СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТРОЯН
Троян 5600, ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802, факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu

ПРОТОКОЛ
на основание чл.67 от ППЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед №
137/21.12.2018 г. на Директора на „ИПЖЗ-Троян” град Троян Доц. д-р Диян ГЕОРГИЕВ, със
задача да проведе договаряне с поканените за участие кандидати и да разгледа офертите им,
подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1,
т.2 от ЗОП, за „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по
планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”, по обособени позиции 3, 4 и 5.
Днес, 21.12.2018г. (Петък), на основание Глава 25, раздел III – Процедура на пряко
договаряне от ЗОП, в изпълнение на Решение №36/04.12.2018г. на Директора на „ИПЖЗТроян” град Троян Доц. д-р Диян ГЕОРГИЕВ, Комисията, назначена със Заповед №
137/21.12.2018г. на Директора на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, в състав:
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Доц. д-р Пенко ЗУНЕВ – Зам.директор ИПЖЗ
1. адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист
2. Цветелина БОГДАНСКА – Гл.счетоводител ИПЖЗ

Резервни членове 1. Илия ШОЙЛЕКОВ – Ръководител „Животновъдство”
2. Цветомира ВЪЛЕВА – счетоводител
се събра в 10,00 часа в Зала №2 в сградата на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, за
провеждане на договаряне с представители на поканените участници, в процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП, за „Доставка на
комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и
земеделие – Троян, за 2018г.”, по обособени позиции 3, 4 и 5, а именно: „Агроком Консулт“
ЕООД, град Плевен, ул.“Васил Левски" №174, ет.5, офис 7, ЕИК 114619583, за ОП 3 и 5; и 2.
„Костурови” ЕООД, с.Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе,ул.”Отец Паисий” № 16, ЕИК
203347666, за ОП 4. Подадена е само една оферта от „Костурови” ЕООД, с.Пиргово, общ.
Иваново с вх.№ 624/20.12.2018г.
Решението за откриване на процедурата е публикувано в АОП под № 01052-20180002.
Съобразно решението на Възложителя с поканеният участник следва да се извършат
преговори на 21.12.2018 г., от 10:00 часа.
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Членовете на комисията подписаха декларации по смисъла на чл.51, ал.8 от ППЗОП.
На заседанието на Комисията присъства представител на участника в процедурата, а
именно Георги Костуров - Управител.
1. Комисията провери съдържанието на плика с офертата на „Костурови” ЕООД,
с.Пиргово, общ. Иваново, като констатира, че всички изискуеми от Възложителя документи
са на лице. След преглеждане на същите, Комисията ги обяви за редовни и допусна
участника „Костурови” ЕООД, с.Пиргово, общ. Иваново до договаряне за Обособена позиция
№4.
Комисията и участника договориха цена за Обособена позиция №4 Сол (каменна) прогнозно количество 7 (седем) тона, за 1 (един) килограм 0,20 (двадесет ст.) без ДДС или 0,24
(двадесет и четири ст.) с ДДС.

2. Клаузите на договора остават същите, както и в проекто-договора, който е
неразделна част от поканата.

Работата на Комисията по договаряне с представителя на „Костурови” ЕООД,
с.Пиргово, общ. Иваново, приключи на 21.12.2018г. в 10:30 часа.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

ДОЦ. Д-Р ПЕНКО ЗУНЕВ /.............П.................../

1. АДВ. ПАВЛИН ПЕТКОВ /..................П................../

2. ЦВЕТЕЛИНА БОГДАНСКА /....................П.................../

Участник: ГЕОРГИ КОСТУРОВ /....................П.................../
Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
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