Кем АС Инженеринг“ ООД, на основание чл. 

56, ал. 1 от ПП ЗОП. 

Мотиви за отстраняването: 

При разглеждане на представените от участника „Кем АС Инженеринг“ ООД 

документи за подбор, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП Комисията направи 

проверка за съответствието им с изискванията на възложителя и установи, че обхвата 

на оторизационното писмо на Жедзианг ФУЛИ Аналитикъл Инструментс Инк. 

предоставено на "Кем АС Инженеринг" ООД не покрива изцяло предмета на 

поръчката. Фирма Жедзианг ФУЛИ Аналитикъл Инструментс Инк. е производител на 

газови и течни хроматографи, но не и на масселективни детектори.  

Поради горепосоченото, участникът „Кем АС Инженеринг“ ООД не отговаря 

на критерия за подбор на Възложителя, а именно: „участникът да е производител или 

оторизиран представител на фирма – производител на хроматографски системи 

сходни с предмета на поръчката, консумативи и резервни части за тях за извършване 



на дейности по доставка и сервизно обслужване, като под сходна апаратура следва да 

се разбира газови и течни хроматографски системи с масселективни детектори 

(единичен и/или троен квадрупол). 

 

 

VI. Комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие по 

Обособена позиция № 4 участника „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД, на основание 

чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

Мотиви за отстраняването: 

Видно е, че има несъответствие между предложената цена за сервизна дейност 

СЪС и БЕЗ ДДС – 11 600 лв. х 1,2 ДДС = 13 920 лв., а не посоченото в ценовото 

предложение 14 000 лв. В общата цена за доставка на консумативи и сервизна дейност 

също има несъответствие межде цената СЪС и БЕЗ ДДС – 16 600 лв. х 1,2 ДДС = 19 

920 лв., а не посочената цена 20 000 лв. 

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

да се установи коя е действително оферираната цена от участника. 

 

VII. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на газови и течни 

хроматографи и доставка на консумативи за тях“ по Обособена позиция № 4 на 

основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

 

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. 
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*Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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