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Днес, 15.03.2019 г. в 10:00 ч., в стая 340, ет. 3 на Тракийски университет гр. Стара 
Загора -  Ректорат, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 666 от
15.03.2019 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: „Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на 
структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”, с инд. № 9086249 в 
АОП. Поръчката е открита с Обява № 3 от 28.02.2019 г. на Ректора на Тракийски 
университет гр. Стара Загора.

Назначената комисия е в състав:
Председател:
Мехмед Халил -  клиника за дребни животни във Ветеринарномедицински факултет 

при Тракийски университет гр. Стара Загора
Членове:
1. Петя Дечева -  главен експерт обществени поръчки при Тракийски университет гр. 

Стара Загора
2. адв. Зоя Колева -  юрист
Определени са резервни членове:
1. зооинж. Павел Павлов -  директор Учебно-опитно стопанство при Тракийски 

университет гр. Стара Загора
2. Гергана Маламова -  главен експерт обществени поръчки при Тракийски университет 

гр. Стара Загора
3. адв. Вилиана Цонева -  юрист

Юристът в Комисията разясни редът, по който ще се проведе днешното открито 
заседание, както и действията на Комисията, спазвайки разпоредбите на чл. 97 от ППЗОП.

На Комисията се предостави списък с участниците, подали оферти в обществената 
поръчка. Внесе се 1 (един) брой плик, депозиран като оферта за участие в обществената 
поръчка, както следва:

1. „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора - вх. № 1460 от 08.03.2019 г., 09:37 ч.;

След получаване на постъпилите оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, всички 
членове на Комисията попълниха и подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието присъства представител на участника съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП - 
Емил Иванов Петков -  управител на „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора.

Присъстващият представител се разписа в нарочен списък по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
На откритото заседание ие присъстваха други лица, както и не присъстваха 

представители на средствата на масово осведомяване.

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 уииверситег гр. Стара Загора.



В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, се пристъпи към отварянето 
на офертите, както следва:

X. „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 1926 от 19.03.2018 г., 
10:38 ч. сЕИК 123646586

Комисията оповести направеното ценово предложение от участника, като 
предложената цена е в размер на 6217,94 лв. (шест хиляди двеста и седемнадесет лева и 94 
ст.) без ДДС и предложена търговска отстъпка -  0% (нула) процента;

Комисията констатира, че в определения срок за получаване на оферти -  до 14.03.2019 
г., 16:30 ч. (включително след удължаване на срока по реда на чл. 188, ал. 2 от ЗОП) в 
Деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не са постъпили други оферти за 
участие.

С извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието. 
Комисията продължи работа при „закрити врата“, като се пристъпи към разглеждане на 
подадените оферти за участие по реда на тяхното постъпване.

1. „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 1460 от 08.03.2019 г., 
09:37 ч. Участникът е представил попълнен и подписан еЕЕДОП. При извършената 
проверка, Комисията не установи липси, непълноти и/или несъответствие на информацията 
представена в офертата на участника, включително нередовност или фактическа грешка.

Комисията допуска „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 1460 от
08.03.2019 г., 09:37 ч., до разглеждане на представеното от участника ценово предложение.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертата допусната до проверка 
на предложението за изпълнение на поръчката и документите към тях, за съответствие с 
предварително обявените условия, при което направи следните констатации:

1. „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 1460 от 08.03.2019 г„ 
09:37 ч. Участникът е представил попълнено и подписано Предложение за изпълнение на 
поръчката по обр. № 4, а именно:

- срок за изпълнение на всяка доставка -  2 (два) работни дни, считано от получаване на 
писмена заявка;

- срок на доставка при възникнали неотложни нужди -  2 (два) часа, от датата на 
подаване на писмена заявка;

- остатъчен срок на годност не по-малък от 80% от общия срок на годност на продукта, 
указан върху опаковката на производителя.

След преглед и преценка на информацията в представеното от участника Предложение 
за изпълнение на поръчката и документите към него, Комисията заключи, че същите 
отговарят на поставените от Възложителя изисквания и на предварително обявените условия 
на поръчката.

Комисията допуска участникът „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. 
№ 1460 от 08.03.2019 г., 09:37 ч. до разглеждане на Ценовото му предложение.

Като взе предвид горните констатации, Комисията пристъпи към разглеждане на 
ценовото предложение на допуснатия до този етап участник.

1. „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 1460 от 08.03.2019 г., 
09:37 ч. Участникът е представил Ценово предложение по обр. № 8 с посочени цени по 
включените в заданието на Възложителя артикули, като не са констатирани липсващи 
артикули и/или предложени алтернативи. Представеното от участника ценово предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията ще класира предложението на участника „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара 
Загора с оферта с вх. № 1460 от 08.03.2019 г., 09:37 ч.



Като взе предвид направените констатации от разглеждане на подадените оферти и 
одобреният от Възложителя критерий за възлагане на поръчката -  „Най-ниска цена“, 
Комисията прие следните РЕШЕНИЯ:

1. Извършва КЛАСИРАНЕ на участниците, както следва:
Гвомясто: „Ветфарм Комерс“ ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 1460 от

08.03.2019 г., 09:37 ч., седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. Майор 
Кавалджиев № 125, ЕИК 123656586 с предложена цена в размер на 6217,94 лв. (шест хиляди 
двеста и седемнадесет лева и 94 ст.) без ДДС и предложена търговска отстъпка -  0% (нула) 
процента.

2. Комисията ПРЕДЛАГА на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора да 
сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на 
ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски 
университет гр. Стара Загора” с участника, класиран на първо място — „Ветфарм Комерс“ 
ООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 1460 от 08.03.2019 г., 09:37 ч., седалище и адрес на 
управление: гр. Стара Загора 6000, ул. Майор Кавалджиев № 125, ЕИК 123656586 с 
предложена цена в размер на 6217,94 лв. (шест хиляди двеста и седемнадесет лева и 94 ст.) 
без ДДС и предложена търговска отстъпка -  0% (нула) процента.

Настоящият протокол е изготвен на .^.*?:.^&.2019 г.

КОМИСИЯ
Председател: /П/

(М. Халил)

Членове:
1. /П/
(П. Дечева)

2. /П/
(адв. В. Цонева)

Вярно с оригинала, 
подписан на хартия!


