УТВЪРДИЛ
(Проф. двмн

3ектор на ТрУ)

ПРОТОКОЛ
Днес, 20.12.2016 г. в 11.30 ч., в Заседателната зала на Тракийски университет гр.
Стара Загора - Ректорат, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 3235 от
20.12.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на
обществена поръчка, обявена по реда на чл. 187, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с
предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните
звена при Тракийски университет - гр. Стара Загора“, с инд. № 9059540 в АОП.
Поръчката е открита с обява № 6 от 06.12.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр.
Стара Загора. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен
до 19.12.2016 г., 16.30 часа.
Назначената комисия е в състав:
Председател: доц. д-р Таня Танева - Главен секретар при ТрУ;
Членове:
1. адв. Зоя Колева - юрист;
2. Петя Дечева - главен експерт обществени поръчки при ТрУ;
Определени са резервни членове:
1. адв. Вилиана Цонева - юрист;
2. Гергана Маламова - главен експерт обществени поръчки при ТрУ;
3. Бояна Велева - главен експерт, протокол и връзки с обществеността;
На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и други лица по
чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
На Комисията се предостави списък с постъпилите оферти:
1. Оферта от Кота Принт ЕООД гр. Стара Загора с вх. № 6044 от 14.12.2016 г.,
14:00ч.
Всички членове на Комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП.
Комисията започна своята работа и констатира, че офертата е представена в указания
от Възложителя вид, с ненарушена цялост, с положен входящ номер и час от деловодството
на Тракийски университет гр. Стара Загора. Пристъпи се към отваряне на постъпилата в
деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора оферта, както следва:
1. Оферта от Кота Принт ЕООД гр. Стара Загора с вх. № 6044 от 14.12.2016 г.,
14:00 ч., седалище и адрес на управление п.к. 6000, гр. Стара Загора, ул. Пружинна № 12,
ЕИК 123686876, представлявано от Елка Миткова Бонева.
Комисията оповести направеното ценово предложение от участника в размер от
39 102,40 лв. (тридесет и девет хиляди, сто и два лева и 0,40ст.) без ДДС.
С извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
Комисията продължи своята работа при закрити врата, като се пристъпи към
разглеждане на подадената оферта:
1. Кота Принт ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 6044 от 14.12.2016 г.,
14:00ч.
Комисията установи, че участникът е представил попълнена и подписана декларация
образец № 9 на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗОП. Извърши се
проверка в публичния Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора
с увреждания към Агенцията за хората с увреждания (АХУ), достъпен на интернет адрес:
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/, при която проверка се констатира, че участникът
Кота Принт ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК 123 686 876 е вписан в посочения регистър на
АХУ под номер 513 от 02.03.2016 г. Видно от информацията в регистъра участникът е

регистриран като специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания на
02.03.2016 г. Посоченото обстоятелство е декларирано и от самия участник - в Точка 2 от
попълненото и представено Заявление за участие - Образец № 1 от Указанията за участие.
Нормата на чл. 12, ал. 5, изр. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗОП изрично разпорежда, че
,уЛицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания, най-малко три години преди датата на откриване на конкретната
процедура за възлагане на обществената поръчка“ .
Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Указанията към публикуваната
обява, настоящата обществена поръчка представлява „запазена обществена поръчка” по
смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и
услугите съобразно Общия терминологичен речник, утвърден с Решение на Министерски
съвет № 591 от 18.07.2016 г. Обществената поръчка е предназначена за възлагане на
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т. 46
от ДР на ЗОП. В настоящата поръчка могат да участват лица при условие, че най - малко 30
на сто от списъчния им състав е хора с увреждания или такива в неравностойно положение.
Лицата следва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора
с увреждания най - малко 3 години преди датата на откриване на обявата за възлагане на
обществената поръчка.
Предвид горните констатации, Комисията не допуска участника Кота Принт ЕООД
гр. Стара Загора с оферта с вх. № 6044 от 14.12.2016 г., 14:00 ч. и няма да разглежда
представеното ценово предложение.
Като взе предвид резултатите от разглеждане на подадената оферта, Комисията
единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:
- Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да прекрати настоящата обществена поръчка
с предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните
звена при Тракийски университет - гр. Стара Загора“, с инд. № 9059540 в АОП, открита
с Обява № 6 от 06.12.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, поради
това, че всички подадени оферти за участие не отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 5,
изр. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗОП, което се удостоверява от публичния Регистър на
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за
хората с увреждания.
Настоящият протокол е изготвен на

КОМИСИЯ
Председател:

/П/
(доц. д-р Т. Танева)

Членове:
1.

/П /

(адв. 3. Колева)
Вярно с оригинала,
подписан на хартия!

2. /П/

(П. Дечева)

2016 г.

