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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 2/08.01.2020 г.
На основание чл.108, т.1 от Закона за обществени поръчки и протоколи от 17.12.2019 г. и
20.12.2019 г., на Kомисията, 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.”,
О Б Я В Я В А М

КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ 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.”, както следва:
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;

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по
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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;

КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ПО КРИТЕРИЯ НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА ОТ КАНДИДАТ ЗА 1
(ЕДИН) КИЛОГРАМ ФУРАЖ, ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА ЕДИНИЦА. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В
ПРОЦЕДУРАТА
ОТГОВАРЯТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛОВИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ОТГОВАРЯТ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАЛОЖЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И
СЪЩИТЕ СА ДОПУСНАТИ ДО КЛАСИРАНЕ ПРАВИЛНО.
КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИЦИ, ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СА
ПРЕДЛОЖИЛИ НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ. ТОВА Е И ПРЕЗУМПЦИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЕВЕНТУАЛНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ДА ПРЕДЛОЖАТ КАЧЕСТВО НА ДОСТАВЯНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НОРМАТИВНАТА БАЗА, НА НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ. ПРЕДВИД НА
КОЕТО, КОМИСИЯТА Е ОЦЕНИЛА И КЛАСИРАЛА ПРАВИЛНО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ.
ОПРЕДЕЛЯМ
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА „ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАНИ И ГРУБИ ФУРАЖИ
ЗА НУЖДИТЕ НА

ИНСТИТУТ

ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

– ТРОЯН,

ЗА

2020Г.”,

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВИТЕ МЕСТА, ПО СЪОТВЕТНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, УЧАСТНИЦИ ПОСОЧЕНИ
ПО-ГОРЕ.

ПРЕКРАТЯВАМ:
На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП 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.”, за обособени позиции № 5 и 6, т.к. за
тях не е подадена нито една оферта.
Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от
издаването му. Същото подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в
десетдневен срок от датата на уведомяването.
Всички протоколи, приложения, и доклада на Комисията са публикувани в профила на
купувача на следния и-нет адрес: http://rimsa.eu/

__________/П/_____________
Доц. Д-р Диян ГЕОРГИЕВ
Директор на „ИПЖЗ – Троян“

Забележка: подписа е заличен на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
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