
П Р О Т О К О Л  № 3

На 15.07.2016г. в 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 нуждите 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;
Резервните членове:
1. Гергана Маламова -  главен експерт обществени поръчки;
2. адв. Зоя Колева -  юрист;
3. Венета Симеонова -  агроном.

При провеждане на настоящата поръчка до нейното приключване, а именно избор на 
изпълнител и сключване на договор, Комисията в своята работа ще спазва разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки -  отм. с ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г. Цитираните в 
протоколите от работата на Комисията разпоредби, следва да се разбират разпоредбите и 
изискванията на Закона за обществените поръчки, който е в сила до 15.04.2016г. във 
връзка с § 18 от ЗОП (ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г.).

Председателят запозна всички членове на комисията със следните обстоятелства:

- на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП е изпратено писмо с изх. № 3283 от 
05.07.2016г. до „Златекс“ ООД гр Стара Загора. Писмото е с изискване на писмени 
разяснения по отношение на технически характеристики на оферираните от участника 1 
брой употребяван зърнокомбайн /обособена позиция № 2/ и 1 брой употребяван 
телескопичен товарач /обособена позиция № 3/. Писмото с изискане на разяснения е 
получено на 07.07.2016г. Участникът е представил писмените си разяснения с вх. № 3390 
от 11.07.2016г. Разясненията са постъпили в срока посочен от Възложителя -  3 работни 
дни;

- на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП е изпратено писмо с изх. № 3284 от 
05.07.2016г. до „Анимексс“ ЕООД гр Стара Загора. Писмото е с изискване на писмени 
разяснения по отношение на технически характеристики на оферирания от участника 2 
броя нови, неупотребявани трактора за извършване на основни обработки на почвата 
/обособена позиция № 1/. Писмото с изискане на разяснения е получено на 08.07.2016г. 
Участникът е представил писмените си разяснения с вх. № 3425 от 13.07.2016г. 
Разясненията са постъпили в срока посочен от Възложителя -  3 работни дни;

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите от участниците писмени 
разяснения:



1. „Златекс“ ООД гр Стара Загора с оферта с вх. № 2630 от 26.05.2016г., 11,17ч.
По отношение на обособена позиция № 2 „Доставка на 1 /един/ брой употребяван

зърнокомбайн“, участникът е посочил, че годината на производство на предлагания 
зърнокомбайн е 2001г., съгласно приложена снимка № 1 на указателната табела. Като 
доказателство за отработени моточасове предоставя снимка № 2 на уреда, отчитащ 
ожънатото количество хектари -  684,90 ха. Като доказателство за наличието на сечка се 
прилага снимка № 3. Под номер 4,5,6,7,8 са представени снимки -доказателства за 
състоянието на зърнокомбайна. Комисията не приема представените писмени разяснения 
от участника „Златекс“ ООД гр Стара Загора, по отношение на обособена позиция № 2 
„Доставка на 1 /един/ брой употребяван зърнокомбайн“, тъй като не са представени 
убедителни доказателства, удостоверяващи поставеното от Възложителя изискване за 
отработени моточасове. Комисията не приема представената снимка като доказателство за 
действителните отработени часове на зърнокомбайна, тъй като същата отразява 
единствено обема на ожънатото количество хектари. Поради тези съображения комисията 
приема, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените от 
Възложителя условия.

- по отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на 1 /един/ брой употребяван 
телескопичен товарач“, участникът ни информира, че предлаганият от тях телескопичен 
товарач е продаден и не разполагат с друг аналогичен.

По отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на 1 /един/ брой употребяван 
телескопичен товарач участникът информира, че предлаганият от него телескопичен 
товарач е продаден и не разполагат с друг аналогичен такъв. Предвид така направеното 
изявление, комисията предлага на Възложителя процедурата по тази позиция да бъде 
прекратена, поради това, че единствената оферта за участие по тази обособена позиция е 
оттеглена поради невъзможност за изпълнение от негова страна.

2. „Анимексс“ ЕООД гр Стара Загора с оферта с вх. № 2636 от 26.05.2016г., 
14,03ч. Участникът е представил подробни писмени разяснения по отношение на 
техническите характеристики за функциите на посочения в офертата климатик на 
трактора и възможностите му в режим на отопление и охлаждане, както и за 
съответствието на оферирания трактор с критериите за допустимост на вредните емисии -  
Tier III / В 4is4. Участникът уточнява, че за последната характеристика е „приложил 
сертификат за съответсвие, към първоначалната документация от който е видно, че в 
типовото одобрение, важащ за всички трактори от посочената серия и модел 
отговарят на Tier III /  В 4is4u. Комисията подробно разгледа представената декларация за 
съответствие със сертификата за съответвие и установи, че са налице основателни 
съмнения за тяхната достоверност. Съдържанието на представеният сертификат за 
съответствие е на български език, без данни за превод от оригиналния език на издателя 
му, което поражда съмнения за неговата достоверност и автентичност. Върху документа 
на български език е поставен печата на «Минский тракторньш завод, Belarus, 
Республиканское унитарное предприятие № 4, а обозначението на длъжността на неговия 
автор е изписана на руски език.

Комисията не допуска участника до участие в класирането и няма да отвори 
представения Плик № 3 „Предлагана цена“ по отношение на 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./“. 
Участника се предлага за отстраняване.

С това заседанието на комисията приключи. Комисията ще проведе следващото 
заседание по отваряне на Плик № 3 «Предлагана цена» на 23.08.2016г. от 13:00ч. На



основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП всички участници в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска 
цел и на средствата за масово осведомяване се уведомят за датата по подходящ начин.

Да се изпрати писмо до всички участници за уведомяването им за дата и часа на 
отваряне на Плик № 3 «Предлагана цена». Уведомителното писмо да се публикува в 
официалния сайт на Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, в главно меню „профил на 
купувача”.

Настоящият протокол е изготвен на 21.07.2016г.

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!


