
| ' ¡¿ А К И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т
----- Стара Загора

УТВЪРДИЛ:
ИД Ректор п]
Тракийски уш

П Р О Т О К О Л

Днес, 05.03.2015 г., в 13.30 часа, в Заседателната зала на Тракийски университет в гр. 
Стара Загора на основание чл. 101г от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Комисия, 
назначена със Заповед № 320 от 18.02.2015 г. на Ректора на Тракийски университет гр. 
Стара Загора се проведе заседание за получаването, разглеждането и оценката на офертите 
и класирането на участниците по Публична покана с предмет: „Изработка и доставка на 
рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет -  
гр. Стара Загора“, открита със Заповед № 320 от 18.02.2015 г. на Ректора на Тракийски 
университет гр. Стара Загора.
Комисията е в състав:

Председател :

Публичната покана е обявена при условията на Глава Villa от ЗОП, във връзка с чл. 
14, ал. 4 от ЗОП. Информацията е публикувана в рубриката „Публични покани“ на Портала 
на обществените поръчки в АОП с уникален номер 9038999 от 18.02.2015 г. и на интернет 
страницата на Тракийски Университет на адрес: http://www.uni-sz.bg/node/1743.

Комисията констатира, че в обявения в Публичната покана срок, са постъпили 
следните оферти:

1. Оферта с вх. № 1478/27.02.2015 г., 12:47 ч., подадена от „НИКО 96“ 
ЕООД гр. Казанлък;

2. Оферта с вх. № 1490/27.02.2015 г., 13:59 ч., подадена от „АЛФАМАРКЕТ 
ПРИМ“ ЕООД гр. Стара Загора;

3. Оферта с вх. № 1494/27.02.2015 г., 15:25 ч., подадена от „КОТА ПРИНТ“ 
ООД гр. Стара Загора;

На основание чл. 35, ал. 3 от ЗОП, всички длъжностните лица подписаха декларации 
по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

В обявения час за отваряне на постъпилите оферти се явиха следните упълномощени 
представители на участниците:

1. Никола Стоянов Пашов -  упълномощен представител на „НИКО 96“ ЕООД гр. 
Казанлък;

2. Димитрина Миткова Димитрова-Петрова -  упълномощен представител на „КОТА 
ПРИНТ“ ООД гр. Стара Загора.

Комисията констатира, че офертите са представени в указания от Възложителя вид. 
Пликовете са непрозрачни и с ненарушена цялост. Пристъпи се към отваряне на офертите 
по реда на тяхното получаване.

Комисията предостави възможност на присъстващите представители на участниците 
да подпишат документите от техническото и ценовото предложение в офертите на 
останалите участници. Присъстващият представител на „КОТА ПРИНТ” ООД -  г-жа 
Димитрина Димитрова се възползва от така предоставената възможност.

Доц. д-р Таня Танева -  Главен секретар;
Членове:

1. проф. Румен Отузбиров -  зам. Декан АСИД на СФ;
2. доц. д-р Веселин Радев -  Научен секретар АФ;
3. адв. Валентина Настева -  юрист;
4. Петя Дечева -  главен експерт ОП;

http://www.uni-sz.bg/node/1743


При запознаване със съдържащите се в офертите документи, Комисията констатира 
следното:

1. Оферта от „НИКО 96“ ЕООД гр. Казанлък с вх. 1478/27.02.2015 г., 12:47 ч. -
Участникът е направил предложение за срок на доставките -  1 (един) работен ден и срок на 
валидност на подадената оферта -  120 календарни дни. Комисията констатира, че офертата 
съдържа всички изискани от Възложителя документи и информация съгласно публичната 
покана. Ценовата оферта на участника съдържа предложение за единични цени за всички 
отделни номенклатурни единици на артикулите, посочени в Техническото задание на 
Възложителя.

2. Оферта от „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД гр. Стара Загора с вх. 1490/ 
27.02.2015 г., 13:59 ч. -  Участникът е направил предложение за срок на доставките -  12 
(дванадесет) работни дни и срок на валидност на подадената оферта -  90 календарни дни. 
Комисията констатира, че офертата съдържа всички изискани от Възложителя документи и 
информация съгласно публичната покана. Ценовата оферта на участника съдържа 
предложение за единични цени за всички отделни номенклатурни единици на артикулите, 
посочени в Техническото задание на Възложителя.

3. Оферта от „КОТА ПРИНТ“ ООД гр. Стара Загора с вх. 1494/27.02.2015 г.„ 
15:25 ч. -  Участникът е направил предложение за срок на доставките -  10 (десет) работни 
дни и срок на валидност на подадената оферта -  90 календарни дни. Комисията констатира, 
че офертата съдържа всички изискани от Възложителя документи и информация съгласно 
публичната покана. Ценовата оферта на участника съдържа предложение за единични цени 
за всички отделни номенклатурни единици на артикулите, посочени в Техническото 
задание на Възложителя.

С извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

Като взе предвид направените по -  горе констатации при отварянето и 
разглеждането на подадените оферти, Комисията прие следните РЕШЕНИЯ :

I. Комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ офертите на:
1. „нико 96“ ЕООД гр. Казанлък“ с вх.№ 1478/27.02.2015 г., 12:47ч.;
2. „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД гр. Стара Загора с вх.№ 1490/27.02.2015 г„ 

13:59ч.;
3. „КОТА ПРИНТ“ ООД гр. Стара Загора с вх.№ 1494/27.02.2015 г„ 15:25 ч.

II. За нуждите на оценяването бе изготвена Сравнителна таблица (Приложение № 1 
-  неразделна част от настоящия протокол), в която се отразиха ценовите предложения на 
участниците. Въз основа на получените резултати, Комисията пристъпи към КЛАСИРАНЕ 
на допуснатите до разглеждане офертите на:

> 1-во място: „КОТА ПРИНТ“ ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 1494/ 
27.02.2015 г., 15:25 ч. Ценовото предложение на участника, формирано като сбор от 
единичните цени на отделните номенклатурни единици на артикулите, е в размер от 
766,33 лв. без ДДС (седемстотин шестдесет и шест лева и тридесет и три стотинки 
без вкл.ДДС);

> П-ро място. „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 
1490/27.02.2015 г., 13:59 ч. Ценовото предложение на участника, формирано като 
сбор от единичните цени на отделните номенклатурни единици на артикулите, е в 
размер от 830,09 лв. без ДДС (осемстотин и тридесет лева и девет стотинки без 
вкл.ДДС);

> 111-уо място. „НИКО 96“ ЕООД гр. Казанлък с оферта с 1478/27.02.2015 г., 12:47
4. Ценовото предложение на участника, формирано като сбор от единичните цени на 
отделните номенклатурни единици на артикулите, е в размер от 1 970,30 лв. без 
ДДС (хиляда деветстотин и седемдесет лева и тридесет стотинки без вкл.ДДС).



III. Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи договор за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали за 
нуждите на структурните звена при Тракийски университет -  гр. Стара Загора“ с 
участника, класиран на първо място: ..КОТА ПРИНТ“ ООД гр. Стара Загора с Оферта с 
вх. № 1494/27.02.2015 г., 15:25 ч.

След извършване на горните действия, Комисията приключи своята работа и 
заседанието бе закрито.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Сравнителна таблица -  Приложение № 1.

Членове :

КОМИСИЯ :

Председател :

Доц. д-р Таня Танева

4. Петя Дечева

2. доц. д-р Веселин Радев

3. адв. Валентина Настева

1. проф. Румен Отузбиров


