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П Р О Т О К О Л   № 1 

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 26.09.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната 

среда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 комисия в състав: 

 

Председател: 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 

наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията“, в публично заседание започна 

своята работа за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване 

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

портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и 

радонометри“ 

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

че в деловодството на ИАОС са подадени в определения срок до 17 ч. на 21.09.2016 г. 

две оферти от следните участници: 

1. „Канбера Пакард България“ ЕООД - с вх. № 01/20.09.2016 г., постъпила в 

14:20 ч 

 

2. „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД - с вх. № 02/21.09.2016 г., постъпила в 16:10 ч.  

 

На публичното заседание на Комисията не присъстваха представители на 

участниците. 

Председателят и членовете на Комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП 

подписаха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от 

ППЗОП. 

 

II. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори 

офертите по реда на тяхното постъпване: 

1. Комисията отвори офертата на „Канбера Пакард България“ ЕООД и 

констатира, че е подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в 

съответствие с чл. 47 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията 
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констатира, че заявлението и офертата на участника съдържат всички документи по 

приложения опис, както и непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Трима членове на Комисията подписаха техническото предложение на 

участника и плика с ценовото предложение.  

2. Комисията отвори офертата на „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД и констатира, че е 

подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47 

от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че заявлението и 

офертата на участника съдържат всички документи по приложения опис, както и 

непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове 

на Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с ценовото 

предложение.  

След като бяха извършени горепосочените действия съгласно чл. 54, ал. 6 от 

ППЗОП, публичната част от заседанието на Комисията приключи. 

 

 

III. В периода 26.09. – 10.10.2016 г. в закрити заседания Комисията продължи 

своята работа с обстойна проверка на документите, съдържащи се в офертите на 

двамата участника, при която констатира следното: 

 

1. Офертата на „Канбера Пакард България“ ЕООД съдържа следните 

документи: 

 Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 

1, които са налични в офертата; 

 Един ЕЕДОП, подписан от г-н Евгени Апостолов Цанков – управител – в 

съответствие с Образец № 2; 

 Две декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, попълнена в съответствие с Образец № 3 и 

подписани от г-н Евгени Апостолов Цанков – управител и г-н Марио Адам – 

управител; 

 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, 

попълнена в съответствие с Образец № 4 и подписана от г-н Евгени Апостолов 

Цанков – управител; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 

от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 5; 

 Две декларации за липса на свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 

подписани от г-н Евгени Апостолов Цанков – управител и г-н Марио Адам – 

управител - образец 7; 

 Декларация за съгласие с проекта на договора, подписана от г-н Евгени 

Апостолов Цанков – управител; 

 Декларация за срок на валидност на офертата, подписана от г-н Евгени 

Апостолов Цанков – управител; 
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 Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

подписана от г-н Евгени Апостолов Цанков – управител – образец 8; 

 Информация за изпълнението на договор със сходен предмет – 3 броя; 

 Сертификат за качество ISO 9001 : 2008 – заверено от участника копие; 

 Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения – заверено от участника 

копие; 

 Лицензия за превоз на радиоактивни вещества – заверено от участника копие; 

 Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 

непрозрачен плик. 

 

След като установи, че офертата съдържа документите, посочени в обявата, 

комисията пристъпи към проверка за съответствие с условията за участие и на личното 

състояние на участника „Канбера Пакард България“ ЕООД. Участникът е българско 

юридическо лице с ЕИК 040206912, представлявано от законните си представители г-н 

Евгени Апостолов Цанков – управител и г-н Марио Адам – управител. Участникът не 

участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, че няма да ползва услугите на 

подизпълнител. 

Комисията установи, че съгласно изискването на чл.41, ал.1 от ППЗОП и 
съгласно изискването, посочено в документация за възлагане на настоящата 
обществена поръчка в Раздел IV, т.2 Лично състояние на участниците, представеният 
ЕЕДОП следва да бъде подписан от двамата управители, освен ако не е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 
свързани с личното състояние, когато се попълва отделен ЕЕДОП за всяко лице. В 
случая представеният ЕЕДОП е подписан само от г-н Евгени Апостолов Цанков. 

 

2. Офертата на „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД съдържа следните документи: 

 Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец № 

1, които са налични в офертата; 

 Един ЕЕДОП, подписан от г-н Цветан Иванов Андреев – управител, в 

съответствие с Образец № 2; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, попълнена в съответствие с Образец № 3 и 

подписана от г-н Цветан Иванов Андреев – управител; 

 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, 

попълнена в съответствие с Образец № 4 и подписана от г-н Цветан Иванов 

Андреев – управител; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 

от ППЗОП – с титул в съответствие с Образец № 5; 

 Декларация за липса на свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 

подписани от г-н Евгени Апостолов Цанков – управител - образец 7; 
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 Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

подписана от г-н Евгени Апостолов Цанков – управител – образец 8; 

 Референции за изпълнени договори със сходен предмет – 7 броя; 

 Сертификат за качество ISO 9001 : 2008 – заверено от участника копие; 

 Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения – заверено от участника 

копие; 

 Лицензия за превоз на радиоактивни вещества – заверено от участника копие; 

 Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в запечатан 

непрозрачен плик. 

 

След като установи, че офертата съдържа документите, посочени в обявата, 
комисията пристъпи към проверка за съответствие с условията за участие и на личното 
състояние на участника „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД. Участникът е българско 
юридическо лице с ЕИК 831508563, представлявано от законните си представители г-н 
Цветан Иванов Андреев – управител и г-н Явор Цветанов Андреев – управител. 
Участникът не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, че няма да ползва 
услугите на подизпълнител. 

Комисията установи, че съгласно изискването на чл.41, ал.1 от ППЗОП и 

съгласно изискването, посочено в документация за възлагане на настоящата 

обществена поръчка в Раздел IV, т.2 Лично състояние на участниците, представеният 

ЕЕДОП следва да бъде подписан от двамата управители, освен ако не е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, когато се попълва отделен ЕЕДОП за всяко лице. В 

случая представеният ЕЕДОП е подписан само от г-н Цветан Иванов Андреев. 

Съгласно утвърдения от Възложителя образец № 3, когато участникът е 

юридическо лице, декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици се подава задължително от всички лица по чл.40, ал.1 от 

ППЗОП, а именно от двамата управители. В случая е представена само една 

декларация, подписана от г-н Цветан Иванов Андреев. 

Съгласно утвърдения от Възложителя образец № 7, когато участникът е 

юридическо лице, декларацията за липса на свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 от 

ЗОП се подава задължително от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП, а именно от 

двамата управители. В случая е представена само една декларация, подписана от г-н 

Цветан Иванов Андреев. 

 IV. С оглед на горното Комисията на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП реши 

да изиска допълнителни декларации от участниците, както следва: 

 1. От участника „Канбера Пакард България“ ЕООД  Комисията изисква: 

 1.1. ЕЕДОП, който е подписан от двамата управители или ако са налице 

основанията на чл. 41, ал.1, изречение второ от ППЗОП следва да представи два 

ЕЕДОП. 

 2. От участника „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД Комисията изисква: 
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 2.1. ЕЕДОП, който е подписан от двамата управители или ако са налице 

основанията на чл. 41, ал.1, изречение второ от ППЗОП следва да представи два 

ЕЕДОП. 

 2.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, подписана от г-н Явор Цветанов Андреев – управител 

 2.3. Декларация за липса на свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 

подписана от г-н Явор Цветанов Андреев – управител. 

 Комисията предоставя на участниците срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола, за представяне на допълнителните надлежно 

попълнени и подписани ЕЕДОП и декларации. 

 Комисията реши да продължи своята работа след изтичането на срока, в който 

участниците да представят допълнителните документи, описани по-горе в протокола. 

    Дата на съставяне настоящия протокол: 10.10.2016 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 


