
П Р О Т О К О Л  № 3 

 

За дейността 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.  

 

На 22.12.2016 г. от 14.00 часа, в сградата на ИАОС в гр. София, бул. Цар Борис 

III № 136, в изпълнение на Заповед № 327 от 15.11.2016 г., Комисията продължи своята 

работа на публично заседание с отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 

допуснатите до този етап участници в открита процедура с предмет „Сервизно 

обслужване на газови и течни хроматографи и доставка на консумативи за тях“ по 

четири обособени позиции. 

На публичното заседание на Комисията не присъстваха представители на 

фирмите участници. 

Комисията отвори ценовите предложения по реда на постъпване на офертите и 

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

както следва: 

 

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. 

 

С горното публичната част на заседанието приключи. 

 



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

11.01.2017 г., на които 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. 

 

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител по обособени 

позиции № 1, 2 и 3 класираният 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. 

 

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. 

 

  

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 11.01.2017 г. 

 

 

 

Председател: * 

 

Членове:  

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 

*Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 


