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

П Р О Т О К О Л №1
от заседание на комисията, назначена със Заповед № 159/17.12.2019г. на Доц. Д-р
Диян ГЕОРГИЕВ - Директор на „ИПЖЗ – Троян“, със задача да разгледа, оцени и класира
офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско

животновъдство и земеделие – Троян, за 2020г.”
Днес, 17.12.2019г. (Вторник), на основание разпоредбите на Глава 25, раздел 2 от ЗОП,
в изпълнение на Решение №152/25.11.2019г. на Директор на „ИПЖЗ – Троян“, Комисията,
назначена със Заповед № 159/17.12.2019 г. на Директор на „ИПЖЗ – Троян“, в състав:
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Пенко ЗУНЕВ – Зам.директор ИПЖЗ

ЧЛЕНОВЕ:

1. адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист
2. Цветелина БОГДАНСКА – Гл.счетоводител ИПЖЗ

Резервни членове 1. Илия ШОЙЛЕКОВ – Ръководител „Животновъдство”
2. Теодора САВОВА-ГЕЧЕВА – счетоводител
се събра в 10,00 часа в Заседателната зала в сградата на „ИПЖЗ – Троян“, за да
извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комбинирани и

груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян,
за 2020г.”.
Комисията получи от Възложителя списъка с участниците и представените оферти

(Приложение №1).
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.
Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с
Решение №152/25.11.2019г. на Директор на „ИПЖЗ – Троян“. Обявлението за обществената
поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки под № 01052-2019-0002.
На заседанието на Комисията не присъстваха участници в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
и други лица.
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В даденият от Възложителя срок (16.12.2019г.) са подадени 4 (четири) оферти,
съгласно представения от Възложителя списък (Приложение №1), неразделна част от този
Протокол.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл.47 от ППЗОП. Представени са в
запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са
посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти като стриктно спазваше
реда, указан в разпоредбите Раздел VІІІ - Действия на комисията при разглеждане на оферти
и заявления за участие, подадени на хартиен носител от ППЗОП.
Комисията извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик във всяка една
от офертите на участниците с надпис "Предлагани ценови параметри", при което се установи
наличието на такъв.
Председателят на комисията оповести съдържанието на всички оферти на
участниците.
Трима от членовете на комисията положиха подписи върху пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха и техническото предложение на
участниците. Председателят на Комисията изчете всички налични документи във всяка една
от подадените оферти.
С това, публичната част от заседанието на Комисията приключи.
Комисията продължи своята работа, в закрито заседание, като се извърши подробна
проверка за съотвествието и комплектността на документите, съдържащи се във всяка една
оферта, с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
След направената проверка на представените документи, Комисията констатира, че:
 Участникът „ФЗ Васил Костов“ ООД – с.Любен Каравелово, е представил оферта вх. №
70-29/13.12.2019г., 16:38. Участникът е представил документи за подбор, които съответстват
напълно с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията допуска участника
до по-нататъшното участие в процедурата;
 Участникът „Костурови” ЕООД, с.Пиргово, е представил оферта вх. № 7030/16.12.2019г., 14:42. Участникът е представил документи за подбор, които съответстват
напълно с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията допуска участника
до по-нататъшното участие в процедурата;
 Участникът „Ви Ен Ей Трейдинг“ ЕООД – гр.Павликени, е представил оферта вх. №
70-31/16.12.2019г., 15:35. Участникът е представил документи за подбор, които съответстват
напълно с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията допуска участника
до по-нататъшното участие в процедурата;
 Участникът „Леона 7“ ЕАД – гр.Пловдив е представил оферта вх. № 70-32/16.12.2019г.,
15:53. Участникът е представил документи за подбор, които съответстват напълно с
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предварително обявените от Възложителя условия. Комисията допуска участника до понататъшното участие в процедурата;
С оглед така направените констатации на комисията, същата единодушно реши да
допусне до следващия етап, разглеждане на ценовите предложенията, всички участници.
Комисията констатира, че в офертите на участниците се съдържат опис на
документите, ЕЕДОП, с подробно описание на всички изискуеми от възложителя
компоненти, Предложение (Приложение №3), в което са посочени срок за доставка, срок за
срок на валидност на офертите срок на отложено плащане и запечатан и непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ предвид на което, Комисията констатира, че
предложенията на всички участници съответстват на изискванията на Възложителя,.
Комисията реши да допусне всички участници до етап на отваряне на ценовите
предложения.

Работата на Комисията по извършване на проверка за съответствието и
комплектността на документите, съдържащи се в офертите, заложени от Възложителя,
приключи на 17.12.2019г.
На основание чл.42, ал.2, т.4 от ЗОП Комисията публикува този протокол в Профила
на купувача, в интернет страницата на Възложителя.
С оглед на горните обстоятелства, Комисията допуска всички участници до отваряне
на ценовите предложения, като Комисията взе решение публичното отваряне и оповестяване
на ценовите оферти на участници в публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет „„Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по
планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2020г.”, да бъде на 20.12.2019г. от 10:00
часа в Заседателната зала в сградата на „ИПЖЗ – Троян“.

Приложения:

1. Приложение №1

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ПЕНКО ЗУНЕВ /................П................/

ЧЛЕНОВЕ:

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

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

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

3|Page
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт
по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2020г.”

