
ПРОТОКОЛ 

по чл.101г, ал.4 от ЗОП 

от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на участниците 

в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана 

На 26.04.2016 г. в 11.10 ч., в сградата на Институт по океанология при БАН, 
гр. Варна, ул. "Първи май" NQ 40, заседателна зала, се проведе заседание на 

комисията ,назначена със заповед NQ 121 от 25.04.2016 г., на ид Директор на 

ИО-БАН Варна за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти по 

публична покана NQ 111/14.04.2016 г. и регистрирана в портала на АОП с 

NQ 9052979, с предмет: 

"Химичен анализ на проби от морски води във връзка с изпълнение на 

дейности по Споразумение на Институт по океанология при БАН с МОСВ 

.N!! Д-33-5/28.01.2016 г." 

Комисията заседава в състав: 

Председател: 

инж. Антон Кръстев 

Членове: 

1. Марина Богданова 
2. Гергана Георгиева 

Комисията започна работа след получаване на офертите на участниците от 
деловодството на ИО-БАН,Варна, по списък срещу подпис. 

1. Председателят на комисията откри заседанието. 

11. На заседанието не присъстват представители на участници. 

Не присъстват представители на СМО. 

111. Комисията установи, че до изтичането на определения от възложителя 
срок за подаване на оферти /16.30 ч. на 25.04.2016 г./ е постъпили една оферта, с 
указани на нея входящи номера, дата и час на получаване в деловодството, 

както следва: 

Участник NQ 1 Лемна екоинвест- България АД, гр. Бургас, оферта 
вх . NQ 155/НО-01-01 от 25.04.2016 r. - 12.31 часа 



IV. Всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата 
по чл.35 ал.l и 2 от ЗОП. 

V. Комисията пристъпи към отваряне на офертата. 

Офертата на участника Лемна екоинвест - България АД е подадена в запечатан 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. Офертата беше отворена и комисията 

оповести ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага цена в размер на 55 280,00 лева /петдесет и пет хиляди 
двеста и осемдесет лева/ без ДДС. 

Ценовото предложение и предложението за изпълнение на поръчката бяха 

подписани от председателя и членовете на комисията. 

VI. Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертата, като 
провери съответствието им с изискванията на възложителя и приложенията 

към нея. 

В офертата на УчастникаЛемна екоинвест-България АД са представени всички 

изискуеми от възложителя документи, които удостоверяват изпълнение на 

изискванията на Възложителя и са изготвени съгласно Документацията на 

обществената поръчка, както следва: 

Оферта с посочена в нея валидност от 90 календарни дни; Представяне на 
участника с посочване на лицето, представляващо дружеството и подписало 

документите в офертата на участника - Йоан Димитров Костадинов; Заверено за 
верност копие регистър Булстат; Декларация по чл.47, ал. 9 ЗОП с посочване на 

публични регистри, в които се съдържат данни за декларираните обстоятелства; 

Декларация по чл. 55, ал. 7 ЗОП; Декларация по чл. 56, ал.l ,т.б и т.ll. ЗОП; 

Декларация за приемане на условията на проекта за договор. 

Комисията извърши проверка в АВ - Търговски регистър и установи , че 

дружеството се представлява пред трети лица от Йоан Димитров Костадинов. 
Участникът удостоверява изпълнение на минималните изисквания за технически 

възможности и квалификация като представя списък на договори за химични 

анализи еднакви или сходни с предмета на Поръчката, изготвен по образец, в който 

посочва три броя изпълнени договори, цена, дата на приключване и лице, за което 

са изпълнени. Представени са два броя референции, обхващащи периода на 

посочените договори, по които възложител е Институтът по океанология. На 

Възложителя е служебно известно, че приложените референции се отнасят за 

договорите, изброени в списъка по Образец 9 с посочените в същия стойности и 
дата на приключване на изпълнението. 

Приложен е сертификат за акредитация по ISO 17025:2006, издаден от Българска 
служба за акредитация. Същият е придружен със заповед, допълваща обхвата на 

акредитацията. Представено е предложение за изпълнение на поръчката, изготвено 

по образец, в което е посочен срок за изпълнение на Поръчката и срокове за 

отчитане на дейностите по изпълнението, които са съобразени с изискванията на 

Възложителя. Декларирана е възможност за изпълнение на всички методи на 

анализ, предмет на поръчката, както и наличие на апаратура, квалифициран 

персонал и капацитет за поемане на пълния обем проби. Представено е ценово 

предложение, в което е посочена цена, окончателен срок за изпълнение на 

поръчката, съгласие с предложения от ИО механизъм на плащане и е изрично 

заявено, че в предложената от У частника цена са включени всички разходи, 

свързани с изпълнение на поръчката. 



Комисията, като съобрази, че представената оферта изпълнява всички 

изисквания на Възложителя, единодушно 

РЕШИ: 

Допуска до класиране участника Лемна екоинвест - България АД. 

Обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите по обществената 

поръчка е "най-ниска предложена цена". 

Участникът предлага цена в размер на 55 280,00 лева /петдесет и пет хиляди 
двеста и осемдесет лева/ без ДДС, която попада в границите на определената от 

Възложителя максимално възможна прогнозна цена за обществената поръчка -
60 000,00 лева. 

Комисията, след като констатира, че Участникът е изпълнил всички изисквания, 

обявени от Възложителя в Публичната покана на настоящата обществена поръчка, 

единодушно 

РЕШИ: 

Класира УчастникаЛемна екоинвест-България АД на първо място. 

Предлага на Възложителя за утвърждаване на протокола за разглеждане и 

оценяване на офертите по обществената поръчка. 

Настоящият протокол, се състави, подписа и предаде на Възложителя на 

26.04.2016 г. в 13.00 часа. 

Председател: 

инж. Антон Кръстев: 

Членове: 

1. Марина Богданова: 
---~~(_ 

/ 2. Гергана Георгие~ш: 
1 

1 


