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BG-Пловдив:
Решение за откриване на процедура
Решение номер РД 16-16-417 от дата 03.04.2017 г.

І: Възложител
Публичен
I.1)Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455464
BG421, Аграрен университет - Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин
Цеков,
България
4000,
Пловдив,
Тел.:
032
654396,
Email: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.au-plovdiv.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.au-plovdiv.bg/news.php.
I.2)Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Образование

ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1)Вид на процедурата
Публично състезание

IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка
IV.1)Наименование
Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към
НИЦ при Аграрен университет - Пловдив
IV.2)Обект на поръчката
Доставки
ІV.3)Описание на предмета на поръчката
Предмета на поръчката включва: Доставка на трактор и прикачен инвентар за
нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив.За
нуждите на проект към НИЦ при Аграрен университет – Пловдив е
необходимо да бъде закупена земеделска техника - трактор с прекачен
инвентар, който ще се използва в научната и учебната работа на
Университета. Техническите характеристики на земеделската техника са
подробно описани в Техническата спецификация – неразделна част от
настоящата документация. Доставката следва да включва: Трактор (1 бр.), с
прикачен инвентар, а именно: 1.Гребло за сняг – 1 бр.; 2.Косачка мулчираща
– 1 бр.; 3.Шредер – 1 бр.; 4.Фреза със странично изместване – 1 бр.;
5.Комбиниран навесен центробежен разпръсквач за тор, сол и пясък – 1 бр.;
6.Комбинирана пръскачка – 1 бр.; 7.Щанги за хербицид за трайни насаждения
– 1 бр. 8.Плуг – 1 бр.; Подробните технически характеристики на всяка от
горните позиции са посочени в Техническата спецификация – част от
одобрената документация. Въз основа на чл. 49 от ЗОП, Възложителят
уведомява участниците, че ако някъде в Техническите спецификации е
изписан конкретен модел, търговска марка, патент, тип или конкретен
произход или производство, което би довело до облагодетелстване или
елиминиране на определени лица или на някои продукти, участниците следва
да имат предвид, че се касае и за „еквивалентни такива“, като Възложителят
не визира конкретни модел, търговска марка, патенти или др., а същото е
използвано единствено за по-голяма яснота на участниците при обясненията
на техническите спецификации.
ІV.4)Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
околната среда
НЕ
IV.5)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6)Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени
позиции
Възложителят счита, че поръчката не следва да бъде разделена на обособени
позиции, поръди факта че се касае за доставка на трактор с прикачен
инвентар към него. В конкретният случай за възложителят е важно поръчката
да бъде изпълнена със съвместима техника т.е. трактора и прикаченият
интвентар към него да могат да бъдат ползвани заедно. Освен това
възложителят счита че доставката на земеделската техника от един
изпълнител ще му позволи да получи по-добри ценови и условия, както и подобра възможност за бъдещото обслужване на доставяната техника.
IV.7)Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 105000 BGN
IV.8)Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

V: Мотиви
V.1)Мотиви за избора на процедура
Процедурата е свързана с доставка на трактор и прикачен инвентар за
нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив. В
случаят стойността на поръчкатазаедно със всички други поръчки на
Възложителя, сходни с настоящия предмет, попада в проложното поле на
стойностните прагове по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. В конкретният случай не са
налице основания по чл.182 от ЗОП, които да налагат провеждането на
процедура на пряко договаряне по смисъла на чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП.
Поради този факт, в настоящия случай се провежда процедура на публично
състезание по смисъла на чл.18, ал.1, т.12 от и чл. 178-181 от ЗОП.
Посочената процедура гарантира публичност, равнопоставеност и
прозрачност на разходването на средствата осигурени за конкретната
доставка.
V.3)Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за
възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация
VII.2)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на
жалби
Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на
възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съобразно
чл.197, ал.1 от ЗОП жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по
чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решение за откриване на процедура.
VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение
03.04.2017 г.

VIII: Възложител
VIII.1)Трите имена
Христина Георгиева Янчева
VIII.2)Длъжност
Ректор

