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Заличено съгл.

дата: аЧ-ЛМбОа

| ТРАКИЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ
г

гр. Стара Загора

Д О К Л А Д

от работата 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“

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЯРКОВ,

С Ваше Решение № 688 от 09.03.2020 г. и във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗОП, е обявена 
обществена поръчка -  Открита процедура с предмет: „Доставка иа апартура/ 
консумативи/пособия и артикули в изпълнение иа ННП „Здравословни храни за 
силна биоикономика и качество на живот“. Поръчката е обявена в регистъра на 
обществените поръчки с уник. № 00373-2020-0007 в АОП.

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

Комисията проведе две открити и две закрити заседания, като резултатите от 
работата по време на тях, са обективирани в съставените Протоколи, които прилагаме към 
настоящия Доклад.

До крайния срок за подаване иа оферти за участие в деловодството на Тракийски
университет гр. Стара Загора са постъпили 5 (пет) оферти за участие, както следва:

1. „Аквахим Проджектс“ ЕООД гр. София -  вх. № 1791 от 07.04.2020 г., 11:35 ч.
2. „ФОТ“ ООД гр. София -  вх. № 1800 от 08.04.2020 г., 09:32 ч.
3. „Ридаком“ ЕООД гр. София -  вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11 ч.
4. „Смарт Софт“ ЕООД гр. София -  вх. № 1806 от 08.04.2020 г., 11:13 ч.
5. „Биомед Фючар“ ЕООД гр. София -  вх. № 1807 от 08.04.2020 г., 11:30 ч.



С Протокол № 1 от 09.04.2020 г., Комисията отвори получените оферти по реда на 
тяхното постъпване в Деловодството на Тракоийски унивеситет гр. Стара Загора. С 
извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на Комисията. 
На откритото заседание не присъстваха представители на участниците съгл. чл. 54, ал. 2 от 
ППЗОП, подали оферти в настоящата обществена поръчка, както и представители на 
средствата за масово осведомяване.

На следващото си закрито заседание Комисията разгледа документите на 
участниците за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя, по отношение на обособените позиции, като не се констатира 
наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Констатациите на Комисията са 
обективирани в Протокол № 2 от 13.04.2020 г., съставляващ неразделна част от настоящия 
доклад.

С Протокол № 3 от 15.04.2020 г., Комисията разгледа подробно представените 
технически предложения на участниците по отделните обособени позиции. В хода на 
разглеждане на Предложенията за изпълнение на поръчката, Комисията установи, че 
всички предложения по отделните обособени позиции отговарят на Техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя.

Насрочена бе дата, час и място за отваряне на пликове „Предлагани ценови 
параметри“ на допуснатите до този етап на процедурата участници. С Уведомление с изх. 
№ 1895 от 15.04.2020 г. всички заинтересовани лица бяха информирани за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. Уведомлението бе публикувано в главно 
меню „Профил на купувача“ в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара 
Загора.

С Протокол № 4 от 22.04.2020 г. Комисията отвори пликове „Предлагани ценови 
параметри“ на допуснатите участници и изчете предложенията в офертите по отделните 
обособени позиции. На откритото заседание не присъстваха представители на 
участниците, както и други лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията разгледа 
представените от участника ценови предложения по отделните обособени позиции за 
съответствие с поставените от Възложителя изисквания и условия на поръчката, предвид 
което на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП допусна същите до класиране по отношение на 
обособени позиции №№ 1, 2 и 3. Комисията не констатира наличие на основание за 
прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Със същия протокол и след извършени проверки по отделните компоненти на 
направените ценови предложения, Комисията констатира, че Ценовото предложение на 
участника ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 1800 от 08.04.2020 г., 09:32 ч. по 
обособена позиция № 1 и 2 надвишават максималния разполагаем финансов ресурс, 
посочен от Възложителя в р-л I, т. 10 от Указанията за участие и в т. 11,2.6 „Прогнозна 
стойност“ от Обявлението за обществената поръчка, а именно:

- „обособена позиция № 1 пКитове и консумативи " -  до 2824,00,00 лв. (две хиляди 
осемстотин двадесет и четири лева) без ДДС  “.

- „обособена позиция N9 2 „Химикали и хранителни среди“ -  до 14140,00 лв. 
(четиринадесет хиляди сто и четиридесет лева) без Д Д О \

Като взе предвид констатираните несъответствия в Ценовите предложение на 
участника, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП Комисията направи предложение 
до Възложителя за отстраняване на офертата на участника ФОТ ООД гр. София по 
отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“ и обособена позиция № 2 
"Химикали и хранителни среди”. Констатациите и мотивите на Комисията са 
обективирани в Протокол № 4 от 22.04.2020 г., съставляващ неразделна част от настоящия 
доклад.



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 иа Ректора на 
Тракийски университет гр. Стара Загора, следното класиране:

По отношение на обособена позиция № 1 „Китове и консумативи“
Гво място -  Биомед Фгочар 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
1784.70.00 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и четири лева и 70 ст.) без ДДС;

1Гр0 място -  Ридаком ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11
4., 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“
Гво 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;

1Гро място -  Ридаком ЕООД гр. София с оферта с вх. № 1805 от 08.04.2020 г., 11:11
4., 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 иа обособена позиция № 3 „Компютъриа и периферна техника“
Г"° 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 иа 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“

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.

3.1. 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 № 2 „Химикали и хранителни среди“

Пр. основание: чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП -  пучастник, който е представил оферта, 
която не отговаря на: предварително обявените условия за изпълнение па 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. 11,2.6 „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.

Комисията приключи своята работа с настоящия доклад в срока, определен като 
краен с Ваша Заповед № 904 от 09.04.2020 г.

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 
103, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия Доклад са:
1. Протокол № 1 от 09.04.2020 г.;
2. Протокол № 2 от 13.04.2020 г.;
3. Протокол № 3 от 15.04.2020 г.;
4. Протокол № 4 от 22.04.2020 г.;

КОМИСИЯ
Председател: /П/

(доц. д-р Г. Беев)

Членове: 1. /П/ 2. /П/
(П. Дечева) (адв. 3. Колева)

Вярно с оригинала, 
подписан на хартия!


