
П Р О Т О К О Л  № 1 

 

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 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. * 

наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията“ и в изпълнение на Заповед № 327 

от 15.11.2016 г. на изпълнителния директор на ИАОС, пристъпи към разглеждане, 

оценка и класиране на оферти на Участниците в открита по 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. 

 Поради отсъствие на редовния член *, участие в разглеждането на подадени 

оферти взе резервния член *. 

 Комисията започна своята работа, след като получи протокола по чл. 48, ал. 6 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

представените оферти. 

 Комисията констатира, че в установения от Възложителя 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. 

На откритото заседание на комисията взе участие следният представител на 

фирма Участник: 

 Радослав Христов – управител на „Кем АС Инженеринг“ ООД. 

След като членовете на комисията се запознаха със списъка на участниците в 

обществената поръчка, попълниха и представиха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им и 

оповести съдържанието им, както следва: 

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. 

 

С извършване на гореописаните действия приключи публичното заседание на 

комисията. 

 

II. Проверка за липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на Възложителя от офертите за участие в процедурата 

 

Комисията продължи своята работа в закрити заседания, които се проведоха от 

15.11.2016 г. до 29.11.2016 г., като извърши проверка за съответствието на 

представените документи, респективно констатации за пълнота на документите 

съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа, на 

което установи 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. 

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

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

участника на документи за отстраняване на констатираните несъответствия с 

изискванията на Възложителя  

За констатациите в настоящия протокол, участникът ще бъде уведомен чрез 

предоставените координати за кореспонденция. 

 

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.  

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

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

участника на документи за отстраняване на констатираните несъответствия с 

изискванията на Възложителя  



За констатациите в настоящия протокол, участникът ще бъде уведомен чрез 

предоставените координати за кореспонденция. 

 

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 определя срок от 5 (пет) 

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

участника на документи за отстраняване на констатираните несъответствия с 

изискванията на Възложителя.  

За констатациите в настоящия протокол, участникът ще бъде уведомен чрез 

предоставените координати за кореспонденция. 

 

 

 

   Настоящият протокол се подписа от всички членове на комисията в един 

екземпляр. 

 

 

Дата: 29.11.2016 г. 

 

 

Председател: * 

 

Членове:  

* 

* 

 

* 

 

* 

 

Резервни членове: 

* 

 

 

 

 

* Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


