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ПРОТОКОЛ №1
от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № 58 /01.12.2015г. на директора
на ПГЗ „Христо Ботев“ – гр.Ямбол за разглеждане, оценяване и класиране на
офертите за участие в открита процедура по чл.14, ал.2 от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова селскостопанска техника и
техническо оборудване за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр.Ямбол по проект
„„Доставка на нова селскостопанска техника и пътнически микробус за нуждите на
ПГЗ „Христо Ботев” - гр.Ямбол по проект „Модерна база – добро образование и
ефективно земеделие”, НП „Модернизиране на системата на професионалното
образование” на МОН за 2015г., Решение на МС № 299/05.05.2015г. по обособени
позиции: 1. Доставка чрез закупуване на нова селскостопанска техника –
механична, прикачна сеялка за слята сеитба и култиватор за окопни култури с
торовнасяне; 2. Доставка чрез закупуване на пътнически микробус.”, обявена с
решение № 1 от 06.10.2015г. на директора на ПГЗ „Христо Ботев“ – гр.Ямбол и
обявление, публикувано в интернет страницата на Агенцията по обществени
поръчки под № 690846
Днес, 01.12.2015г., в 11.00 часа в стаята на главния счетоводител на ІІ етаж в ПГЗ „Христо
Ботев“ - гр.Ямбол, ул.“Милин камък“ № 6, се проведе публично заседание на комисията,
назначена със Заповед № 58/01.12.2015г. на Директора на ПГЗ „Христо Ботев“ – гр.Ямбол, която
ще разгледа, оцени и класира офертите на участниците в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на нова селскостопанска техника и техническо

оборудване за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” - гр.Ямбол по проект „Доставка на нова
селскостопанска техника и пътнически микробус за нуждите на ПГЗ „Христо Ботев” гр.Ямбол по проект „Модерна база – добро образование и ефективно земеделие”, НП
„Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015г.,
Решение на МС № 299/05.05.2015г. по обособени позиции: 1. Доставка чрез закупуване на
нова селскостопанска техника – механична, прикачна сеялка за слята сеитба и култиватор
за окопни култури с торовнасяне; 2. Доставка чрез закупуване на пътнически микробус.” .
На заседанието присъстват всички членове на комисията:
Председател: Пенка Николова Хаджиева – главен счетоводител;
Членове: Мирослава Янкова Янева – правоспособен юрист;

Милена Йорданова Грозева – пом.-директор по учебната дейност;
Димитър Стоянов Динев – старши учител - теоретично обучение;
Николай Георгиев Маджаров – старши учител – практическо обучение;
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Резервни членове:
Кольо Стоянов Колев – старши учител – практическо обучение;
Ангел Илиев Ангелов – старши учител – практическо обучение;
Председателят на комисията прочете заповед № 58/01.12.2015г. на Директора на ПГЗ
„Христо Ботев“ – гр.Ямбол., след което запозна членовете на комисията с изискванията на
тръжната документация по процедурата и ги информира за постъпилите оферти.
І. До крайния срок за получаване на оферти – 10.00 часа на 30.11.2015г. са постъпили, както
следва:
По обособена позиция № 1:
3 оферти от следните участници:
1. „Агропром сервиз”ООД – гр.Карнобат.
2. „Агромашина груп Ямбол” ЕООД – гр.Ямбол.
3. „Агромашина импекс” – гр.София.
По обособена позиция № 2:
Постъпила е една оферта от „Сливен Ауто ООД” – гр. Сливен.
След запознаване със съдържанието на входящия регистър на подадените оферти, всички
членове на комисията подписаха декларации в съответствие с изискването на чл.35, ал.3 от ЗОП.
При отваряне на офертите присъстват представители на участници, подали оферта – г-н
Неманя Сарянович – представител на „Сливен Ауто ООД” – гр. Сливен и г-н Георги Георгиев –
представител на „Агромашина груп Ямбол” ЕООД – гр.Ямбол.
На публичното заседание на длъжностните лица не присъстваха представители на медиите
и представители на НПО.
ІІ. Комисията пристъпи към първоначална проверка на постъпилите оферти на участниците
в обществената поръчка:
1.Офертата на „Агропром сервиз”ООД – гр.Карнобат е постъпила на 16.10.2015г. в 15.12
часа по пощата и се предаде на Комисията в непрозрачен, запечатан плик с ненарушена цялост.
Офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;
2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;
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3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.
Върху плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ бяха положени подписи от трима членове на
комисията и представителя на„Агромашина груп Ямбол” ЕООД – гр.Ямбол.
Председателят на комисията отвори плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката“, като на всяка страница бяха положени подписи от трима членове на комисията. След
извършване на горепосочените действия, председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в него, като ги сравни със
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.
Комисията установи съответствие на представените от участника документи с изброените в
Списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП и реши офертата на участника да бъде допусната за
последваща пълна проверка на документите за съответствие със заложените критерии на
Възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.
2. Офертата на „Агромашина груп Ямбол” ЕООД – гр.Ямбол е постъпила на 30.11.2015г. в
09.02 часа и се предаде на Комисията в непрозрачен, запечатан плик с ненарушена цялост.
Офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;
2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;
3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.
Върху плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ бяха положени подписи от трима членове на
комисията.
Председателят на комисията отвори плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката“, като на всяка страница бяха положени подписи от трима членове на комисията. След
извършване на горепосочените действия, председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в него, като ги сравни със
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.
След като комисията установи съответствие на представените от участника документи с
изброените в Списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, комисията реши офертата на участника да бъде
допусната за последваща пълна проверка на документите за съответствие със заложените критерии
на Възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.
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3. Офертата на „Агромашина импекс” – гр.София.е постъпила на 30.11.2015г. в 09.58 часа
по пощата и се предаде на Комисията в непрозрачен, запечатан плик с ненарушена цялост.
Офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;
2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;
3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.
Върху плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ бяха положени подписи от трима членове на
комисията.
Председателят на комисията отвори плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката“, като на всяка страница бяха положени подписи от трима членове на комисията. След
извършване на горепосочените действия, председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в него, като ги сравни със
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.
След като комисията установи съответствие на представените от участника документи с
изброените в Списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, комисията реши офертата на участника да бъде
допусната за последваща пълна проверка на документите за съответствие със заложените критерии
на Възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.
По обособена позиция № 2 от обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка:
1. Офертата на „Сливен Ауто ООД” – гр. Сливен е постъпила на 30.11.2015г. в 09.33 часа
и се предаде на Комисията в непрозрачен, запечатан плик с ненарушена цялост. Офертата съдържа
три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;
2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;
3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.
Върху плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ бяха положени подписи от трима членове на
комисията.
Председателят на комисията отвори плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката“, като на всяка страница бяха положени подписи от трима членове на комисията. След
извършване на горепосочените действия, председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в него, като ги сравни със
списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.
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След като комисията установи съответствие на представените от участника документи с
изброените в Списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, комисията реши офертата на участника да бъде
допусната за последваща пълна проверка на документите за съответствие със заложените критерии
на Възложителя.
Решението на комисията е взето единодушно.
След извършване на посочените по-горе действия, председателят на комисията, закри
публичната част от заседанието на комисията.
ІІІ. Въз основа на извършената техническа проверка Комисията предлага да бъдат
допуснати до разглеждане на техническите предложения в Плик № 2 – за съответствието им с
изискванията на Възложителя, офертите на всички участници, а именно:
1. „Агропром сервиз”ООД – гр.Карнобат - за обособена позиция № 1.
2. „Агромашина груп Ямбол” ЕООД – гр.Ямбол – за обособена позиция № 1.
3. „Агромашина импекс” – гр.София - за обособена позиция № 1.
4. „Сливен Ауто ООД” – гр. Сливен - за обособена позиция № 2.
ІV. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в Плик № 2 на
допуснатите участници, при което констатира:
1. „Агропром сервиз”ООД – гр.Карнобат предлага оферта – в т.ч. Плик № 2 за обособена
позиция № 1 и включва документи, както следва:
- Техническо предложение, изготвено по образеца от документацията при съблюдаване
на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата, пълното
описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение на поръчката, и включва:
- Техническа характеристика на сеялка;
- Вид – механична, прикачна;
- Производителност за 1 час – 32-43 дка/час;
- Работна скорост при движенаие при основни операции – 12 км/час;
- Широчина между редовете на зърнени култури/тревни култури – 7,5 см;
- Норма на посева на зърнени култури – 0.5-40 кг/дка;
- Норма на внасяне на торове – 2,5-20 кг/дка;
- Техническа характеристика на култиватор;
- Тип на машината – навесна;
- Работна ширина – 4,2 м.;
- Работни секции – за култивиране – 19 бр. и диск защитен – 12 бр.;
- Работна скорост – 5-8 км/час
- Кутия за тор – 2 бр.
- Общи гаранционни условия.
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Представеното в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на „Агропром
сервиз”ООД – гр.Карнобат, отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
2. „Агромашина груп Ямбол” ЕООД – гр.Ямбол предлага оферта – в т.ч. Плик № 2 за
обособена позиция № 1 и включва документи, както следва:
- Техническо предложение, изготвено по образеца от документацията при съблюдаване
на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата, пълното
описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение на поръчката, и включва:
- Снимков материал на сеялка и култиватор и технически характеристики;
- Сеялка за слята сеитба – механична, прикачна, работна ширина – 3976 мм, наличие на
устройство/редуктор за контрол на сеитбата;
- Култиватор за окопни култури – брой редове – шест редов, наличие на торовнасяне,
обем на кутиите за тор – 150 литра.
- Писмо за гаранция на сеялка и култиватор.
Представеното в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция
№ 1 на „Агромашина груп Ямбол” ЕООД – гр.Ямбол, отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя.
3. „Агромашина импекс” – гр.София предлага оферта – в т.ч. Плик № 2 за обособена
позиция № 1 и включва документи, както следва:
- Техническо предложение, изготвено по образеца от документацията при съблюдаване
на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата, пълното
описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение на поръчката, и включва:
- Техническа характеристика на сеялка;
- Вид-механична, прикачна, работна ширина – 3, 92 м, наличие на устройство/редуктор
за контрол на сеитбата, брой на работните органи – 28 единични дискове, разстояние
между редовете – 14 см; обем на бункера за семена – 800 литра, работна скорост – 4-10
км/час, собствена маса – 1385 кг.
- Техническа характеристика на култиватор;
- Брой редове – шест, работна ширина – 420 см, кутии за тор – 2 бр. х 200 литра, брой
секции-7, работни органи – по 5 броя на секция, буцораздробители – 7 броя, работна
скорост – 5-8 км/час, дълбочина на окопаване – 15-20 см, собствена маса – 855 кг.
- Гаранционна карта за сеялка;
- Гаранционна карта за култиватор с торовнасяне
Представеното в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция
№ 1 на „Агромашина импекс” – гр.София, отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя.
4. „Сливен Ауто ООД” – гр. Сливен предлага оферта – в т.ч. Плик № 2 за обособена
позиция № 2 и включва документи, както следва:
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-

-

Техническо предложение, изготвено по образеца от документацията при съблюдаване
на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата, пълното
описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение на поръчката, и включва:
Двигател – 4 цил.дизелов;
Среден разход – 7-8 л/100 км;
Обем – 2200 куб.см;
Мощност – 130 к.с.;
Места – 8+1;
Брой врати – 5;
Вид каросерия – пътнически фургон;
Скоростна кутия – 6-степенна механична;
Технически характеристики;
Снимков материал;

Представеното в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция
№ 2 на „Сливен Ауто ООД” – гр. Сливен, отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя.
Водена от гореизложеното,
К О М И С И Я Т А Е Д И Н О Д У Ш Н О Р Е Ш И:
Отварянето и оповестяването на ценовите оферти да се извърши на 03.12.2015г. от 09.00
часа в стаята на главния счетоводител на ІІ етаж в ПГЗ „Христо Ботев“ - гр.Ямбол,
ул.“Милин камък“ № 6,
Комисията приключи работата си.
Приложения:
1. Декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП;
Протоколът е съставен на 01.12.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……чл.2 от ЗЗЛД… /Пенка Хаджиева/
ЧЛЕНОВЕ: ………… чл.2 от ЗЗЛД ……. /Мирослава Янева/
…………… чл.2 от ЗЗЛД …….. /Милена Грозева/
…………… чл.2 от ЗЗЛД ……… /Димитър Динев/
..………… чл.2 от ЗЗЛД …… /Николай Маджаров/

