
П Р О Т О К О Л  № 4  
 

Днес, 22.04.2020 г. в 10:00 часа, в ст. 340 – 3 ет., Ректорат на Тракийски университет 

гр. Стара Загора, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 904 от 

09.04.2020 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на апартура/консумативи/пособия и 

артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и 

качество на живот“, с уник. № в АОП 00373-2020-0007 и открита с Решение № 688 от 

09.03.2020 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора. 

 

Назначената комисия е в състав: 

Председател: доц. д-р Георги Беев – Аграрен факултет при Тракийски университет 

гр. Стара Загора 

и членове 

1. Петя Дечева – гл.експерт обществени поръчки при Тракийски университет гр. 

Стара Загора 

2. адв. Зоя Колева – юрист 

Определени са резервни членове: 

1. Господин Господинов – гл.счетоводител на Тракийски университет гр. Стара 

Загора 

2. Гергана Маламова – гл.експерт Обществени поръки, Тракийски университет гр. 

Стара Загора  

3. адв. Вилиана Цонева – юрист 

  

На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители 

на средствата за масово осведомяване, съгл. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, с уведомление с изх. № 1895 от 15.04.2020 г., 

всички заинтересовани лица в обществената поръчка са информирани за датата, часа и 

мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“. Уведомлението е 

публикувано в главно меню „Профил на купувача“ в официалния сайт на Тракийски 

университет гр. Стара Загора. 

 

Съгласно Указанията на обществената поръчка, одобреният от Възложителя 

критерий за възлагане е „Най-ниска цена“.  

С Протокол № 3 от 15.04.2020 г., Комисията е разгледала техническите предложения 

по отделните обособени позиции на участниците.  

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на пликове 

с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници по 

отделните обособени позиции: 

1. Аквахим Проджектс ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1791 от 07.04.2020 г., 

11:35 ч. 

По отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ 

Пред Комисията се извади плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 

обособената позиция. Пред цялата Комисия се показа, че пликът е запечатан, цял и 

непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. Разпечата се плика и се 

оповести  предложената от участника цена, която е в размер на 11400,00 лв. (единадесет 

хиляди и четиристотин лева) без ДДС. 

 

2. ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 1800 от 08.04.2020 г., 09:32 ч.  

По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ 

Пред Комисията се извади плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 

обособената позиция. Пред цялата Комисия се показа, че пликът е запечатан, цял и 



непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. Разпечата се плика и се 

оповести  предложената от участника цена, която е в размер на 3582,80 лв. (три хиляди 

петстоти осемдесет и два лева и 80 ст.) без ДДС. 

По отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ 

Пред Комисията се извади плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 

обособената позиция. Пред цялата Комисия се показа, че пликът е запечатан, цял и 

непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. Разпечата се плика и се 

оповести  предложената от участника цена, която е в размер на 16128,20 лв.(шестнадесет 

хиляди сто двадесет и осем лева и 20 ст.) без ДДС. 

 

3. Ридаком ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11 ч. 

По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ 

Пред Комисията се извади плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 

обособената позиция. Пред цялата Комисия се показа, че пликът е запечатан, цял и 

непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. Разпечата се плика и се 

оповести  предложената от участника цена, която е в размер на 2734,00 лв. (две хиляди 

седемстотин тридесет и четири лева) без ДДС. 

По отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ 

Пред Комисията се извади плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 

обособената позиция. Пред цялата Комисия се показа, че пликът е запечатан, цял и 

непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. Разпечата се плика и се 

оповести  предложената от участника цена, която е в размер на 13484,50 лв. (тринадесет 

хиляди четиристотин осемдесет и четири и 50 ст.) без ДДС. 

 

4. Смарт Софт ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1806 от 08.04.2020 г., 11:13 ч. 

По отношение на обособена позиция № 3 „Компютърна и периферна техника“ 

Пред Комисията се извади плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 

обособената позиция. Пред цялата Комисия се показа, че пликът е запечатан, цял и 

непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. Разпечата се плика и се 

оповести  предложената от участника цена, която е в размер на 7670,00 лв. (седем хиляди 

шестстотин и седемдесет лева) без ДДС. 

 

5. Биомед Фючар ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1807 от 08.04.2020 г., 11:30 ч. 

По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ 

Пред Комисията се извади плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 

обособената позиция. Пред цялата Комисия се показа, че пликът е запечатан, цял и 

непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията. Разпечата се плика и се 

оповести  предложената от участника цена, която е в размер на 1784,70 лв. (хиляда 

седемстотин осемдесет и четири лева и 70 ст.) без ДДС. 

 

С отваряне и изчитане на ценовите предложения, приключи публичната част от 

заседанието на Комисията. В пълен състав, при „закрити врата” Комисията продължи 

своята работа по разглеждане на ценовите предложения на участниците по отделните 

обособени позиции. В хода на своята работа, Комисията направи следните констатации: 

 

1. Аквахим Проджектс ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1791 от 07.04.2020 г., 

11:35 ч. 

По отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ 

Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по отношение 

на обособена позиция № 2. Предложената от участника цена за изпълнение на обособената 

позиция е 11400,00 лв. (единадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС. Като извърши 

съответните проверки по отделните компоненти на направеното предложение, Комисията 

констатира, че Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 2 не 

надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя в р-л I, т. 



10 от Указанията и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението. Ценовото 

предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания и предварително 

обявените условия на поръчката. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение 

на участника Аквахим Проджектс ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1791 от 07.04.2020 

г., 11:35 ч. по отношение на обособена позиция № 2. 

 

2. ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 1800 от 08.04.2020 г., 09:32 ч.  

По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ 

Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по отношение 

на обособена позиция № 1. Предложената от участника цена за изпълнение на обособената 

позиция е 3582,80 лв. (три хиляди петстоти осемдесет и два лева и 80 ст.) без ДДС. Като 

извърши съответните проверки по отделните компоненти на направеното предложение, 

Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 1  

надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя в р-л I, т. 

10 от Указанията за участие и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението за 

обществената поръчка, а именно: „обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ – до 

2824,00,00 лв. (две хиляди осемстотин двадесет и четири лева) без ДДС“. 

С оглед горната констатация, Комисията заключи, че като е представил ценово 

предложение, което надвишава максималния разполагаем финансов ресурс по отношение 

на обособена позиция № 1, участникът не се е съобразил с поставените от Възложителя 

изисквания, разписани в р-л I, т. 10 от Указанията за участие и в т. II.2.6 „Прогнозна 

стойност“ от Обявлението за обществената поръчка и ценовото предложение не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката. 

По отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ 

Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по отношение 

на обособена позиция № 2. Предложената от участника цена за изпълнение на обособената 

позиция е 16128,20 лв. (шестнадесет хиляди сто двадесет и осем лева и 20 ст.) без ДДС. 

Като извърши съответните проверки по отделните компоненти на направеното 

предложение, Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по 

обособена позиция № 2  надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от 

Възложителя в р-л I, т. 10 от Указанията за участие и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от 

Обявлението за обществената поръчка, а именно: „обособена позиция № 2 „Химикали и 

хранителни среди“ – до 14140,00 лв. (четиринадесет хиляди сто и четиридесет лева) без 

ДДС“. 

С оглед горната констатация, Комисията заключи, че като е представил ценово 

предложение, което надвишава максималния разполагаем финансов ресурс по отношение 

на обособена позиция № 2, участникът не се е съобразил с поставените от Възложителя 

изисквания, разписани в р-л I, т. 10 от Указанията за участие и в т. II.2.6 „Прогнозна 

стойност“ от Обявлението за обществената поръчка и ценовото предложение не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката. 

Като взе предвид констатираните по-горе несъответствия в представената от 

участника оферта на участника, Комисията прие следните РЕШЕНИЯ:  

1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, Комисията ПРЕДЛАГА на 

Възложителя да отстрани от процедурата ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 1800 от 

08.04.2020 г., 09:32 ч. по отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“, 

поради това, че офертата не отговаря на поставените от Възложителя изисквания и 

предварително обявените условия на поръчката и същата се явява „неподходяща“ по 

смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП. 

2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, Комисията ПРЕДЛАГА на 

Възложителя да отстрани от процедурата ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 1800 от 

08.04.2020 г., 09:32 ч. по отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни 

среди“, поради това, че офертата не отговаря на поставените от Възложителя изисквания и 



предварително обявените условия на поръчката и същата се явява „неподходяща“ по 

смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да класира ценовото 

предложение на участника ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 1800 от 08.04.2020 г., 

09:32 ч. по отношение на обособена позиция 1 „Китове и консумативи“ и обособена 

позиция № 2 "Химикали и хранителни среди". 

 

3. Ридаком ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11 ч. 

По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ 

Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по отношение 

на обособена позиция № 1. Предложената от участника цена за изпълнение на обособената 

позиция е 2734,00 лв. (две хиляди седемстотин тридесет и четири лева) без ДДС. Като 

извърши съответните проверки по отделните компоненти на направеното предложение, 

Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 1 

не надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя в р-л I, 

т. 10 от Указанията и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението. Ценовото 

предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания и предварително 

обявените условия на поръчката. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение 

на участника Ридаком ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11 ч. по 

отношение на обособена позиция № 1. 

По отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ 

Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по отношение 

на обособена позиция № 2. Предложената от участника цена за изпълнение на обособената 

позиция е 13484,50 лв.(тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири и 50 ст.) без 

ДДС. Като извърши съответните проверки по отделните компоненти на направеното 

предложение, Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по 

обособена позиция № 2 не надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен 

от Възложителя в р-л I, т. 10 от Указанията и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от 

Обявлението. Ценовото предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания 

и предварително обявените условия на поръчката. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение 

на участника Ридаком ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11 ч. по 

отношение на обособена позиция № 2. 

 

4. Смарт Софт ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1806 от 08.04.2020 г., 11:13 ч. 

По отношение на обособена позиция № 3 „Компютърна и периферна техника“ 

Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по отношение 

на обособена позиция № 3. Предложената от участника цена за изпълнение на обособената 

позиция е 7670,00 лв. (седем хиляди шестстотин и седемдесет лева) без ДДС. Като 

извърши съответните проверки по отделните компоненти на направеното предложение, 

Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 3 

не надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя в р-л I, 

т. 10 от Указанията и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението. Ценовото 

предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания и предварително 

обявените условия на поръчката. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение 

на участника Смарт Софт ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1806 от 08.04.2020 г., 11:13 

ч. по отношение на обособена позиция № 3. 

 

5. Биомед Фючар ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1807 от 08.04.2020 г., 11:30 ч. 

По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ 

Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по отношение 

на обособена позиция № 1. Предложената от участника цена за изпълнение на обособената 



позиция е 1784,70 лв.(хиляда седемстотин осемдесет и четири лева и 70 ст.) без ДДС. Като 

извърши съответните проверки по отделните компоненти на направеното предложение, 

Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 1 

не надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя в р-л I, 

т. 10 от Указанията и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението. Ценовото 

предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания и предварително 

обявените условия на поръчката. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение 

на участника Биомед Фючар ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1807 от 08.04.2020 г., 

11:30 ч. по отношение на обособена позиция № 1. 

 

Като взе предвид броя на допуснатите до този етап на процедурата оферти по всяка 

от обособените позиции, Комисията заключи, че нормата на чл. 72 от ЗОП е неприложима 

по отношение на Ценовите предложения на участниците по отношение на Обособена 

позиция № 1, № 2 и № 3. 

 

Като взе предвид резултатите от разглеждане и оценяване на всички оферти за 

участие в настоящата процедура и съобрази утвърденият от Възложителя критерий 

за възлагане „Най-ниска цена“, Комисията прие следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ПРЕДЛАГА на Ректора на 

Тракийски университет гр. Стара Загора, следното класиране: 

По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ 

I
-во

 място – Биомед Фючар ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1807 от 08.04.2020 г., 

11:30 ч., ЕИК 131279289. Предложената цена за изпълнение на обособената позиция е 

1784,70 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и четири лева и 70 ст.) без ДДС; 

II
-ро

 място – Ридаком ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11 

ч., ЕИК 174040885. Предложената цена за изпълнение на обособената позиция е 2734,00 

лв. (две хиляди седемстотин тридесет и четири лева) без ДДС; 

По отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ 

I
-во

 място – Аквахим Проджектс“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1791 от 

07.04.2020 г., 11:35 ч., ЕИК 205981074. Предложената цена за изпълнение на обособената 

позиция е 11400,00 лв. (единадесет хиляди и четиристотин) без ДДС; 

II
-ро

 място – Ридаком ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11 

ч., ЕИК 174040885. Предложената цена за изпълнение на обособената позиция е 13484,50 

лв.(тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири и 50 ст.) без ДДС; 

По отношение на обособена позиция № 3 „Компютърна и периферна техника“ 

I
-во

 място – Смарт Софт“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1806 от 08.04.2020 г., 

11:13 ч., ЕИК 832069304. Предложената цена за изпълнение на обособената позиция е 

7670,00 лв. (седем хиляди шестстотин и седемдесет лева) без ДДС. 

  

2. Комисията ПРЕДЛАГА на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора да 

се сключат договори за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

апартура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни 

храни за силна биоикономика и качество на живот“, 

2.1. По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ – с участника, 

класиран на първо място – Биомед Фючар ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1807 от 

08.04.2020 г., 11:30 ч., ЕИК 131279289. Предложената цена за изпълнение на обособената 

позиция е 1784,70 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и четири лева и 70 ст.) без ДДС; 

2.2. По отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ – 

Аквахим Проджектс“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1791 от 07.04.2020 г., 11:35 ч., 

ЕИК 205981074. Предложената цена за изпълнение на обособената позиция е 11400,00 лв. 

(единадесет хиляди и четиристотин) без ДДС; 

2.3. По отношение на обособена позиция № 3 „Компютърна и периферна техника“ – 

Смарт Софт“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1806 от 08.04.2020 г., 11:13 ч., ЕИК 



832069304. Предложената цена за изпълнение на обособената позиция е 7670,00 лв. (седем 

хиляди шестстотин и седемдесет лева) без ДДС; 

 

3. Комисията ПРЕДЛАГА на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора да 

се отстранят следните участници:  

3.1. ФОТ“ ООД гр. София с оферта с вх. № 1800 от 08.04.2020 г., 09:32 ч. с ЕИК 

131025586. по отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ 

Пр. основание: чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП – „участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на: предварително обявените условия за изпълнение на поръчката“ 

Мотиви: Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по 

отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“. Предложената от 

участника цена за изпълнение на обособената позиция е 3582,80 лв. (три хиляди петстоти 

осемдесет и два лева и 80 ст.) без ДДС. Като извърши съответните проверки по отделните 

компоненти на направеното предложение, Комисията констатира, че Ценовото 

предложение на участника по обособена позиция № 1 надвишава максималния 

разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя в р-л I, т. 10 от Указанията за 

участие и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението за обществената поръчка, а 

именно: „обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ – до 2824,00,00 лв. (две хиляди 

осемстотин двадесет и четири лева) без ДДС“.  Оферта с вх. № 1800 от 08.04.2020 г., 

09:32 ч., подадена от ФОТ ООД гр. София по отношение на обособена позиция № 1 

„Китове и консумативи“, се явява „неподходяща“ по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, 

тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

3.2. ФОТ“ ООД гр. София с оферта с вх. № 1800 от 08.04.2020 г., 09:32 ч. с ЕИК 

131025586. по отношение на обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ 

Пр. основание: чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП – „участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на: предварително обявените условия за изпълнение на поръчката“ 

Мотиви: Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 5 по 

отношение на обособена позиция № 2 "Химикали и хранителни среди". Предложената от 

участника цена за изпълнение на обособената позиция е 16128,20 лв.(шестнадесет хиляди 

сто двадесет и осем лева и 20 ст.). Като извърши съответните проверки по отделните 

компоненти на направеното предложение, Комисията констатира, че Ценовото 

предложение на участника по обособена позиция № 2 надвишава максималния 

разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя в р-л I, т. 10 от Указанията за 

участие и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението за обществената поръчка, а 

именно: „обособена позиция № 2 „Химикали и хранителни среди“ – до 14140,00 лв. 

(четиринадесет хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС“. Оферта с вх. № 1800 от 

08.04.2020 г., 09:32 ч., подадена от ФОТ ООД гр. София по отношение на обособена 

позиция № 2 "Химикали и хранителни среди", се явява „неподходяща“ по смисъла на § 2, 

т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си в днешното 

заседание и същото бе закрито. 

 

Настоящият протокол е изготвен на 28.04.2020 г. 

 

КОМИСИЯ 

Председател:        /П/ 

                    (доц. д-р Г. Беев) 

Членове:1.   /П/  2.    /П/ 

(П. Дечева) (адв. З. Колева) 
 

Вярно с оригинала, 

подписан на хартия! 


