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BG-Пловдив:  

Решение за откриване на процедура 

 

Решение номер РД16-31 от дата 16.01.2017 г.  

 

І: Възложител 

Публичен 

I.1) Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455464 

BG421, Аграрен университет - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин 

Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 

032 654396 
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Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://www.au-plovdiv.bg/. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.au-plovdiv.bg/news.php. 

I.2) Вид на възложителя 

Публичноправна организация 

I.3) Основна дейност 

Образование 

 

ІI: Откриване 

Откривам процедура 

за възлагане на обществена поръчка 

 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност: 

НЕ 

ІI.1) Вид на процедурата 

Открита процедура 

 

IІI: Правно основание 

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП 

 

IV: Поръчка 

IV.1) Наименование 

„Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо 

обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна 

защита“ 

IV.2) Обект на поръчката 

Доставки 

ІV.3) Описание на предмета на поръчката 
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Предмет на настоящaта обществена поръчка е „Доставка на оборудване и обзавеждане 

на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално 

направление Растениевъдство и Растителна защита“ Настоящата процедура е част от 

изпълнението на проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0007 „Изграждане на 

Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление 

Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“, реализиращо 

се в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.003 

”Подкрепа за висшите училища в Република България“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Към момента на стартиране на настоящата поръчка все още не е стартирало 

изграждането на Учебният център, където ще бъде доставяно и монитрано 

оборудването и обзавеждането, предмет на настоящата поръчка. Доставката ще 

започене след физическото изпълнение на Учебния център и наличието на възможност 

за доставка и монтаж на оборудването в новоизградените зали къч Центъра. Пълното 

описание на цялото оборудване и обзавеждане предмет на доставка по настоящата 

поръчка е подробно описано в техническа спецификация към одобрената 

документация, поради факта, че се касае за 86 позиции оборудване и обзавеждане.  

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 

околната среда 

НЕ 

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от ервопейските фондове и програми 

ДА 

Идентификация на проекта 

Обществената поръчка е финансирана в рамките на проект/бюджетна линия (финансов 

план) BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

IV.6) Разделяне на обособени позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

НЕ 

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции  

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции Целта на 

обществената поръчка е цялостно оборудване и обзавеждане за учебна работа на 

предвиденият за изграждане Учебен център за практическо обучение на студентите от 

професионално направление Растениевъдство и Растителна защита, съгласно 

извършено проучване и проектиране на учебните зали на учебната сграда. Доставката 



на оборудването и обзавеждането ще се извърши след извършването на СМР по 

изграждане на Учебния център, съобразно изготвен технически проект. Спецификата 

на новоизграждащият се Учебен център за професионално обучение по образователни 

направление Растениевъдство и Растителна защита изискват прецизно съчетаване на 

оборудването и обзавеждането за постигане на резултат с най-високо качество. С цел 

гарантиране на отличното съвместно функциониране на оборудване и обзавеждане се 

налага всички компоненти да са доставени от един доставчик. Не на последно място, 

съобразно приложената Техническа спецификация, в която са описани подробно 

видовете оборудване и обзавеждане, процента на мебелировката е повече от 80% от 

изискуемите компоненти, което мотивира Възложителя да изисква доставката да бъде 

изпълнена от един и същ доставчик. Възложителят, за да мотивира неразделянето на 

поръчката на ободобени позиции е въвел показатели за оценка, единни за всички 

видове оборудване и обзавеждане, като по-този начин се стреми да гарантира по-висоа 

качество и по – продължителна гаранция за доставяните компоненти. Предметът на 

поръчката не е разделен на обособени позиции и всеки участник трябва да оферира 

всички компоненти по техническата спецификация. При липса на офериране на 

компонент от техническата спецификация, предложението на участник се отстранява. 

Цел на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да достави и монтира 

оборудването и обзавеждането, отговарящо на изискванията на възложителя, съобразно 

техническата спецификация. 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 

Стойност, без да се включва ДДС: 473682 BGN 

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури  

НЕ 

 

V: Мотиви 

V.1) Мотиви за избора на процедура 

Откиртата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която 

всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят 

на предварително обявените от възложителя условия, могат да подадат оферта. На 

основание чл.73, ал.1 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита 

процедура по смисъла на чл. 18, ал.1, т.1 и ал.2, предл. първо от ЗОП. Съгласно 

изискванията на чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане 

процедура за доставка е на стойност над 264 033 лева без ДДС, Възложителят прилага 

процедурите по чл. 18, ал.1, т.1-11 от ЗОП. В конкретният случай прогнозната стойност 

на поръчката за доставка на оборудване и обзавеждане е над посочената по-горе 

стойност, а именно - 473 682 лв., без ДДС. 

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 

обществена поръчка или конкурс за проект, която е 

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 

 



VI: Одобрявам 

обявлението за оповестяване откриването на процедура  

документацията 

 

VII: Допълнителна информация 

VII.1) Допълнителна информация 

Настоящата процедура е част от изпълнението на проектно предложение 

BG16RFOP001-3.003-0007 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на 

студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита в 

Аграрен университет - Пловдив“, реализиращо се в рамките на проект/бюджетна линия 

(финансов план) BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република 

България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VII.3) Подаване на жалби 

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби  

Жалба срещу Решението за откринване на процедурата, може да се подава в 10-дневен 

срок след изтичане на 14 - дневен срок от публикуване в Регистъра на обществените 

поръчки на обявлението за поръчката. Жалба се подава и в 10 дневен срок от 

обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП. 

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение  

16.01.2017 г.  

 

VIII: Възложител 

VIII.1) Трите имена 

проф. д-р Христина Георгиева Янчева 

VIII.2) Длъжност 
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Ректор на Аграрен университет - Пловдив 

 


