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Утвърдил: ................(п).................... 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССА 

ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

За разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за възлагане на 

обществена поръчка за доставка, по реда на чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана 

работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска 

академия”, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

I. На 07.03.2018 г, в 10.00 часа в Заседателната зала на Селскостопанска 

академия София, се проведе заседание на Комисия в състав: 

Председател: Маргарита Генчева  – Директор Дирекция АПОПЧР - ССА; 

 

Членове:  Веселина Къркъмова – Юрист; 

Калин Василев – Директор „УССД”; 

със задача да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за възлагане на 

обществена поръчка за доставка, по реда на чл. 187, ал.1 от Закона за обществените 

поръчки, с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана 

работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска 

академия” . Комисията е назначена със Заповед №  РД 05 – 48 / 27.02.2019г. на 

Председателя на Селскостопанска академия София.  
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Заседанието на Комисията бе открито от Председателя в 10.00 ч., след като бе 

установено, че Комисията е в пълния си състав. Председателят на комисията получи от 

служител в деловодството на ССА, срещу подпис, Списък на участниците, подали оферта 

за участие в обществената поръчка и Приемо-предавателен протокол па чл.48 от ППЗОП. 

Включените в състава на Комисията лица подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника.  

1. Комисията установи, че на 15.02.2019г. в профила на купувача е публикувана 

обява с изх. № 9411 / 15.02.2019 г., за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, като 

на същата дата е публикувана и кратка информация за обявата на Портала за обществени 

поръчки под номер 9085685 - за възлагане на обществена поръчка за доставка, по реда на 

чл. 187, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка, монтаж, 

настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни 

смеси за нуждите на Селскостопанска академия”. 

На същата дата, в Профил на купувача са публикувани също така Информация към 

обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, 

съдържаща условията на Възложителя, както и Образци на изискуемите от Възложителя 

документи за подготовка на офертите за участие в посочената обществена поръчка. 

2. Комисията установи, че в Обявата и Документацията на Обществената поръчка е 

предвидена дата и час на отваряне на офертите – 28.02.2019г., 10.00 часа. От получените 

от деловодството на ССА документи става ясно, че в рамките на предварително обявения 

срок за подаване на оферти, в деловодството на Института е постъпила 1 (една) оферта – 

от „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД, с вх. № 70 – 24 / 26.02.2019г.  в 14,35 часа. 

3. Комисията установи, че на 27.02.2019г. е публикувана кратка информация за 

удължаване на срока за подаване на оферти до 16,30 часа на 06.03.2019г. и в рамките на 

удължения срок за подаване на оферти, в деловодството на Института не са постъпили са 

постъпили нови оферти.  

II. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта и обявяване на 

ценовото предложение.  

След като се убеди, че офертата е постъпила в срок, в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с 

изискванията на Възложителя, Комисията пристъпи към отварянето й. 
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1. Комисията установи, че получената оферта на участника „Ес Джи Пи Био 

Дайнамикс” ООД е с вх. № 70-24 / 26.02.2019 г. 

При извършената проверка на документите за съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията установи, че всички документи, посочени в списъка, са налице. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение 

на участника. 

2. Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

Предложената цена от участника за изпълнение на поръчката „Доставка, монтаж, 

настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни 

смеси за нуждите на Селскостопанска академия София” е в размер на 68 500,00 

(шестдесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС и 82 200,00 ( осемдесет и две 

хиляди и двеста)лева с ДДС. 

3. Комисията приключи публичната част на заседанието и продължи своята работа, 

като членовете на комисията пристъпиха към проверка за наличие и пълнота на 

изискуемите от Възложителя документи и съответствието им с изискванията на 

Възложителя. 

При извършената проверка на документите, съдържащи се в офертата, 

комисията не констатира липси, непълноти или несъответствия с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Участникът е 

представил и попълнил всички изискуеми документи, съгласно обявата за участие. 

Документите удостоверяват, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние 

и доказват съответствието му с изискванията за технически и професионални 

способности.  

4. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията 

на възложителя. След като разгледа техническото предложение, представено от 

участника, комисията установи, че е в пълно съответствие с изискванията, съдържащи се 

в техническата спецификация от документацията за участие.  

След подробно разглеждане на представените документи, Комисията допуска до 

оценка и класиране офертата на „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД 
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5. Комисията взе предвид, че обявеният критерий за възлагане е цена и качествени 

показатели, съгласно Методика за оценка, и пристъпи към оценяване на подадената 

оферта по показателите, посочени в методиката.  

След направените в съответствие с методиката изчисления, Комисията 

извърши следното класиране на участниците в обществената поръчка по чл.20 ал.3 

ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана 

работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска 

академия “: 

Фирма „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД, с цена за изпълнение на поръчката е 68 

500,00 (шестдесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС и 82 200,00 ( осемдесет и две 

хиляди и двеста)лева с ДДС и Комплексна оценка – 98 точки. 

Комисията класира на Първо място участника „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” 

ООД, като участник, представил икономически най-изгодна оферта. 

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получената 

оферта, комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 

2 от ЗОП, обявена с обява изх. РД 05 – 48 / 27.02.2019г., с предмет „Доставка, монтаж, 

настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни 

смеси за нуждите на Селскостопанска академия “,  

„Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД. 

Комисията приключи своята работа на 07.03.2019 г., след което настоящият 

протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава за утвърждаване от 

Председателя на ССА, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.  

 

 

Председател: …….(п).....……. 

                   (Маргарита Генчева) 

 

 

Членове: 1. ……...(п)…..…….                          2..……....(п)...…….... 

               (Веселина Къркъмова)                 (Калин Василев) 


