
П Р О Т О К О Л  № 2

Днес, 06.01.2020 г. в 13:30 часа, в стая 340 на Тракийски университет гр. Стара Загора - 
Ректорат, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 3221 от 25.11.2019 г. на 
Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на медицински и лабораторни консумативи в изпълнение на ННП 
„Здравословни храии за силна биоикоиомика и качество на живот“, под иден. № 00373- 
2019-0033 в АОП. Поръчката е открита с Решение № 2848 от 18.10.2019 г. на Ректора на 
Тракийски университет гр. Стара Загора.

Назначената комисия е в състав:
Председател: доц. Г. Беев -  ръководител на ННП „Здравословни храни за силна 

биоикономика и качество на живот“ за Тракийски университет гр. Стара Загора;
Членове:
П. Дечева -  главен експерт обществени поръчки при ТрУ;
адв. В. Цонева -  юрист;
Определени са резервни членове:
Г. Маламова -  главен експерт обществени поръчки при ТрУ;
Г. Господинов -  ръководител ФСО Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора;
адв. 3. Колева -  юрист;

На днешното заседание Комисията продължи своята работа с раглеждане на техническото 
предложение на участника, съобразно с изискванията на Възложителя разписани в Раздел I 
„Общи условия“, т. 6 „Техническа спецификация“ от Указанията за участие по отношение на 
отделните обособени позиции. Установи се следното:

По отношение на обособена позиция № 1 "Консумативи"
1. ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 6098 от 22.11.2019 г», 09:30 ч.:
Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката ~ обр. № 4 и попълнена 

Таблица за съответствието -  обр. Хе 4.1 с характеристиките на артикулите, по отношение на 
обособена позиция № 1 "Консумативи". Предложението на участника отговаря на изискванията 
на Възложителя, разписани в раздел I Общи изисквания, т. 6 Технически спецификации от 
Указанията и т. II.2.4 Описание на обществената поръчка.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника ФОТ ООД гр. 
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отношение на обособена позиция № 1.

По отношение на обособена позиция № 2 "Химикали и хранителни среди"
1. ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 6098 от 22.11.2019 г.„ 09:30 ч.:
Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката -  обр. № 4 и попълнена 

Таблица за съответствието -  обр. №4.1 с характеристиките на артикулите, по отношение на 
обособена позиция № 1 "Консумативи". Предложението на участника отговаря на изискванията 
на Възложителя, разписани в раздел I Общи изисквания, т. 6 Технически спецификации от 
Указанията и т. П.2.4 Описание на обществената поръчка.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника ФОТ ООД гр. 
София с оферта с вх. № 6098 от 22.11.2019 г., 09:30 ч. до отваряне на ценовото предложение по 
отношение на обособена позиция № 2.

По отношение на обособена позиция № 3 "Китове"
1. ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 6098 от 22.11.2019 г., 09:30 ч.:
Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката -  обр. № 4 и попълнена 

Таблица за съответствието -  обр. № 4.1 с характеристиките на артикулите, по отношение на 
обособена позиция № Г'Консумативи". Предложението на участника отговаря на изискванията 
на Възложителя, разписани в раздел I Общи изисквания, т. 6 Технически спецификации от 
Указанията и т. П.2.4 Описание на обществената поръчка.



На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника ФОТ ООД гр. 
София с оферта с вх. № 6098 от 22.11.2019 г., 09:30 ч. до отваряне на ценовото предложение по 
отношение на обособена позиция № 3.

С извършване на горните действия Комисията приключи своята работа в днешното 
заседание.

Комисията ще проведе следващото си открито заседание по отваряне на плик „Предлагани 
ценови параметри“ на допуснатия участник на 10.01.2020 г. от 10:00 ч. в стая 340 на Тракийски 
университет гр. Стара Загора -  Ректорат.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, всички участници в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и 
на средствата за масово осведомяване да се уведомят по подходящ начин за датата на откритото 
заседание на Комисията.

Уведомителното писмо по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да се публикува в официалния сайт на 
Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню „Профил на купувача”.

Настоящият протокол е изготвен на .(Мл$\2020 г.

КОМИСИЯ
Председател: .......... /П/.........

(доц. Г. Беев)

Членове:
....... /П/......
(П. Дечева)

.......... /П/............
(адв. В. Цонева)

Вярно с оригинала, 
подписан па хартия!


