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ДОКЛАД
Относно: Резултати от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране

по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (тИП3О0П)

на получените оферти в процедура по реда на закона за обществените поръчки (ЗОП)-
публично състезание с предмет „Доставка на препарати и консумативи, за нуждите на
структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по
Национални научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на
живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и
природни бедствия” на Министерство на образованието и науката по 5 обособени
позиции, открита с Решение Ле 1203-6/09.06.2020г.

Уважаеми проф. Банов,

Във връзка с проведена процедура по реда на ЗОП - публично състезание за избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на препарати и консумативи, за
нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на
проекти по Национални научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и
качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от
неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и

науката, по 5 обособени позиуци и на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.106, ал.1
и ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП, представяме на Вашето внимание за утвърждаване
настоящия доклад, както следва:

1, Комисия за разглеждане и оценка на офертите: Със Заповед Ме РД 04-
64/01.07.2020г. на Председателя на Селскостопанска академия на основание чл.103, ал.1 от
ЗОП, бе назначена комисия в състав:

1. Весела Александрова -- председател на комисията
2. Елена Кетева - член
3. Динка Костова - член

П. Участници в процедурата:
По обособена позиция Же | - няма постъпили оферти.
По обособена позиция Же 2 - няма постъпили оферти.
По обособена позиция Ме 3 - „Антисел България“ ООД
По обособена позиция Ме 4 - няма постъпили оферти.
По обособена позиция Ме 5 - няма постъпили оферти.
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Председателят на комисията получи оферта от един участник с приемо-предавателен
проткол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

70-56/30.06.2020г., 11:11часа - Антисел България ООД.

Ш. Кратко описание на работния процес на комисията:
1. Работа на комисията на публично заседание за отваряне на офертите.
Първото публично заседание на комисията за отваряне на постъпилата в запечатана

непрозрачна опаковка оферта и оповестяване на нейното съдържание, както и за проверка на
наличие на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”, се проведе на
02.07.2020 г. в 10.30 часав сградата на Селскостопанска академия София.

На публичното заседание не присъства представител на участник в процедурата.

Председателят на комисията откри заседанието с прочитане на Заповед РД 04-
64/01.07.2020г. на Председателя на Селскостопанска академия за назначаване на комисия за
провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: :

„Доставка на препарати и консумативи, за нуждите на структурните звена на
Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни
програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”и „Опазване на
околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на
Министерство на образованието и науката, по 5 обособени позици. След представяне на
офертите съгласно заведения регистър и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, членовете на
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и в съответствие с чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП.

Комисията констатира, че опаковката с оферта на участникът по обособена позиция 63
„Антисел България“ ООД е оформена и представена съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2
от ППЗОП и документацията за участие в процедурата. Отговарящата на изискванията на
Възложителя офертата е постъпила в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
След като отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, Комисията констатира
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията
оповести съдържащите се в папките документи - по реда на чл.39, ал.2 и чл.39, ал.Зт.1 от
ППЗОП, описи и други документи, представени от участника и оповести тяхното
съдържание

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани Ценови Параметри” на офертата,
подадена по обособена позиция М3 на „А нтисел България“ ООД.

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от
заседанието на комисията.

2. Работа на комисията на закрити заседания.
В съотвествие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, Комисията продължи работата

си на закрито заседание, проведено на 07.07.2020г. от 13,00ч., на което пристъпи към
разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
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Участникът по обособена позиция Мо 3 е предоставил електронен ЕЕДОП в
съответсвие с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП. При извършения подробен преглед на
представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно
изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за
подбор и изискванията към участниците, посочени в документацията за участие в
публичното състезание, комисията установи, че участникът е представил изискуемите от
Възложителя документи и в същите не са констатирани формални нередности. Налице е и
валиден сертификат 150 9001:2015.

След извършените по-горе действия комисията констатира, че участникът
отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от
Възложителя и го допуска до разглеждане на подаденото техническо предложение по
съответната обособена позиция.

На същото заседание комисията продължи своята работа с разглеждане на
техническото предложение на допуснатия участник за съответствие с предварително
обявените условия в обществената поръчка си оценка на представеното техническо
предложение.

След извършване на описаните по-горе действия на закрити заседания, комисията
приключи своята работа на този етап от процедурата и членовете взеха решение, отварянето
на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатия кандидат да се извърши
при спазване на разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП в заседателната зала на
Селскостопанска академия, София, за което участникът да бъдат уведомен по
законоустановения ред, най - малко с публикуване на съобщение в профила на купувача на
сайта на Селскостопанска академия.

3.Работа на комисията на публично заседание за отваряне на ценовите предложения.
На 13.07.2020г. от 10:30 часа в сградата на Селскостопанска академия, гр. София, бул.
„Суходолска“30 се състоя публично заседание на Комисията за отваряне на ценовата
оферта на допуснатия до този етап участник. Комисията констатира, че за деня и часа за
отваряне на ценовото предложение участникът е уведомен на 08.07.2020 г. чрез
публикуване на информацията в профила на купувача.
Въз основа на констатациите, изводите и мотивите, изложени подробно в Протокол МТ,
комисията е допуснала до по-нататъшно разглеждане на офертата и отваряне на ценово
предложение на участник по обособени позиции Ме 3- „Антисел България“ ООД.

На настоящото заседание за отваряне на ценовото предложение не присъства
представител на участника.

Комисията започна своята работа, като на основание чл. 57, ал. 3, от ППЗОП пристъпи към
обявяване и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия до този етап участник.
Членовете на комисията удостовериха, че плика с надпис „Предлагани ценови параметри” е

запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост. Предложенената цена от участника, допуснат
до отваряне на ценовите предложения за изпълнение на договора по Обособена позиция Ме 3-
„Антисел България“ ООД е 14 249.40 (четиринадесет хиляди двеста четиресет и девет лева и
четирдесет стотинки) лв. без ДДС.
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Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия и
изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.

Въз основа на анализ на ценовото предложение, Комисията извърши следното
класиране по критерий „най-ниска цена”:

За обособена позиция Хе 3 - „Антисел България“ ООД с предложенна цена 14 249.40 лв.
без ДДС.

Всички решения на комисията бяха взети единодушно, без изразяване на особено
мнение.

Комисията предлага на Възложителя след утвърждаване на доклада да сключи
договор с определения изпълнител, класиран на първо място за обособена позиция ММ3,
за обособена позиция М1 и обособена позиция Хе 2 - процедурата да бъде прекратена,
по обособени позиции М4;и М5 да бъдат изпратени покани да определени лица на
основание чл.191, т.1 от ЗОП.

На основание чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП към настоящия доклад са приложени
всички документи, изготвени в хода на работата на комисията, като протоколи, справки,
присъствени листове, съобщения и др., както и цялата документация, включително офертата
на участника.
Настоящият доклад се състави и подписа на 23.07.2020 г.

Заличено на
основание чл. 36,

Председател: .
ал.3 отзоп

(Весела Александрова) /28
Заличено на
основание чл. 36, ал.
Зот ЗОП

Заличено на основание чл. 36,
ал. Зот ЗОП

Членове1.ери 2 сеиеникиекикккнзекитени

(Елена Кетева) «+# (Динка Костова)


