
П Р О Т О К О Л  № 2

На 20.06.2016г. в 12:30 часа, в зала 340 на Тракийски университет гр. Стара Загора - 
Ректорат, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 1379 от 27.05.2016г. на 
Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка чрез покупка на трактори и прикачен инвентар към него за нуадите 
на Учебно -  опитно стопанство към Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена 
в позиции“, под иден. № 00373-2016-0014 в АОП. Поръчката е открита с Решение № 970 от 
14.04.2016г. на проф. двмн Иван Въшин -  Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора.

Назначената комисия е в състав:
Председател: зооинж. Антон Тонев -  Директор УОС;

Членове:
1. инж. Георги Ников -  „Факултет Техника и Технологии“ гр. Ямбол
2. Христина Момчилова -  гл. счетоводител УОС;
3. адв. Вилиана Цонева -  юрист;
4. Петя Дечева -  главен експерт обществени поръчки;

Председателят на комисията откри заседанието в 12:30ч. и запозна членовете й със 
следните обстоятелства:

В рамките на срока, определен от Комисията в Протокол № 1 от 27.05.2016г., съдържащ 
констатациите за наличието/липсата, съответно редовността/нередовността на представените 
от участниците документи и информация в Плик № 1 „Документи за подбор” изпратен на 
участниците на 07.06.2016г., в Деловодството на Тракийски университет са постъпили 4 
(четири) броя пликове:

1. Плик с допълнителни документи с вх. № 2882 от 10.06.2016г., 11,10ч., подаден от 
„ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София с оферта вх. № 2629 от 26.05.2016г., 11,14ч. 
Участникът е получил Протокол № 1 с искането за предоставяне на допълнителни документи 
на 08.06.2016г., видно от подписаната обратна разписка. Пликът с допълнителните документи 
е пристигнал в срока, посочен в Протокол № 1, който е 5 (пет) работни дни. Комисията ще 
отвори и ще разгледа допълнението към плик № 1 на участника.

2. Плик с допълнителни документи с вх. № 2903 от 13.06.2016г., 11,47ч., подаден от 
„KAMT” ООД гр. София с оферта вх. № 2238 от 03.05.2016г., 11,41ч. Участникът е получил 
Протокол № 1 с искането за предоставяне на допълнителни документи на 09.06.2016г., видно 
от подписаната обратна разписка. Пликът с допълнителните документи е пристигнал в срока, 
посочен в Протокол № 1, който е 5 (пет) работни дни. Комисията ще отвори и ще разгледа 
допълнението към плик № 1 на участника.

3. Плик с допълнителни документи с вх. № 2917 от 13.06.2016г., 14,47ч., подаден от 
„АНИМЕКСС“ЕООД гр. Стара Загора с оферта вх. № 2636 от 26.05.2016г.,14,03ч.; 
Участникът е получил Протокол № 1 с искането за предоставяне на допълнителни документи 
на 08.06.2016г., видно от подписаната обратна разписка. Пликът с допълнителните документи 
е пристигнал в срока, посочен в Протокол № 1, който е 5 (пет) работни дни. Комисията ще 
отвори и ще разгледа допълнението към плик № 1 на участника.

4. Плик с допълнителни документи с вх. № 2882 от 10.06.2016г., 11,10ч., подаден от 
„СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД гр. Добрич с оферта вх. № 2590 от 25.05.2016г., 10,17ч. 
Участникът е получил Протокол № 1 с искането за предоставяне на допълнителни документи 
на 14.06.2016г., видно от подписаната обратна разписка. Пликът с допълнителните документи 
е пристигнал в срока, посочен в Протокол № 1, който е 5 (пет) работни дни. Комисията ще 
отвори и ще разгледа допълнението към плик № 1 на участника.



Комисията пристъпи към проверка на допълнително представените от участниците 
документи. За изпълнение указанията на Комисията, разписани в Протокол № 1 от 
27.05.2016г.:

1. „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София с оферта вх. № 2629 от 26.05.2016г.,
11,14ч. участникът е представил:

- попълнен Образец № 2 -  Представяне на участника от документацията за участие, с 
посочване на адрес на представляващия участника по учредителен акт.

- декларация чл. 47, ал. 9 от ЗОП -  обр. № 3 от документацията за участие, подадена от 
Даниел Минев, в качеството му на Управител на „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София 
с деклариране само едно от посочените в т. 4 от същия образец обстоятелства;

- декларация чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 
от ЗОП -  обр. № 5 от документацията за участие.

- Справка -  декларация (в свободен текст) за наличието и/или ползването на бази за 
изълнение на условието за сервизиране на техниката с посочване на информация в графа 
„адрес на сервизите“, с уточнение, че: „при разлика между адресите в приложената сервизна 
книжка, моля да се зачитат упоменатите в таблицата“.

Въз основа на извършената проверка на представените от „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ” 
АД гр. София документи и информация в Плик 1, включително и допълнително представените 
такива. Комисията РЕШИ:

Участник „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София и подадената от него оферта 
съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което допуска същия 
до участие в процедурата.

2. „KAMT” ООД гр. София с оферта вх. № 2238 от 03.05.2016г., 11,41ч., участникът е 
представил:

- декларация чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 
от ЗОП -  обр. № 5 от документацията за участие с посочване на обстоятелството към момента.

Въз основа на извършената проверка на представените от „KAMT” ООД гр. София 
документи и информация в Плик 1, включително и допълнително представените такива, 
Комисията РЕШИ:

Участник „KAMT” ООД гр. София и подадената от него оферта съответства на 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което допуска същия до участие в 
процедурата.

3. „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта вх. № 2636 от 26.05.2016г., 14,03ч., 
участникът е представил:

- декларация чл. 47, ал. 9 от ЗОП -  обр. № 3 от документацията за участие, подадена от 
Георги Петров Генчев, в качеството му на Управител на „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара 
Загора с деклариране само едно от посочените в т. 4 от същия образец обстоятелства;

- декларация чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 
от ЗОП -  обр. № 5 от документацията за участие с посочване на обстоятелството към момента.

- заверено копие на анекс № 3 към договор от 29.02.2008г. с БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД 
гр. Казанлък за извършване на консултанска помощ на участника „за изграждане и внедряване 
на система за управление на качеството, съгласно изискванията международния стандарт ISO 
9001:2008, със срок на изпълнение до 30.12.2016г.“, както и договор от 2008г. с БАЛТОВ 
КОНСУЛТ ЕООД, гр. Казанлък.

Въз основа на извършената проверка на представените от „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. 
Стара Загора документи и информация в Плик 1, включително и допълнително представените 
такива. Комисията РЕШИ:

Участник „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара Загора и подадената от него оферта 
съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което допуска същия 
до участие в процедурата.



4. „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД гр. Добрич с оферта вх. № 2590 от 25.05.2016г., 10,17ч., 
участникът е представил:

- декларация чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 
от ЗОП -  обр. № 5 от документацията за участие с посочване на обстоятелството към момента.

Въз основа на извършената проверка на представените от „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД гр. 
Добрич документи и информация в Плик 1, включително и допълнително представените 
такива, Комисията РЕШИ:

Участник „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД гр. Добрич и подадената от него оферта 
съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което допуска същия 
до участие в процедурата.

5. Комисията констатира, че в указания в Протокол № 1 от 27.05.2016г. срок, не са 
постъпили документи от „3JIATEKC“ ООД гр. Стара Загора-участник с оферта вх. № 2630 от 
26.05.2016г., 11,17ч. Протокол № 1 от 27.05.2016г. е получен от участника на 08.06.2016г. и до 
датата на настоящото заседание в деловодството на Възложителя не се установи входиране на 
документи от този участник.

Предвид така направената констатация, комисията повторно разгледа документите на 
този участник и след като съобрази, че същият е представил доказателства за еквивалетни 
мерки за осигуряване на качество, комисията счита, че следва да приложи нормата на чл.53, 
ал.4 от ЗОП.

Въз основа на горното, Комисията РЕШИ:
Участник „3JIATEKC“ ООД гр. Стара Загора и подадената от него оферта съответства 

на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което допуска същия до участие в 
процедурата

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участниците, отговарящи на 
изискванията за подбор, съдържащи се в Плик № 2 -  „Предложение за изпълнение на 
поръчката”.
На оценка от Комисията подлежат техническите предложения, съдържащи се в офертите на:
1. Оферта от „KAMT” АД гр. Карнобат с вх. № 2238 от 03.05.2016г., 11,41ч.;
2. Оферта от „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД гр. Добрич с вх. № 2590 от 25.05.2016г„ 10,17ч.;
3. Оферта от „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София с вх. № 2629 от 26.05.2016г.,
11,14ч.;
4. Оферта от „3JIATEKC“ ООД гр. Стара Загора с вх. № 2630 от 26.05.2016г., 11,17ч.;
5. Оферта от „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара Загора с вх. № 2636 от 26.05.2016г„ 14,03ч.;

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите технически предложения от 
участниците в откритата процедура по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
„Доставка на 2 /два/ броя нови, неупотребявани ТРАКТОРА за извършване на основни 

обработки на почвата /оран, култивиране, сеитба, окопаване, пръскане, торене и др./

1. Оферта от „KAMT” АД гр. Карнобат с вх. № 2238 от 03.05.2016г., 11,414.;
Участникът предлага срок за доставка 15 (петнадесет) календарни дни от получаване 

на заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на модел Беларус 1025.5.

Предлаганият гаранционен срок е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на 
подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.



Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 20 (двадесет) часа, считано от 
момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 1 (един) календарен ден, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника не съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание. Предложеният от участника 
срок на доставка е 15 календарни дни и не съответства на посочения в документацията на 
Възложителя максимален срок на доставка до 14 календарни дни.

Предвид така направената констатация, комисията счита, че офертата на -  „KAMT” 
ООД гр. Карнобат по обособена позиция № 1 не отговаря на изискванията на възложителя, 
поради което участникът следва да бъде отстранен от участие по обособена позиция № 1.

2. Оферта от ..СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД гр. Добрич с вх. № 2590 от 25.05.2016г., 10Л7ч.;
Участникът предлага срок за доставка 14 (четиринадесет) календарни дни от 

получаване на заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на модел Zetor próxima Plus 110.

Предлаганият гаранционен срок е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на 
подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 24 (двадесет и четири) часа, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 5 (пет) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.

3. Оферта от ..ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София с вх. № 2629 от 26.05.2016г., 
11Л4ч.;

Участникът предлага срок за доставка 5 (пет) календарни дни от получаване на заявка, 
подадена от Възложителя.

Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 
съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на модел TD5.105, марка New Holland.

Предлаганият гаранционен срок е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на 
подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 12 (дванадесет) часа, считано 
от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 3 (три) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.



4. Оферта от „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара Загора с вх. № 2636 от 26.05.2016г., 14,03ч.;
Участникът предлага срок за доставка 10 (десет) календарни дни от получаване на 

заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на модел Беларус 1025.5.

Предлаганият гаранционен срок е 25 (двадесет и пет) месеца или 2000 моточаса от 
датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е до 8 (осем) часа, считано от 
момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 2 (два) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че в Техническото предложение на участника се съдържат данни, 
които следва да бъдат допълнително разяснени.

В техническото предложение не се съдържа ясно и недвусмислено обозначение за 
съответствие на предлагания от участника трактор с критериите за допустими вредни емисии
-  Tier III B/4i,4;

- в офертата си участникът е посочил, че предлаганият от него трактор е с климатик, без 
данни за неговите възможности за работа в режим на отопление и охлаждане и възможности 
за климатизация на цялата кабина.

Предвид горните констатации, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „а“ и „б“ от 
ЗОП (отм.) Комисията РЕШИ:

- ДА СЕ ИЗИСКАТ разяснения и допълнителни доказателства от ..АНИМЕКСС“ 
ЕООД гр. Стара Загора за следните обстоятелства, съдържащи се в Техническото 
предложение по Обособена позиция № 1.

1. Какви са функциите на посочения в офертата климатик на трактора и неговите 
възможности в режим на отопление и охлаждане, като бъдат представени доказателства за 
работата на климатика в режим отопление и охлаждане, начин на регулация на въздушната 
струя и възможност за отопление и охлаждане на цялата кабина.

2. Доказателства за съответствието на оферирания трактор с критериите за допустимост 
на вредните емисии -  Tier III / В 4i,4.

Председателят на Комисията да уведоми писмено участника за приетото Решение.
Писмените разяснения да се представят от участника в срок от 3 (три) работни дни от 

датата на уведомяването.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„Доставка на 1/един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН“;

1. Оферта от ..ЗЛАТЕКС“ ООД гр. Стара Загора с вх. № 2630 от 26.05.2016г„ 11,17ч.;
Участникът предлага срок за доставка 30 (тридесет) календарни дни от получаване на 

заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на модел Комбайн JOHN DEERE, модел 2256.

Предлаганият гаранционен срок е 6 (шест) месеца от датата на подписване на приемо- 
предавателен протокол за доставка.



Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 24 (двадесет и четири), считано 
; от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
| него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 5 (пет) календарни дни, 
I считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
| упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира в Техническото предложение на участника се съдържат данни,
I които следва да бъдат допълнително разяснени, а именно:

коя е годината на производство на предлагания Зърнокомбайн.
Комисията счита, че от участника следва да бъдат изискани допълнителни доказателства
за заявените в офертата данни, а именно: 

доказателства за отработените моточасове; 
доказателства за наличието на сечка;

- доказателства за състоянието на предлагания зърнокомбайн.

Предвид горните констатации, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „а“ и „б“ от 
ЗОП (отм.) Комисията единодушно РЕШИ:

- ДА СЕ ИЗИСКАТ разяснения и допълнителни доказателства от „ЗЛАТЕКС“ ООД 
гр. Стара Загора, на основание чл. 68, ал. 11, б. “а“ и „б“ на предлагания от участника 
Зърнокомбайн по обособена позиция № 2 относно:

- годината на неговото производство;
- доказателства за отработените моточасове;
- доказателства за наличието на сечка;
- доказателства за състоянието му.

Председателят на Комисията да уведоми писмено участника за приетото Решение.
Писмените разяснения да се представят от участника в срок от 3 (три) работни дни от 

датата на уведомяването.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
„Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ“

1. Оферта от „ЗЛАТЕКС“ ООД гр. Стара Загора с вх. № 2630 от 26.05.2016г., 11,17ч.;
Участникът предлага срок за доставка 30 (тридесет) календарни дни от получаване на 

| заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация,

I  съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва,
| в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
j отговарящи на Телехендлер JOHN DEERE, МОДЕЛ 3200.

Предлаганият гаранционен срок е 6 (шест) месеца от датата на подписване на приемо- 
! предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 24 (двадесет и четири), считано 
j от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
! него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 5 (пет) календарни дни,
! считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
j упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира в Техническото предложение на участника се съдържат данни, за 
които следва да бъдат изискани допълнителни доказателства от участника, а именно:

- доказателства за отработените моточасове на предлагания Телескопичен товарач.;
- доказателства за състоянието и външния вид на предлагания Телескопичен товарач;



- доказателства за възможностите на предлаганата климатизирана кабина и уредите в
нея.

- доказателства, че Телескопичния товарач е обслужен и готов за работа;
Предвид горните констатации, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „а“ и „б“ от 

ЗОП (отм.)Комисията единодушно РЕШИ:
- ДА СЕ ИЗИСКАТ допълнителни доказателства от ..ЗЛАТЕКС“ ООД гр. Стара 

Загора, на основание чл. 68, ал. 11, б. “а“ и „б“ по отношение на следните данни за 
предлагания в офертата Телескопичен товарач, относно:

- доказателства за отработените моточасове;
- доказателства за състоянието и външния вид на предлагания Телескопичен товарач;
- доказателства за възможностите на предлаганата климатизирана кабина и уредите в

нея.
- доказателства, че Телескопичния товарач е обслужен и готов за работа;

Председателят на Комисията да уведоми писмено участника за приетото Решение.
Писмените разяснения да се представят от участника в срок от 3 (три) работни дни от 

датата на уведомяването.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5
„Доставка на 1/един/ брой нова ДИСКОВА БРАНА“

1. Оферта от ..СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД гр. Добрич с вх. № 2590 от 25.05.2016г„ 10Л7ч.:
Участникът предлага срок за доставка 14 (четиринадесет) календарни дни от 

получаване на заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на Дискова брана unia ares L 3.0.

Предлаганият гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване 
на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 24 (двадесет и четири), считано 
от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 5 (пет) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.

2. Оферта от ..ЗЛАТЕКС“ ООД гр. Стара Загора с вх. № 2630 от 26.05.2016г., 11,17ч.;
Участникът предлага срок за доставка 14 (четиринадесет) календарни дни от 

получаване на заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на Дискова брана ZAGRODA, МОДЕЛ 8521.

Предлаганият гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване 
на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 24 (двадесет и четири), считано 
от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
него лице.



Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 5 (пет) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.

3. Оферта от „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара Загора с вх. № 2636 от 26.05.2016г., 14,03ч.
Участникът предлага срок за доставка 2 (два) календарни дни от получаване на заявка, 

подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на Дискова брана ILGI MODEL TEXAS ТХ-24 З.ОМ.

Предлаганият гаранционен срок е 38 (тридесет и осем) месеца от датата на подписване 
на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е до 8 (осем), считано от момента 
на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 1 (един) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
„Доставка на 2 /два/ броя нови КУЛТИВАТОР СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ“

1. Оферта от „KAMT” АД гр. Карнобат с вх. № 2238 от 03.05.2016г., 11,41h.;
Участникът предлага срок за доставка 15 (петнадесет) календарни дни от получаване 

на заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на Култиватор слята повърхност „KAMT“, модел КСК - 4.

Предлаганият гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване 
на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 20 (двадесет) часа, считано от 
момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 1 (един) календарен ден, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника не съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание. Предложеният от участника 
срок на доставка е 15 календарни дни и не съответства на посочения в документацията на 
Възложителя максимален срок на доставка до 14 календарни дни.

Предвид така направената констатация, комисията счита, че офертата на -  „KAMT” ООД 
гр. Карнобат по обособена позиция № 6 не отговаря на изискванията на възложителя, поради 
което участникът следва да бъде отстранен от участие по обособена позиция № 6.



2. Оферта от „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД гр. Добрич с вх. № 2590 от 25.05.2016г„ 10,17ч.;
Участникът предлага срок за доставка 14 (четиринадесет) календарни дни от 

получаване на заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на Култиватор за слята повърхност UNIA KOMBI 4.2Н.

Предлаганият гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване 
на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 24 (двадесет и четири), считано 
от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 5 (пет) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.

3. Оферта от „ЗЛАТЕКС“ ООД гр. Стара Загора с вх. № 2630 от 26.05.2016г., 11,17ч.;
Участникът предлага срок за доставка 14 (четиринадесет) календарни дни от 

получаване на заявка, подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на Култиватор за слята повърхност ZAGRODA, модел 8454А.

Предлаганият гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване 
на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е 24 (двадесет и четири), считано 
от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от 
него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 5 (пет) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.

4. Оферта от „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара Загора с вх. № 2636 от 26.05.2016г„ 14,03ч.;
Участникът предлага срок за доставка 2 (два) календарни дни от получаване на заявка, 

подадена от Възложителя.
Към Техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, 

съдържаща предложение за изпълнение на предмета в обособената позиция, за която участва, 
в съответствие с минималните технически изисквания от документацията на Възложителя 
отговарящи на Култиватор за слята повърхност ЕХРОМ МОДЕЛ LECH 4.20- 2 .

Предлаганият гаранционен срок е 38 (тридесет и осем) месеца от датата на подписване 
на приемо-предавателен протокол за доставка.

Предлаганият срок за реакция при констатиран дефект е до 8 (осем), считано от момента 
на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или упълномощено от него лице.

Срокът за отстраняване на дефекти/несъответствия/повреди е 1 (един) календарни дни, 
считано от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя или 
упълномощено от него лице за констатиран дефект.



Комисията констатира, че Техническото предложение на участника съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.

След изтичане на сроковете за представяне на разяснения и допълнителни доказателства 
от участниците по всички Обособени позиции, Председателят на Комисията да уведоми 
останалите членове за насрочване на заседание и извършване на следващите действия по 
приключване на настоящата процедура.

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на 
Комисията.

Настоящият протокол е изготвен на 30.06.2016г.

КОМИСИЯ
Председател:........... /п/...............

(зооинж. А. Тонев)

Членове:

1............../п/......
(инж. Г. Ников)

2............. /п/.......
(X. Момчилова)

3............../п/.......
(адв. В. Цонева)

4............../п/...
(П. Дечева)

Вярно с оригинала, 
подписан на хартия!


