ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните
звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора”

ПРОТОКОЛ

№1

на Комисията за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на
участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните
звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора"
Днес, 03.02.2015г. в 13:30 ч. в заседателната зала на Тракийски Университет гр.
Стара Загора, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 200 от
03.02.2015г. на Ректора на Тракийски Университет гр. Стара Загора, за разглеждане,
оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за
нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора",
открита с Решение № 2837 от 22.12.2014г. на Ректора на Тракийски Университет гр. Стара
Загора.
Назначената комисия е в състав, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Румен Отузбиров зам.Декан по АСИД Стопански факултет;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Господин Господинов -счетоводител Ректорат;
2. Маргарита Делчева - Ст. експерт -организационна дейност Аграрен факултет;
3. Страхил Илиев -главен експерт обществени поръчки
4. адв. Валентина Настева - юрист
5. адв. Зоя Колева - юрист - резервен член
6. Петя Дечева - главен експерт обществени поръчки - резервен член
На заседанието присъстват всички редовни членове на Комисията.
В обявения час за провеждане на процедурата - 13:30ч. на 03.02.2015г. комисията се
събра в залата на Тракийски Университет гр. Стара Загора и започна своето първо
заседание.
На комисията се предостави списък с участниците, депозирали своите оферти за
участие в откритата процедура до срока, определен в обявлението и документацията, а
именно:
1.
2.
3.
4.

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. София
ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Ст. Загора
АВГУСТА 2001 ООД гр. Ст. Загора
ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД

вх№1061/02.02.2015год. 10,00ч.;
вх.№1066/02.02.2015год. 10,55ч.;
вх.№1078/02.02.2015год. 14Д2ч.;
вх.№1079/02.02.2015год. 15,02ч;

В обявения час за провеждане на процедурата се явиха:
• Дарина Атанасова Арабаджиева, представител на участникът АВГУСТА 2001
ООД гр. Стара Загора в качеството си на Управител на АВГУСТА 2001 ООД ,
депозирал оферта за участие в откритата процедура.
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•

Петър Николов Георгиев, представител на ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Ст.
Загора, упълномощен от Павел Стоянов в качеството си на Управител на ОФИС
КОНСУМАТИВИ ООД гр. Пловдив, за което бе представено пълномощно с
изх.№1499/28-02-2014год. на нотариус Огнян Шарабански с per. № 147 на НК в
PC Варна;

На основание чл. 35, ал. 3 от ЗОП, всички членове на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не се отзоваха представители на средствата за масово осведомяване
и юридически лица с нестопанска цел.
I.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Комисията започна своята работа и констатира, че всички оферти са подадени в
съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и документацията за участие - в
запечатани, непрозрачни пликове. Всички оферти са подадени в определения срок.
Пликовете са с ненарушена цялост.
В 13:40 часа комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на
постъпването им в деловодството на на Тракийски Университет гр. Стара Загора и
извърши проверка за наличието на три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП.
1. Оферта вх№1061/02.02.2015год. 10,00ч. от КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. София е
представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отваряне на
офертата, комисията констатира, че същата съдържа три отделни запечатани
непрозрачни плика с ненарушена цялост и надпис, както следва: Плик № 1 „Документи за
подбор", Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана
цена". Трима от членовете на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена" и
предложиха на един от присъстващите представители, различен от този, чиято оферта се
разглежда, да подпише плик № 3. Представителят на АВГУСТА 2001 ООД - г-жа Дарина
Арабаджиева заяви, че не желае да подписва документи от офертите на участници, а
представителя на участника ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Ст. Загора - Петър Георгиев,
подписа плик № 3 с надпис „Предлагана цена". Комисията продължи работата си с
отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. Трима от членовете на
комисията подписаха всички съдържащи се в плик № 2 документи, като документите,
съдържащи се в плик № 2 бяха подписани и от представителя на ОФИС КОНСУМАТИВИ
ООД гр. Ст. Загора. След подписване на документите, съдържащи се в плик № 2, Комисията
пристъпи към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор", оповести документите и
информацията, които той съдържа и извърши проверка за съответствието им със списъка
по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
2. Оферта вх. №1066/02.02.2015год. 10,55ч. от О Ф И С КОНСУМАТИВИ ООД гр. Ст.
Загора е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отваряне
на офертата, комисията констатира, че същата съдържа три отделни запечатани
непрозрачни плика с ненарушена цялост и надпис, както следва: Плик № 1 „Документи за
подбор", Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана
цена”. Трима от членовете на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена” и
предложиха на представителят на АВГУСТА 2001 ООД - г-жа Дарина Арабаджиева да
подпише плик № 3. Г-жа Дарина Арабаджиева заяви, че не желае да подписва документи
от офертите на останалите участници. Комисията продължи работата си с отваряне на
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". Трима от членовете на комисията
подписаха всички съдържащи се в плик № 2 документи. След подписване на документите,
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съдържащи се в плик № 2, Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 „Документи за
подбор”, оповести документите и информацията, които той съдържа и извърши проверка
за съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
3. Оферта вх.№1078/02.02.2015год. 14,12ч. от АВГУСТА 2 00 1 ООД гр. Ст. Загора е
представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отваряне на
офертата, комисията констатира, че същата съдържа три отделни запечатани
непрозрачни плика с ненарушена цялост и надпис, както следва: Плик № 1 „Документи за
подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 „Предлагана
цена". Трима от членовете на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена" и
предложиха на един от присъстващите представители, различен от този, чиято оферта се
разглежда да подпише плик № 3. Представителя на участника ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД
гр. Ст. Загора -Петър Георгиев, подписа плик № 3 с надпис „Предлагана цена". Комисията
продължи работата си с отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката". Трима от членовете на комисията подписаха всички съдържащи се в плик № 2
документи, като документите, съдържащи се в плик № 2 бяха подписани и от
представителя на ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Ст. Загора. След подписване на
документите, съдържащи се в плик № 2, Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1
„Документи за подбор", оповести документите и информацията, които той съдържа и
извърши проверка за съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
4. Оферта вх.№1079/02.02.2015год.
15,02ч. от ОФИ С ЕКСПРЕС СЪРВИС АД е
представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. При отваряне на
офертата, комисията констатира, че същата съдържа три отделни запечатани
непрозрачни плика с ненарушена цялост и надпис, както следва: Плик № 1 „Документи за
подбор", Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 „Предлагана
цена". Трима от членовете на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена" и
предложиха на един от присъстващите представители, различен от този, чиято оферта се
разглежда да подпише плик № 3. Представителя на участника ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД
гр. Ст. Загора -Петър Георгиев, подписа плик № 3 с надпис „Предлагана цена". Комисията
продължи работата си с отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката". Трима от членовете на комисията подписаха всички съдържащи се в плик № 2
документи, като документите, съдържащи се в плик № 2 бяха подписани и от
представителя на ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Ст. Загора. След подписване на
документите, съдържащи се в плик № 2, Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1
„Документи за подбор", оповести документите и информацията, които той съдържа и
извърши проверка за съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
Председателят на комисията съобщи на присъстващите представители на
участниците, че в съответствие с нормата на чл. 68, ал. 6 от ЗОП след извършване на
гореописаните действия на комисията приключва публичната част на заседанието и ще
продължи своята работа при закрити врата.
II.
Проверка на документите, съдържащи се в плик № 1 на участниците за
съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя, съгласно чл.
68, ал. 7 от ЗОП.
След напускане на представителите на участниците комисията продължи своята
работа по разглеждане на документите, съдържащи се в плик № 1 с надпис „Документи за
подбор" за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.
1.

Оферта вх№1061/02.02.2015год. 10,00ч. от КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. София

В хода на извършената проверка за съответствие с поставените от възложителя
критерии за подбор, комисията констатира, че в офертата на участника не са налице
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липсващи документи или документи, несъответстващи с критериите за подбор или с
други изисквания на Възложителя.
С оглед на изложеното, комисията заключи, че приложените в Плик № 1 с надпис
„Документи за подбор" от оферта с вх№1061/02.02.2015год. 10,00ч. на участника
КООПЕРАЦИЯ ПАНДА гр. София
документи, съответстват с критериите за подбор.
Участникът е приложил декларация по чл. 33 ал.4 от ЗОП в която е декларирал , че не
желае да бъдат оповестявани единичните цени на артикулите /имат конфиденциален
характер/.
2.
Оферта вх.№1066/02.02.2015год. 10,55ч. от ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД гр. Ст.
Загора
В хода на извършената проверка за съответствие с поставените от възложителя
критерии за подбор, комисията констатира, че в офертата на участника не са налице
липсващи документи или документи, несъответстващи с критериите за подбор или с
други изисквания на Възложителя.
С оглед на изложеното, комисията заключи, че приложените в Плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” от оферта с вх№1066/02.02.2015год. 10,55ч. на участника ОФИС
КОНСУМАТИВИ ООД гр. Ст. Загора документи, съответстват с критериите за подбор.
Участникът е приложил декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП в която е декларирал , че
Техническото и Ценовото предложения имат конфиденциален характер и съответно не
желае Възложителя да разкрива съдържащата се в тях информация.
3.
Оферта вх.№ 1078/02.02.2015год. 14,12ч. от АВГУСТА 2001 ООД гр. Ст. Загора
В хода на извършената проверка за съответствие с поставените от възложителя
критерии за подбор, комисията констатира, че в офертата на участника не са налице
липсващи документи или документи, несъответстващи с критериите за подбор или с
други изисквания на Възложителя.
С оглед на изложеното, комисията заключи, че приложените в Плик № 1 с надпис
„Документи за подбор" от оферта вх.№1078/02.02.2015год. 14,12ч. на участника АВГУСТА
2001 ООД гр. Ст. Загора документи, съответстват с критериите за подбор.
4.

Оферта вх.№1079/02.02.2015год. 15,02ч. от ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД гр.

Варна
В хода на извършената проверка за съответствие с поставените от Възложителя
критерии за подбор, комисията констатира, че в представената оферта участникът не е
представил „Справка с посочени производители на предлаганите артикули" (т.21.12 от
утвърдената от Възложителя Документация за участие).
Като взе предвид гореизложеното, комисията по време на заседание единодушно
РЕШИ:
1.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП копие от настоящия протокол да се изпрати
на участниците в процедурата.
2.
В срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на настоящия
протокол, Комисията дава възможност на ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД да отстрани
констатираното несъответствие, като представи „Справка с посочени производители на
предлаганите артикули" (т.21.12 от утвърдената от Възложителя Документация за
участие).
3.
Документите трябва да бъдат представени опаковани в плик, който отговаря
на изискванията и условията за представяне на офертата. Пликът с документите се
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подава от 08:00 до 16:00 часа в Деловодството на Тракийски Университет гр. Стара
Загора и съдържащ надписа „Допълнителни документи по чл. 68, ал. 9 от ЗОП по
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за
нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора”.

4.
Комисията ще проведе следващото заседание след изтичане на срока по т. 2
от настоящия протокол.

С извършване на горните действия, комисията приключи своята работа.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички
членове на комисията:

_
Председател:

Чл.2, ал.З от Закона за защита
на личните данни/ЗЗЛД/

Членове:
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