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Р Е Ш Е Н И Е 

София, ..^»£(С 2016 г. 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и Протокол 1 от 10.10.2016 г. и Протокол 

2 от 18.10.2016 г. Протокол 3 от 27.10.2016 г 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 . КЛАСИРАМ 

Участниците в процедурата въз основа на критерия „най-ниска цена", както 

следва: 

На първо място класирам участника „ТИТА-КОНСУЛТ" ООД с 

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

На второ място класирам участника „Канбера Пакард България" ЕООД с 

предложена цена 69 333 лева без включен ДДС и 83 199, 60 лева с включен ДДС. 

П . О П Р Е Д Е Л Я М 

Участника „ТИТА-КОНСУЛТ" ООД за изпълнител, като удовлетворил 

предварително обявените изисквания на възложителя и предложил най-ниска цена, за 

изпълнител на обществената поръчка. 

http://eea.govemraent.bg/


Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок по реда на гл. 27, чл. 196 сл. от ЗОП 

На основание чл. 43, ад. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати за сведение 

на участниците в процедурата в 3-дневен срок от датата на издаването му. 

Протоколите и окончателният доклад на комисията се намират на профила на 

купувача: 

https://eea.govemment.bg/bg/obvavi/obshtestvem-porachki-2016/2 Р50Р 31.08.2016 

Изпълнителен директор: 

Възложител, 

e.turmakova
Textbox
чл. 42, ал. 5 ЗОП във вр. с чл. 2 ЗЗЛД

https://eea.govemment.bg/bg/obvavi/obshtestvem-porachki-20



