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П Р О Т О К О Л  № 1 
 

Днес, 11.02.2016 г., в 13:00 часа, в Заседателната зала на Тракийски университет гр. 

Стара Загора, Комисия, назначена със Заповед № 287 от 11.02.2016 г. на Ректора на 

Тракийски университет гр. Стара Загора, проведе заседание по отваряне на оферти, 

депозирани за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: ”Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски 

стол – Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет – гр. Стара Загора”, 

открита с Решение № 2878 от 29.12.2015 г. на Ректора на Тракийски университет. 

Комисията е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Проф. дсн Гюрга Михайлова – Зам. ректор по учебна дейност при ТрУ. 

ЧЛЕНОВЕ:   
1. Димитрийка Илиева – ръководител фин. отдел Филиал Хасково при ТрУ;    

 2. Анка Раева – Домакин Филиал Хасково при ТрУ; 

 3. Инж. Златко Аладжов – външен консултант; 

 4. адв. Зоя Колева – юрист; 

 5. Петя Дечева – главен експерт Обществени поръчки; 

 6. Иванка Денева – счетоводител ТрУ; 

Резервни членове: 

1. адв. Вилиана Цонева – юрист;  

2. Страхил Илиев – главен експерт Обществени поръчки,  

 

На Комисията се предостави списък с участници, депозирали оферти за участие в 

откритата процедура до срока, определен в обявлението за обществена поръчка, именно: 

1. „Надежда 2000“ ЕООД гр. Пловдив – Оферта с вх. № 790/08.02.2016 г., 09:18 ч.; 

2. „Млечна промишленост –Хасково“ ЕООД гр. Хасково – Оферта с вх. № 807/ 

08.02.2016 г., 11:14 ч.; 

3. „Уикенд“ ООД гр. Димитровград – Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч. 

В обявения час за провеждане на процедурата не се явиха представители на 

участниците, депозирали оферти за участие в процедурата. 

Адв. Колева обяви Заповед № 287 от 11.02.2016 г. на Ректора на Тракийски 

университет гр. Стара Загора, след което разясни процедурата по отваряне и разглеждане 

на подадените оферти и методиката за определяне на комплексната оценка.  

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. 

 

Комисията започна своята работа и констатира, че офертите са представени в 

указания от Възложителя вид, с ненарушена цялост, поради което пристъпи към тяхното 

отваряне по реда на постъпването им в деловодството на Тракийски университет гр. Стара 

Загора – Ректорат: 

1. Оферта от „Надежда 2000“ ЕООД  гр. Пловдив с вх. № 790/08.02.2016г., 09:18 

ч.: При отварянето на офертата Комисията констатира наличие на следните отделни 

запечатани, непрозрачни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката”, Плик № 3 „Предлагана цена”. Трима от 

членовете на Комисията подписаха Плик № 3. Отвори се Плик № 2, при което трима от 

членовете на Комисията подписаха съдържащите се в него документи. Отвори се Плик № 

1, като се оповестиха документите и информацията, които той съдържа и се извърши 

съпоставка със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Комисията констатира, че участникът 

е представил оферта за ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2, 3, 8 и 9. 

 

2. Оферта от „Млечна промишленост –Хасково“ ЕООД гр. Хасково, с вх. № 807/ 

08.02.2016 г., 11:14 ч.: При отварянето на офертата Комисията констатира наличие на 
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следните отделни запечатани, непрозрачни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик 

№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, Плик № 3 „Предлагана цена”. Трима от 

членовете на Комисията подписаха Плик № 3. Отвори се Плик № 2, при което трима от 

членовете на Комисията подписаха съдържащите се в него документи. Отвори се Плик № 

1, като се оповестиха документите и информацията, които той съдържа и се извърши 

съпоставка със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Комисията констатира, че участникът 

е представил оферта за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. 

 

3. Оферта от „Уикенд“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.: 

При отварянето на офертата Комисията констатира наличие на следните отделни 

запечатани, непрозрачни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката”, Плик № 3 „Предлагана цена”. Трима от 

членовете на Комисията подписаха Плик № 3. Отвори се Плик № 2, при което трима от 

членовете на Комисията подписаха съдържащите се в него документи. Отвори се Плик № 

1, като се оповестиха документите и информацията, които той съдържа и се извърши 

съпоставка със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Комисията констатира, че участникът 

е представил оферта за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

 

След извършване на горните действия, публичната част на заседанието приключи. 

 

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, Комисията пристъпи към подробно разглеждане 

на съдържащите се документи и информация в Плик № 1 на всички участници за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Констатира се следното: 

1. Оферта от „Надежда 2000“ ЕООД  гр. Пловдив с вх. № 790/08.02.2016 г., 09:18 

ч.: Раздел ІІІ „Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация”, Точка 

ІІІ.1.1 „Изискуеми депозити и гаранции” от Обявлението за обществена поръчка 

предвижда изискването участниците да представят гаранция за участие по отделните 

обособени позиции в общ размер на 559,10 лв. В Раздел „VI.2. Съдържание на офертата. 

Всяка оферта за участие в настоящата процедура следва да съдържа следното: Плик № 1 с 

надпис "Документи за подбор", Точка 5 от одобрената от Възложителя Документация е 

предвидено: „5. Документ за внесена гаранция за участие – Оригинал на банкова гаранция 

за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.“ 

Комисията констатира, че участникът не е представил в офертата си документ за 

внесена гаранция за участие в процедурата за обособените позиции, за които участва, нито 

банкова такава, макар да е посочил в т. 4 от представения Списък на документите по чл. 

56, т. 14 от ЗОП – „Парична гаранция за участие за обособена позиция № ./2, 3, 8 и 9/.“ 

Горната констатация наложи Комисията да извърши проверка във Финансово-

счетоводния отдел на Тракийски университет за внасянето на гаранция за участие от 

страна на участника по настоящата Открита процедура. Проверката установи наличието на 

внесени суми от участника по посочената в Документация банкова сметка на Възложителя 

по всяка от Обособените позиции, за които е налице подадена оферта от участника. 

В хода на извършената проверка и с оглед горните констатиции, Комисията не 

установи в офертата на участника липсващи, несъответстващи и нередовни документи. 

Комисията заключи, че представените от участника документи отговарят на 

критериите за подбор. 

 

2. Оферта от „Млечна промишленост –Хасково“ ЕООД гр. Хасково, с вх. № 807/ 

08.02.2016 г., 11:14 ч.:  

В хода на извършената проверка, Комисията не установи в офертата на участника 

липсващи, несъответстващи и нередовни документи. 

Комисията заключи, че представените от участника документи отговарят на 

критериите за подбор. 
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3. Оферта от „Уикенд“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.:  

В хода на извършената проверка, Комисията не установи в офертата на участника 

липсващи, несъответстващи и нередовни документи. 

Комисията заключи, че представените от участника документи отговарят на 

критериите за подбор. 

 

Като взе предвид горните констатации, Комисията единодушно прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

- НАСРОЧВА следващото заседание за 17.03.2016г., от 10:00 часа, в Заседалната Зала 

на Тракийски университет за разглеждане на документите на участниците, съдържащи се в 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Заповед № 287/11.02.2016 г. на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора; 

2. Декларации на членовете на Комисията по чл. 35 от ЗОП – 7 броя. 

 

 

 

КОМИСИЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Проф. дсн Гюрга Михайлова –                   …………/п/.………….         

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Димитрийка Илиева  –     …………/п/.………….             

 

2.  Анка Раева  –      …………/п/.………….            

 

3. Инж. Златко Аладжов –                          …………/п/.………….            

 

4.  адв. Зоя Колева –                                       …………/п/.………….            

 

5.  Петя Дечева  –                    …………/п/.………….             

 

6.  Иванка Денева –               …………/п/.………….           

 


