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П Р О Т О К О Л   № 3 

от заседания на комисия, назначена със Заповед № 254/26.09.2016 г. на изпълнителния 

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

и класира представените оферти в публично заседание за възлагане на обществена 

поръчка, открита с Решение № 34/31.08.2016 г. с предмет: „Сервизно обслужване на 

гама спектометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни 

гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри“ 

 

 

I. На 21.10.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната 

среда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, в изпълнение на Заповед № 

254/26.09.2016 г. комисията продължи своята работа на публично заседание с отваряне 

и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в 

процедурата с предмет: „Сервизно обслужване на гама спектометрични системи, 

алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за 

повърхностно замърсяване и радонометри“. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 

участниците. 

Комисията отвори ценовите оферти по реда на постъпване на офертите и 

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

както следва: 

 

Участникът „Канбера Пакард България“ ЕООД е предложил цена: 69 333 лева 

без включен ДДС и 83 199, 60 лева с включен ДДС. 

 

Участникът „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД е предложил цена: 62 800 лева без 

включен ДДС и 75 360 лева с включен ДДС. 

 

С горното публичната част на заседанието приключи. 

 

II. По време на закритите заседания на мястото на           *Информацията е заличена на 

основание чл.2 от ЗЗЛД         участие в класирането на участниците взе резервният член     

*Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД       старши експерт в отдел ЛРИ.  

Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците са изготвени в 

съответствие с изискванията на възложителя и не надхвърлят прогнозната стойност. 

 

III. Комисията извърши класиране на допуснатите оферти в съответствие с 

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

 

- На първо място класира участника „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД с 

предложена цена 62 800 лева без включен ДДС И 75 360 лева с включен ДДС.  

 

- На второ място класира участника „Канбера Пакард България“ ЕООД с 

предложена цена 69 333 лева без включен ДДС и 83 199, 60 лева с включен ДДС. 
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IV. Комисията предлага на възложителя да избере за изпълнител класирания на 

първо място участник в обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на 

гама спектометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни 

гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри“ - „ТИТА-

КОНСУЛТ“ ООД 

 

Дата на съставяне настоящия протокол: 27.10.2016 г.  

 

Председател на комисията: (съгл. Заповед № 254/26.09.2016 г.) 

1. началник на отдел ЛРИ* 

 

Членове:  

2. и.д. началник на отдел „Правен“* 

3. главен експерт в отдел ЛРИ* 

4. старши експерт в отдел ФСУ* 

5. главен специалист в отдел ЛРИ* 

 

*Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД 
 


