
Утвърждавам, 04.02.2019г. 

Заличени лични данни – чл. 2, ЗЗЛД 

(чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 14.12.2018 година, в град Русе, ул. „Студентска“ № 8, в Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, Централен корпус, зала № 1.330 комисията по 

провеждането на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява  по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка 

на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални 

средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 - Доставка на уреди за контрол на физически 

характеристики; Обособена позиция № 2 – Доставка на инструменти за 

измерване на величини; Обособена позиция № 3 – Доставка на интегрални схеми 

и електронни компоненти; Обособена позиция № 4 - Доставка на 

сигнализационни светлини (светофари); Обособена позиция № 5 - Доставка на 

уреди за детекция; Обособена позиция № 6 - Доставка на инструменти; 

Обособена позиция № 7 - Доставка на уреди за детекция и за анализ; Обособена 

позиция № 8 - Доставка на уред за диференциално налягане в комплект със 

скоростомерна тръба; Обособена позиция № 9 - Доставка на "вакуум помпа", 

назначена със заповед № 2567/14.12.2018 година на Ректора на университета, 

отвори подадените от участниците в процедурата оферти, като се извършиха 

следните действия: 

1. Преди започване на работата, след запознаване със списъка на 

подадените офертите, членовете на комисията попълниха декларации по чл. 

103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси. 

2. Комисията констатира, че са постъпили и са предадени по реда на 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП шест оферти, както следва: 

 

№ участник   дата час на 
получаване 

1. ЕТ„В-5 - М-Валерий Машев“  04.12.2018г.   09.10 ч. 

2. „МАКАБ-РУД“ ЕООД 05.12.2018г.   09. 00 ч. 

3. „Евромаркет- БРД“ ООД 05.12.2018г. 10.20 ч. 

4. „Биоевибул“ ЕООД 06.12.2018г. 8.35 ч. 

5. „Търтъл Джет“ ООД 06.12.2018г. 14.56 ч. 

6. „Дартек“ ООД 13.12.2018г. 9.10 ч. 

 

3. На отварянето на офертите присъства представител на участника 

„Евромаркет-БРД“ ООД - Иво Пенев, съгласно пълномощно от 04.12.2018 год., 

от управителя на дружеството Боряна Георгиева Радева. 

 4. Комисията констатира, че и шестте оферти са постъпили в определения 

в обявата срок, поставени са в пликове с ненарушена цялост, с оглед на което 



комисията пристъпи към детайлно разглеждане на подадените оферти, като се 

констатира следното: 

5. Офертата на ЕТ„В-5 - М-Валерий Машев“ е подадена за обособена 

позиция № 5 и съдържа следните документи: оферта на участника с техническо 

предложение, декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, изготвени съобразно 

образците на възложителя, ценово предложение, с което участникът е направил 

ценово предложение в размер на 4800.00 лева без ДДС; образец от договора за 

позиция №5, приподписан от участника 

Комисията счита, че подадената от участника оферта  е пълна и 

съответства на изискванията на възложителя, поради което следва да бъде 

допусната до класиране. 

6. Офертата на „МАКАБ-РУД“ ЕООД е подадена по обособена позиция № 

4 и съдържа следните документи: оферта на участника с техническо 

предложение, ценово предложение в размер на 5568.00 лева без ДДС,  

декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, изготвени съобразно образците на 

възложителя; образец от договора за позиция №5, приподписан от участника; 

снимки на предлаганите артикули. 

Комисията счита, че подадената оферта е пълна и съответства на 

изискванията на възложителя, поради което следва да бъде допусната до 

класиране. 

7. Офертата на „Евромаркет- БРД“ ООД е подадена за обособена позиция 

№ 6 и съдържа следните документи: пълномощно с рег. № 7388 от 04.06.2018г. 

на нотариус Нели Лукова с рег. №536 на НК на РБ, в район Районен съд София, 

оферта на участника с техническо предложение, ценово предложение в размер 

на 8797.00 лева без ДДС, декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, изготвени 

съобразно образците на възложителя. 

Комисията счита, че подадената оферта е пълна и съответства на 

изискванията на възложителя, поради което следва да бъде допусната до 

класиране. 

8. Офертата на „Биоевибул“ ЕООД е подадена за обособени позиции № 1 

и № 2 и съдържа следните документи: оферти на участника с технически 

предложения, декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, изготвени съобразно 

образците на възложителя. Участникът е подал оферти по обособени позиции № 

1 и № 2 и е направил ценови предложения съответно за обособена позиция № 1 

в размер на 3975.00 лева без ДДС и за обособена позиция № 2 в размер на 

335.00 лева без ДДС.   

Комисията счита, че подадената оферта по двете обособени позиции е 

пълна и съответства на изискванията на възложителя, поради което следва да 

бъде допусната до класиране. 

9. Офертата на „Търтъл Джет“ ООД е подадена за обособена позиция № 

3 и съдържа следните документи: оферта на участника с техническо 

предложение, декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, изготвени съобразно 

образците на възложителя, ценово предложение в размер на 8107,83 лева без 

ДДС.  

Комисията счита, че подадената оферта е пълна и съответства на 

изискванията на възложителя, поради което следва да бъде допусната до 

класиране. 



10. Офертата на „Дартек“ ООД е подадена за обособени позиции № 7, 8 и 

9 и съдържа следните документи: списък на представените документи,  оферти 

на участника с технически предложения по трите обособени позиции, 

декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, изготвени съобразно образците на 

възложителя. Участникът е подал оферти по обособени позиции № 7, 8 и № 9 и 

е направил ценови предложения съответно за обособена позиция № 7 в размер 

на 4250.00 лева без ДДС, за обособена позиция № 8 в размер на 2280.00 лева 

без ДДС и за обособена позиция № 9  в размер на 1490.00 лева без ДДС.   

Комисията счита, че подадената оферта по трите обособени позиции е 

пълна и съответства на изискванията на възложителя, поради което следва да 

бъде допусната до класиране. 

 

Комисията, с оглед направените по-горе констатации, при съобразяване 

изискванията на възложителя за класиране на офертите и като отчита, че не са 

налице обстоятелства по чл. 72, ал.1 от ЗОП класира подадените и редовни 

оферти както следва: 

1. Обособена позиция № 1 - Доставка на уреди за контрол на физически 

характеристики - „Биоевибул“ ЕООД с ценово предложение в размер на 

3975.00 лева без ДДС. 

2. Обособена позиция № 2 – Доставка на инструменти за измерване на 

величини - „Биоевибул“ ЕООД с ценово предложение в размер на 

335.00 лева без ДДС.   

3. Обособена позиция № 3 – Доставка на интегрални схеми и електронни 

компоненти - „Търтъл Джет“ ООД с ценово предложение в размер на 

8107,83 лева без ДДС.  

4. Обособена позиция № 4 - Доставка на сигнализационни светлини 

(светофари) - „МАКАБ-РУД“ ЕООД с ценово предложение в размер на 

5568.00 лева без ДДС. 

5. Обособена позиция № 5 - Доставка на уреди за детекция - ЕТ„В-5 - М-

Валерий Машев“ с ценово предложение в размер на 4800.00 лева без 

ДДС. 

6. Обособена позиция № 6 - Доставка на инструменти - „Евромаркет- БРД“ 

ООД с ценово предложение в размер на 8797.00 лева без ДДС. 

7. Обособена позиция № 7 - Доставка на уреди за детекция и за анализ - 

„Дартек“ ООД с ценово предложение в размер на 4250.00 лева без ДДС. 

8. Обособена позиция № 8 - Доставка на уред за диференциално 

налягане в комплект със скоростомерна тръба - „Дартек“ ООД с ценово 

предложение в размер на 2280.00 лева. 

9. Обособена позиция № 9 - Доставка на "вакуум помпа" - „Дартек“ ООД с 

ценово предложение в размер на 1490.00 лева без ДДС. 

 

На основание направеното класиране, Комисията предлага на 

Възложителя да определи за изпълнители и да сключи договор с класираните на 

първо място участници по съответните обособени позиции. 

С извършване на горните действия, комисията назначена със Заповед №  

2567/14.12.2018 година  на Ректора на университета, приключи своята работа. 

  



Протоколът бе изготвен на 01.02.2019 година и бе подписан от членовете 

на комисията. 

 

Комисия: 

 

1. Ралица Барашка: Заличени лични данни – чл. 2, ЗЗЛД 

2.  проф. Пламен Даскалов: Заличени лични данни – чл. 2, ЗЗЛД 

3. доц. Асен Асенов: Заличени лични данни – чл. 2, ЗЗЛД 

 

 


