
  

УТВЪРЖДАВАМ:  /п/ 
Проф. д-р Христина Георгиева Янчева 
Ректор на Аграрен университет - Пловдив 

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

Дата: 10.12.2019 г. 
 

 

ПРОТОКОЛ  
 

по чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП 
  

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, свързани с 
публично състезание  за възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 2, т.2 от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: 
 

„Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор“  
 

Раздел I. Резултати от работата на комисията 
 
Днес, 29.11.2019 г., в 09:00 часа, в заседателната зала, разположено в сградата на Ректората 
на Аграрен университет - Пловдив, намираща се в гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, се 
събра назначената със  Заповед №РД-16-1332/29.11.2019г., на Ректора  на Аграрен 
университет – Пловдив, комисия за разглеждане и оценка на получените оферти.   
 
Комисията е в състав: 
Председател: 
1.Венелин Цеков – председател; 
и членове: 
2. д-р Александър Пелтеков – ръководител на ЛКИ;  
3.Иванка Налджиян – зам.-главен счетоводител. 
 
След получаване на постъпилите оферти и подписване на протокола по чл. 48, ал. 6 от 
Правилника за прилагане на ЗОП, се обявиха получените оферти. Съгласно този протокол, в 
установения краен срок за получаване на офертите: 28.11.2019г., 16:30 часа, са получени 
следните оферти: 
 

Плик  
с 

оферта 
№ 

Име на участника, подал оферта Регистрационен № на офертата, получен 
в Деловодството на Аграрен университет 

- Пловдив, включително дата и час на 
получаване на офертата 

 

1. Т.Е.А.М. ООД Вх.№ТГ - 38/28.11.2019 г., 11:35 ч. 

 
След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на Комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 29.11.2019 г., 09:00 часа в 
сградата на Ректората, на Аграрен университет - Пловдив, разположена в гр. Пловдив,                      
бул. „Менделеев“ №12.                                   
В указания ден и час на отваряне на офертите  присъства представител на участника – г-н 
Константин Докторов. 
Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до крайния срок за получаване на 
офертите. 

Комисията започна отварянето на офертите от поръчката по реда на постъпването им. 
 
 
 
 
 



  

 

1. Участник: Т.Е.А.М. ООД   
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре е приложен плик с 
наименование „Предложени ценови параметри“. Комисията извърши действията описани в             
чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията подписаха посоченият плик. Пликът 
не беше предложен за подпис на представители на участниците в залата, поради факта че 
такива не присъстваха, а присъстваше представител само на участника подал офертата. След 
това трима членове на комисията подписаха Техническото предложение на участника, като 
отново същото не беше предложено за подпис на представител на участниците. 
 
След извършване на гореописаните действия, комисията приключи публичната част от своето 
заседание. Следващите действия на комисията по преглед на представените документи по                
чл. 39, ал.2 от ППЗОП, ще се  проведат в закрити заседания. 
 
Всички решения на комисията  в това заседание са взети единодушно от всички нейни членове. 
Председателят на комисията насрочи следващо заседание за 02.12.2019 г., от 13:00 ч. 
 
Комисията продължи своята работа при закрити врати на 02.12.2019 г., от 13:00 ч. с 
разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП. 
 

1.Участник: Т.Е.А.М. ООД       
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени декларации по образец; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор, като предвид това обстоятелство изготвения протокол на 
основание чл.54, ал.7 от ППЗОП не беше изпратен на участника. 
 
 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор, като предвид това обстоятелство изготвения протокол на 
основание чл.54, ал.7 от ППЗОП не беше изпратен на участника. 
 
 
Всички решения на комисията  в това заседание са взети единодушно от всички нейни членове. 
 
Комисията продължи своята работа при закрити врати на 03.12.2019 г., от 11:00 ч. с 
разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП. 
 
Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 
участниците. 
 

1.Участник: Т.Е.А.М. ООД               
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец. 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително 
обявените условия на техническото предложение на участника. 



  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на 
ценово предложение. 
 

 
След извършване на горните действия, Комисията насрочи следващо заседание за 

06.12.2019 г. от 10:00ч. в сграда Ректорат  на Аграрен университет, гр. Пловдив,                                      
бул. „Менделеев“ №12, заседателна зала. На посоченото заседание ще бъдат отворени 
ценовите оферти на допуснатите участници, като комисията ще обяви и резултатите от 
оценяването на офертите и по другите показатели.  

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП,  председателят на комисията се задължава да 
подготви и оповести  публично уведомление за отваряне на ценовите оферти, което следва да 
бъде качено на интернет страницата на Възложителя, раздел „Профил на купувача“, партидата 
на поръчката, съобразно изискванията на ЗОП. 

 
 
Всички решения на комисията  са взети единодушно от всички нейни членове.  
 
 
Комисията продължи своята работа в публично заседание на 06.11.2019г., от 10:00ч. с  
разглеждане на представените от участниците ценови предложения. 
 
На днешното заседание комисията е в сътав. 
На публичното заседание не  присъстват представители на участниците. 
Венелин Цеков  запозна присъстващите с  разпоредбата на чл. 57, ал.1 от ППЗОП, а именно че 
пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
Възложителя не се отваря. 
След горните действия се пристъпи към отварянето на офертата на допуснатите участници:  
 

1.Участник: Т.Е.А.М. ООД                             
 
Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“  е добре запечатан 
и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията 
пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в плика с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника по образец. Участникът е предложил следната обща цена в 
размер на 87000 лева без ДДС. 
 
С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията. 
 
 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание по  разглеждане на 
представените от участниците ценови предложения. 
 
 
Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на ценовите параметри 
представени от участниците. Комисията констатира, че: 
 

 

1.Участник: Т.Е.А.М. ООД                             
Участникът е представил Ценово предложение, което  отговаря на предварително 

обявените условия на утвърденото от Възложителя Ценово предложение. 
Въз основа на направените констатации, Комисията единодушно Реши - допуска 

участникът  - Т.Е.А.М. ООД. 

 
 

Въз основа на направените констатации, Комисията единодушно Реши - допуска 
участникът  - Т.Е.А.М. ООД,  до оценка на ценовото предложение. 
 
 

Комисията продължи своята работа с оценка на допуснатите оферти: 



  

 
Раздел ІІ. Класиране:  
 
Съгласно документацията за участие, критерият за оценка на офертите е                                      

„най-ниска цена“. Класирането на офертите се извършва в зависимост от предложената най-
ниска  обща цена за 9 бр. позиции. Съобразно посоченото при отваряне на ценовите оферти, 
на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията  извърши следното класиране на допуснатите 
участници, както следва: 

 
Първо място –  Т.Е.А.М. ООД   -  Предложена цена от 87 000 лева без включено ДДС. 
 
 

Раздел IІI. Заключение:  
 

1.Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с 
класирания на първо място участник, в процедура с предмет: 
 

„Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор“, 
 
а именно:  Т.Е.А.М. ООД    

 
След извършване на горните действия Комисията приключи своята работа. 
 

Комисията състави и приключи настоящия протокол на 06.12.2019г., като приключи своята 
работа в 16:00 ч., в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 181, ал.4 във 
връзка с чл. 58, ал.2 от ППЗОП. 
 
 
Раздел IV. Комисия 
 
Председател: Венелин Цеков      /п/ 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
Членове:  
д-р Александър Пелтеков   /п/ 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
 
Иванка Налджиян     /п/ 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
 
Забележка: Подписите са заличени, на основание чл. 2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 


