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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 
РЕКТОР – ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА 

       /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 

       Дата: 24.07.2018 г. 

ПРОТОКОЛ  
 

по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП 
  

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти свързани с                   
Обява №008-11.07.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за 

представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:  

 

Доставка на периферна техника, копири и мултимедии за нуждите на Аграрен 

университет – Пловдив,  

 
 

Обявата е публикувана на дата 11.07.2018 г. в Регистъра към АОП.  
 
 

Раздел I. Резултати от работата на комисията 
 
Днес, 24.07.2018 г., в 10 часа се събра назначената със Заповед на Ректора   на Аграрен 
университет – Пловдив комисия за разглеждане и оценка на получените оферти в процедура с 
предмет:  
 

Доставка на периферна техника, копири и мултимедии за нуждите на Аграрен 

университет – Пловдив,  
 
 
Комисията е в състав: 
Председател: 

1. Венелин Цеков - юрист; 
и членове: 
2. Георги Палагачев – директор на ЦИТ;  
3. Атанас Чебишев – главен експерт ЦИТ;  
 
Срокът за подаване на оферти е удължен с три дни на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП. 
 
Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 24.07.2018 г., 10:00 ч.  в 
административната сграда „Ректорат“ на Аграрен университет – Пловдив, бул. „Менделеев“ 
№12, заседателна зала. 
 
 
В указания ден и час на отваряне на офертите не присъства участника или представители на 
средствата за масова комуникация. 
 
Председателят на комисията обяви, че до крайният ден и час за подаване на оферти  е 
постъпила една оферта: 
 

1. Вх. №ТГ-25/18.07.2018 г., 10:28 ч. – Лирекс БГ ООД; 
 
 
След запознаване с регистъра на подадените оферти и  имената на участниците подали 
оферти, членовете на комисията попълниха декларация съобразно изискванията на чл.103, 
ал.2 от ЗОП. 
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Председателят на комисията откри заседанието в 10:00 ч. 
Започна същинското отваряне на офертите, което се проведе при спазване на разпоредбите на 
Глава 26 от ЗОП и ППЗОП.  
 
Офертите се отвориха по реда на входирането им в деловодството на Аграрен университет - 
Пловдив, както следва: 
 
1. Лирекс БГ ООД – участникът е представил оферта  в добре запечатан, непрозрачен плик. 
Върху плика участникът е посочил предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, 
факс и email за  кореспонденция.  След отваряне на плика с офертата се намериха документи, 
съобразно изискванията на документацията за участие, с челна страница „Списък на 
документите“, след което са приложени  останалите документи,  свързани с изискванията на 
обявата и на  одобрената документация.  Комисията установи, че от участника е представено 
„Техническо предложение“ за изпълнение на поръчката. Представено е оторизационни писма 
от трима производител за предлаганата техника. 
Приложено е и  Ценово предложение /по образец от документацията за участие/. Съобразно 
изискванията на ЗОП ценовото предложение на участника  се обяви от председателя на 
комисията. Участникът е предложил крайна обща цена за изпълнение предмета на поръчката в 
размер на 11253 лева крайна цена без ДДС за предлаганата техника. 
Участникът е предложил срок за изпълнение - 7 календарни дни. 
 
С това действие приключи публичната  част от заседанието на Комисията. 
 
Комисията продължи своите действия по оценка на офертите, постъпили  в настоящата 
процедура.  
 
Комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатите участници за съответствие с 
критериите за подбор и с  изискванията на Възложителя  заложени в одобрената документация.  
 
1. Лирекс БГ ООД – участникът е представил всички необходими документи за участие в 
процедурата.  
Предложението на участника свързано с техническите изисквания към техниката отговаря на 
заложените минимални технически характеристики от възложителя в одобрената 
документация. Комисията констатира, че офертата на участника отговаря на изискванията на 
възложителя по отношение на критериите за подбор.  
 
 
Комисията единодушно Реши да допусне участника до по-нататъшно оценяване на офертите. 
 
 
Комисията пристъпи към класиране на офертите на допуснатите участници по утвърдения 
критерий за възлагане  „най-ниска цена“. 
 

Първо място: 
– Лирекс БГ ЕООД, с предложена цена от 11 253 лева без ДДС; 
 

 
На основание горният резултат  и констатираното в настоящия протокол,  комисията предлага 
за утвърждаване от Ректора на Аграрен университет - Пловдив на приложения протокол и 
сключване на договор с посочения  по-горе участник  класиран на първо място. 
 
 
 
 
 
 
 
Комисията приключи своята работа и предаде протоколите от своята работа на Възложителя за 
утвърждаване на дата 24.07.2018 г. 
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КОМИСИЯ 
 
 
Председател: Венелин Цеков – ……………/п/…………….…….. 
 
 
Членове: 
 
- Георги Палагачев –  ..………/п/…..…………....... 
 
- Атанас Чебишев  – ………/п/..…..……….…….. 
 
 
 
 
 
                            /подписите са заличени, чл.2, ал.1 от ЗЗЛД/ 
 
 
 
 


