
П Р О Т О К О Л  № 2 

 

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.  

 

I. На 28.11.2016 г. Комисията изпрати на участниците Протокол № 1 с 

констатациите относно наличието и редовността на предоставените документи за 

участие в обществената поръчка. 

Протоколът беше изпратен по факс или по поща до всички участници в 

обществената поръчка и беше публикуван на официалната интернет-страница на 

Възложителя (профил на купувача). 

 

II. На 08.12.2016 г. в сградата на ИАОС, находяща се в гр. София, бул. Цар 

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

своята работа 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. 
Комисията продължи своята работа, като провери съответствието на документите 

за участие в обществената поръчка, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от Възложителя, както следва: 

 

1. Участникът „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД е представил в 

определения от Комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола) копия от дипломи и сертификати, които доказват, че декларираните в 

ЕЕДОП специалисти, притежават необходимата образователна и професионална 

квалификация. 

От представените от участника документи за участие в обществената поръчка, 

включително и от допълнително представените, е видно, че той отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя.  

2.  Участникът „Кем АС Инженеринг“ ООД е представил в определения от 

комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) 

ЕЕДОП, надлежно попълнен съгласно указанията на Комисията в Протокол 1. 

При разглеждане на представените от участника „Кем АС Инженеринг“ ООД 

документи за подбор, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП Комисията направи 

проверка за съответствието им с изискванията на възложителя и установи, че обхвата 

на оторизационното писмо на Жедзианг ФУЛИ Аналитикъл Инструментс Инк. 

предоставено на "Кем АС Инженеринг" ООД не покрива изцяло предмета на 

поръчката. Фирма Жедзианг ФУЛИ Аналитикъл Инструментс Инк. е производител на 

газови и течни хроматографи, но не и на масселективни детектори.  

Поради горепосоченото, участникът „Кем АС Инженеринг“ ООД не отговаря 

на критерия за подбор на Възложителя, а именно: „участникът да е производител или 

оторизиран представител на фирма – производител на хроматографски системи 

сходни с предмета на поръчката, консумативи и резервни части за тях за извършване 

на дейности по доставка и сервизно обслужване, като под сходна апаратура следва да 

се разбира газови и течни хроматографски системи с масселективни детектори 

(единичен и/или троен квадрупол). На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, техническото 

предложение на участника няма да бъде разгледано от Комисията. 



3. Участникът „Т.Е.А.М“ ООД е представил в определения от Комисията 

срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) ЕЕДОП, в който 

е декларирал двете обособени позиции, по които желае да направи оферта.  

От представените от участника документи за участие в обществената поръчка, 

включително и от допълнително представените, е видно, че той отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

 

III. Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите за 

участие, включително и допълнително представените такива, Комисията реши да 

допусне участниците „Кем Аналитикал Сървисис“ ЕООД, „АСМ2“ ЕООД и 

„Т.Е.А.М“ ООД до разглеждане на техническите предложения за съответствие с 

предварително обявените условия. 

 

IV. В резултат на разглеждане на техническите предложения, Комисията 

установи следното: 

Техническото предложение на участника „Кем Аналитикал Сървисис“ 

ЕООД отговаря на заложените изисквания в документацията по настоящата 

обществена поръчка. Дейностите свързани със сервизното обслужване, са описани и 

отговарят напълно на изискванията на Възложителя.  

 

Техническото предложение на участника „АСМ2“ ЕООД отговаря на 

заложените изисквания в документацията по настоящата обществена поръчка. 

Дейностите свързани със сервизното обслужване, са описани и отговарят напълно на 

изискванията на Възложителя. 

 

Техническите предложения на участника „Т.Е.А.М“ ООД отговаря на 

заложените изисквания в документацията по настоящата обществена поръчка. 

Дейностите свързани със сервизното обслужване, са описани и отговарят напълно на 

изискванията на Възложителя. 

 

V. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията ще уведоми 

участниците, като публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на официалната интернет-страница на 

Възложителя. 

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 19.12.2016 г. 

 

 

 

Председател: * 

 

Членове:  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

*Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 



 

 

 


