
ПРОТОКОЛ № 2 

От заседание на комисия, назначена със Заповед № 326 от 14.11.2016 г. на 

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

разгледа, оцени и класира представените оферти за възлагане на обществена поръчка – 

публично състезание, открита с Решение № 46 от 20.10.2016 г. с предмет „Сервизно 

обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони и 

доставка на консумативи за тях“ по две обособени позиции. 

 На 01.12.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ИАОС в гр. София, бул. Цар Борис 

III № 136, в изпълнение на Заповед № 326 от 14.11.2016 г., комисията продължи своята 

работа на публично заседание с отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 

допуснатият до този етап участник в процедура с предмет „Сервизно обслужване на 

йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони и доставка на 

консумативи за тях“ по две обособени позиции. 

 По време на откритото заседание на мястото на редовния член *, участие в 

класирането на участниците взе резервния член *. 

На откритото заседание не присъстваха кандидати или участници в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и на средствата за масово 

осведомяване. 

Комисията отвори ценовите предложения на единствения участник „Метром 

България“ ЕООД и констатира, че участникът е предложил следните цени за 

изпълнение на поръчката по обособени позиции, както следва: 

- За Обособена позиция № 1 е предложил цена: 54 950 лв. без ДДС и 65 

940 лв. с ДДС. 

- За обособена позиция № 2 е предложил цена: 24 946.46 лв. без ДДС и 

29 935.75 лв. с ДДС. 

С горното публичната част на заседанието приключи. 

II. Комисията продължи работа в закрити заседания в периода 01.12.2016 г. – 

05.12.2016 г., на които констатира следното: 

Комисията констатира, че ценовите предложения на участника по Обособена 

позиция № 1 и Обособена позиция № 2 са изготвени в съответствие с изискванията на 

Възложителя и не надхвърлят прогнозната стойност. 

III. Комисията извърши класиране на офертите в съответствие с обявения 

критерий „най-ниска цена“, както следва: 

За Обособена позиция № 1 „Сервизно обслужване на 12 броя 

йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони „Methrohm“: 

1. „Метром България“ ЕООД с предлагана цена за изпълнение на поръчката 

54 950 лв. без ДДС и 65 940 лв. с ДДС; 



За Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за профилактика и сервиз 

на 12 броя йонхроматографски системи Metrohm“ 

1. „Метром България“ ЕООД с предлагана цена за изпълнение на поръчката 

24 946.46 лв. без ДДС и 29 935.75 лв. с ДДС. 

 

IV. Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител по 

обособените позиции класирания на първо място участник в процедура – публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на 

йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони и доставка на 

консумативи за тях“, както следва: 

По Обособена позиция № 1: „Метром България“ ЕООД; 

По Обособена позиция № 2: „Метром България“ ЕООД. 

 

 

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 05.12.2016 г. 
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 Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД.  

 


