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 №2
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, 20.12.2019г. (Петък), 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
продължи с 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.”.
На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на
участниците.
Председателят на комисията обяви, че с Протокол №1 от 17.12.2019г., е взето
решение от Комисията, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, да се отворят ценовите
предложения на допуснатите участници. Протокол №1, както и съобщение по чл.57, ал.3
от ППЗОП, са публикувани в профила на купувача най-малко два работни дни преди
датата на отваряне на ценовите предложения.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените ценови предложения на
допуснатите участници и обявяване на съдържанието им, по реда на постъпването на
офертите.
 Участникът „ФЗ Васил Костов“ ООД – с.Любен Каравелово е представила ценово
предложение за Обособена позиция №1 – Слънчогледов шрот, като предложението на
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този участник е за 1 (един) кг., както следва – 0,44 лв. без ДДС или 0,53 лв. с ДДС; за
Обособена позиция №4 – Концентриран фураж, като предложението на този участник е за
1 (един) кг., както следва – 0,41 лв. без ДДС или 0,49 лв. с ДДС;
 Участникът „Костурови” ЕООД, с.Пиргово, е представила ценово предложение за
Обособена позиция №3 – Сол (каменна), като предложението на този участник е за 1
(един) килограм, както следва – 0,21 лв. без ДДС и 0,25 лв. с ДДС;
 Участникът „Леона 7“ ЕАД – гр.Пловдив е представила ценово предложение за
Обособена позиция №1 – Слънчогледов шрот, като предложението на този участник е за 1
(един) килограм, както следва – 0,43 лв. без ДДС и 0,516 лв. с ДДС; Обособена позиция №2
– Царевица (зърно), като предложението на този участник е за 1 (един) килограм, както
следва – 0,35 лв. без ДДС;
 Участникът „Ви Ен Ей Трейдинг“ ЕООД – гр.Павликени, е представила ценово
предложение за Обособена позиция №4 – Концентриран фураж (агнета, овце и крави),
като предложението на този участник е за 1 (един) килограм, както следва – 0,38 лв. без
ДДС и 0,456 лв. с ДДС;
Комисията, на основание избрания критерии – най-ниска предложена цена за 1 (един)
килограм фураж, за съответната обособена позиция, прави следното класиране:
I-ва обособена позиция: Слънчогледов шрот - 100 (сто) тона и прогнозна стойност
45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лева без ДДС: На първо място „Леона 7“ ЕАД –
гр.Пловдив с ценово предложение за 1 (един) килограм, както следва – 0,43 лв. без ДДС и
0,516 лв. с ДДС. На второ място „ФЗ Васил Костов“ ООД – с.Любен Каравелово, с ценово
предложение за 1 (един) кг., както следва – 0,44 лв. без ДДС или 0,53 лв. с ДДС.
II-ра обособена позиция: Царевица (зърно) - прогнозно количество 100 (сто) тона и
прогнозна стойност 35 000,00 (тридесет и пет хиляди) лева без ДДС: На първо място
„Леона 7“ ЕАД – гр.Пловдив с ценово предложение за 1 (един) килограм, както следва 0,35
лв. без ДДС;
III-та обособена позиция: Сол (каменна) - прогнозно количество 7 (седем) тона и
прогнозна стойност 1 400,00 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС: – На първо място
„Костурови” ЕООД, с.Пиргово, с ценово предложение за 1 (един) килограм, както следва –
0,21 лв. без ДДС и 0,25 лв. с ДДС;
IV-та обособена позиция: Концентриран фураж (агнета, овце и крави) - прогнозно
количество 40 (четиридесет) тона и прогнозна стойност 17 600,00 (седемнадесет хиляди и
шестстотин) лева без ДДС: На първо място „Ви Ен Ей Трейдинг“ ЕООД – гр.Павликени, с
ценово предложение за 1 (един) килограм, както следва – 0,38 лв. без ДДС и 0,456 лв. с
ДДС. На второ място „ФЗ Васил Костов“ ООД – с.Любен Каравелово, с ценово
предложение за 1 (един) кг., както следва – 0,41 лв. без ДДС или 0,49 лв. с ДДС;
V-та обособена позиция: Допълващ фураж – блок за лизане - прогнозно количество
3 (три) тона и прогнозна стойност 3 300,00 (три хиляди и триста) лева без ДДС – няма
подадени оферти;
VI-та обособена позиция: Дикалциев фосфат - прогнозно количество 4 (четири)
тона и прогнозна стойност 4 400,00 (четири хиляди и четиристотин) лева без ДДС - няма
подадени оферти;
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Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка с
предмет: „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по

планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2020г.” да бъдат определени следните
участници, предложили най-ниско ценово предложение за съответната обособена
позиция, а именно:
I-ва обособена позиция „Леона 7“ ЕАД – гр.Пловдив с ценово предложение за 1
(един) килограм – 0,43 лв. без ДДС и 0,516 лв. с ДДС.
II-ра обособена позиция „Леона 7“ ЕАД – гр.Пловдив с ценово предложение за 1
(един) килограм - 0,35 лв. без ДДС;
III-та обособена позиция „Костурови” ЕООД, с.Пиргово, с ценово предложение за 1
(един) килограм, както следва – 0,21 лв. без ДДС и 0,25 лв. с ДДС;
IV-та обособена позиция „Ви Ен Ей Трейдинг“ ЕООД – гр.Павликени, с ценово
предложение за 1 (един) килограм – 0,38 лв. без ДДС и 0,456 лв. с ДДС.
Комисията предлага на Възложителя, обществената поръчка с предмет: „Доставка

на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и
земеделие – Троян, за 2020г.” по обособена позиция 5 и 6, да бъде прекратена, т.к. за тези
две обособени позиции липсват подадени оферти.
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
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