ПРОТОКОЛ
ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 468/07.02.2019 г. НА
ДИРЕКТОРА НА ПГМСС „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, с. Средище, ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА
НУЖДИТЕ НА ПГМСС „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СРЕДИЩЕ, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА”
Днес, 07.02.2019г. във връзка с възлагането и провеждането на обществена публично
състезание с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой нов колесен трактор за нуждите
на ПГМСС « Н.Й.Вапцаров» - с. Средище, община Кайнарджа“, се проведе заседание на
комисията, назначена на основание чл.103, ал. 1 от ЗОП и чл. 97, ал 1 от ППЗОП със Заповед №
468/07.02.2019 г. на Директора на гимназията, за разглеждане и оценка на получените оферти за
горецитираната обществена поръчка.
Комисията бе определена в следния състав:
Председател: инж. Петранка Неделчева Георгиева – пом. Директор
Членове:
1. Лъчезар Тихомиров Чокоев – правоспособен юрист - външен експерт
2. Георги Стоянов Георгиев – старши учител по МСС
Резервен член – Адем Мюстеджеб Даил – старши учител
Срок на работа на комисията: до 18.02.2019 г.
Комисията започна своята работа в 10:00 часа в кабинета на пом.директора след получаване на
протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП. Присъстваха всички титулярни членове на комисията, определени
с горепосочената заповед. На публичната част на заседанието на комисията присъства г-н Петър
Паянтов - упълномощен представител на участника „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София. Не
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
В резултат на публикуваното обявление в Регистъра на обществените поръчки за участие в
обществената поръчка до определения срок, са постъпили две оферти, както следва:
1. „АГРО ПЪТ 2011“ АД, гр. Добрич, с вх. № 165 от 01.02.2019г., 08:20 ч.
2. „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, с вх. № 175 от 06.02.2019г., 11:15ч.
На основание чл. 97, ал.2 от ППЗОП, след като се запознаха с регистъра на постъпилите
оферти, всички членове на Комисията попълниха Декларация по чл. 103 ал.2 от ЗОП, чл. 51, ал. 13 и
чл. 52 от ППЗОП.
Председателят на комисията изчете гласно заповедта за работа на комисията и представи пред
Комисията и присъстващите затворените оферти. Комисията констатира, че подадените оферти са
представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал.2 от ППЗОП - в запечатани и непрозрачни
опаковки и пристъпи към тяхното отваряне по реда на постъпването им.
Господин Чокоев отвори и оповести документите, които се съдържат във всяка една от
офертите. Всички членове на комисията подписаха техническите предложения на участниците и
пликовете с ценовите параметри. Г-н Чокоев предложи на г-н Паянтов да подпише Техническото
предложение и плика с цената на „АГРО ПЪТ 2011“ АД, но г-н Паянтов разписа само плика.

След извършване на действията по чл.54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, г-н Чокоев закри публичната
част на заседанието на комисията в 10:20 ч. на 07.02.2019г.
В изпълнение на чл. 54, ал. 8 ППЗОП, комисията на закрито заседание извърши проверка за
съответствието на представените документи в офертите на участниците, по реда на тяхното
постъпване, с критериите за подбор, поставени от Възложителя, респективно извърши констатации за
пълнотата на представените документи за подбор, съобразно изискванията на документацията за
участие в процедурата, въз основа на което установи следното:

Оферта на „АГРО ПЪТ 2011“ АД
Служебно бе извършена справка за Актуално състояние на „АГРО ПЪТ 2011“ АД от страницата на
Търговски регистър към Агенция по вписване за „Общия статус” към 07.02.2019г.
Комисията констатира наличието на следните документи:

1. Оферта по образец /Образец № 1/
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя /Образец № 2/
3. Техническо предложение /Образец № 3/
4. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор /образец № 5/;
5. декларация за срока на валидност на офертата /Образец № 6/;
6. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;/образец № 7/
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник /Образец № 8/
8. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни /Образец №
9/
9. Кутийка с надпис ЕЕДОП, съдържаща флаш-памет.

Оферта на „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД
Служебно бе извършена справка за Актуално състояние на „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД от
страницата на Търговски регистър към Агенция по вписване за „Общия статус” към 07.02.2019г.
За втората постъпила оферта се установи наличието на следните документи:

1. Оферта по образец /Образец № 1/
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя /Образец № 2/
3. Техническо предложение /Образец № 3/
4. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор /образец № 5/;
5. декларация за срока на валидност на офертата /Образец № 6/;
6. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;/образец № 7/
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник /Образец № 8/
8. Оптичен носител (компакт-диск) с надпис ЕЕДОП.

За участника „АГРО ПЪТ 2011“ АД, комисията установи непълнота в представения
ЕЕДОП по отношение на изискванията за Технически и професионални способности, а

именно не е посочено в ЕЕДОП дали участникът разполага с минимум 1 бр. сервизна база собствена или наета, която следва да е на отстояние най-много до 60 километра от
местонахождението на ПГМСС «Н.Й.Вапцаров» - с. Средище и дали участникът разполага
с квалифицирана мобилна група от поне двама специалисти за отстраняване на повреди на
местонахождение на земеделската техника.
За участника „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД комисията установи липсата на
Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни /Образец № 9/.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок
за получаване на оферти или заявления за участие.
Забележка: Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от
лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Комисията взе решение да продължи работа след изтичане на срока за представяне на
документите и приключи своята работа в 10:55 ч.
Настоящият протокол е съставен на 07.02.2019г.

Председател: ………/п/……….. – инж. Петранка Георгиева
Подписите са
Членове: 1. …………/п/…………
заличени на
- Лъчезар Чокоев
осн. чл. 2 ЗЗЛД
3. …………/п/………….- Георги Георгиев.

