ПРОТОКОЛ
Днес, 08.11.2016 год., в 11.00 часа в сградата на Институт по микробиология
„Стефан Ангелов“ при БАН /ИМикБ/, гр.София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.26, съгласно
заповед № І-123 от 10.10.2016 год. на Директора на Института и публикувана на
12.10.2016 год. на сайта на Института обява, се проведе търг с тайно наддаване за
продажба на употребявани движими вещи /ДМА/, собственост на ИМикБ към Българската
академия на науките (БАН).
Търгът се проведе в открито заседание на определената със Заповед № І-123 от
10.10.2016 год. на Директора на Института, комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Адриана Георгиева Гущерова – Зам.директор на ИМикБ;
Членове: Инж. Евгения Георгиева Минкова – Помощник директор на ИМикБ;
Йорданка Пенева Петкова – правоспособен юрист;
Виолета Евлогиева Манолова – счетоводител в ИМикБ;
Спасен Василев Василев – асистент в ИМикБ.
Председателят на комисията обяви, че присъстват всички членове на комисията и
няма пречка да започне търга.
Комисията установи, че има закупена тръжна
документация от шест участника и съответно шест постъпили заявления с оферти за
участие в търга обявен за 11.00 ч. на 08. 11. 2016 г.
От подалите заявления за участие кандидати присъстваха следните участници /по
реда на подаване на предложенията/:
1. Ненко Григоров Гечев, ЕГН............., л.к. №.............., издадена на ................. год. от
МВР, с постоянен адрес: ......................;
2. Пенчо Павлов Добрев, ЕГН ............., л.к.№ ................., издадена на .....................
год. от МВР, с постоянен адрес: .......................;
3.
„МАРИ 2010” ЕООД, прредставлявана от Георги Якимов Марков,
ЕИК ........................., с адрес на управление: .......................;
Не присъстваха представители на участника в търга „ВЕЛИКА 10” ЕООД, ЕИК
.................., с адрес на управление: гр.София, .........................., и на предложителя “ПЕГАС
2003” ЕООД, ЕИК ................, с адрес на управление: .....................
Председателят на тръжната комисия доц. д-р Адриана Гущерова откри началото на търга
и обяви, че до карйния срок за подаване на оферти 07.11.2016 год., посочен в обявата, са
постъпили 6 /шест/ предложения. Комисията оповести публично за всяка оферта
поотделно, че е спазено условието предложенията да са в непрозрачен плик, както и, че
пликовте са с ненарушена цялост, върху тях е нанесен реквизитът на деловодството на
ИМикБ, името на участника, часът на подаване на офертата.
След като комисията установи, че условията са спазени даде думата на юриста на
комисията да пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното
постъпване. Едновременно с това членът на комисията Виолета Евлогиева Манолова –
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счетоводител в ИМикБ, пристъпи към попълване на таблицата с предложените суми от
участниците по всяка тръжна единица – Приложение 1 към Протокола.
Юрист Йорданка Петкова обяви купувачите по всяка тръжна единица и класиралите се на
второ, трето и четвърто място, както следва:
За позиция 1: Струг модел С10МВ – получени предложения 6 /шест/; с най-висока
предложена сума 5500 /пет хиляди и петстотин/ лв. – “МАРИ 2010” ЕООД, второ
място с 5111 /пет хиляди сто и единадесет/ лв. – “ВЕЛИКА 10” ЕООД, трето място с
4444 /четири хиляди четиристотин четиридесет и четири/ лв. – “ПЕГАС 2003” ЕООД,
четвърто място с 4321,56 /четири хиляди триста двадесет и един лева и петдесет и шест
стотинки/ лв. – Ненко Григоров Гечев;
За позиция 2: Струг С8М – получени предложения 1 /едно/ със предложена сума
1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ лв. - Пенчо Павлов Добрев;
За позиция 3: Фрезмашина комплект – получени предложения 3 /три/; с найвисока предложена сума 2700 /две хиляди и седемстотин/ лв. – Пенчо Павлов Добрев,
на второ място с 2666 /две хиляди шестстотин шестдесет и шест/ лв. - “ПЕГАС 2003”
ЕООД, на трето място с 2600 /две хиляди и шестстотин/ лв. - „МАРИ 2010” ЕООД;
За позиция 4: Ножовка хидравлична ХМ 25М – получени предложения 3/три/; с
най-висока предложена сума 333 /триста тридесет и три/ лв. – ВЕЛКА 10 ЕООД, на второ
място с 211,25 /двеста иединадесет лева и двадесет и пет стотинки/ лв. - Ненко Григоров
Гечев, на трето място с 190 /сто и деветдесет/ лв. - Пенчо Павлов Добрев;
За позиция 5: Електрическо ренде И 24 - получени предложения 1 /едно/ със
предложена сума 89,90 /осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ лв. - Ненко
Григоров Гечев;
За позиция 6: Машина за точкуване - получени предложения 2 /две/; /; с найвисока предложена сума 177,50 /сто седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лв. Ненко Григоров Гечев, на второ място с 166 /сто шестдесет и шест/ лв. - “ПЕГАС 2003”
ЕООД;
За позиция 7: Точило двойно ЗД 003 - получени предложения 2 /две/; с най-висока
предложена сума 234,56 /двеста тридисит и четири лева и петдесет и шест стотинки/ Ненко Григоров Гечев, на второ място с 220 /двеста и двадесет/ лв. - Пенчо Павлов
Добрев;
За позиция 8: Шкаф за перфокарти – няма подадени предложения;
За позиция 9: Бормашина НПКР - получени предложения 6 /шест/; с най-висока
предложена сума 1300 /хиляда и триста/ лв. - „МАРИ 2010” ЕООД, на второ място с
1200 /хиляда и двеста/ лв. - „ВЕЛИКА 10” ЕООД, на трето място с 888 /осемстотин
осемдесет и осем/ лв. - “ПЕГАС 2003” ЕООД, на четвърто място с 679, 80 /шестстотин
седемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лв. - Ненко Григоров Гечев;
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За позиция 10: Компресор - получени предложения 2 /две/; с най-висока
предложена сума 400 /четиристотин/ лв. - „МАРИ 2010” ЕООД, на второ място с
208,90 /двеста и осем лева и деветдесет стотинки/ лв. - Ненко Григоров Гечев;
За позиция 11: Пещ електрическа ПЕК-9 - – получени предложения 1 /едно/ със
предложена сума 250 /двеста и петдесет/ лв. - „ВЕЛИКА 10” ЕООД;
За позиции от 12 до 12.21: Парен котел и нафтова горелка / на части/ – няма
подадени предложения.
Юриста на комисията запита поименно участниците в търга дали имат възражения по
проведената процедура. Участниците декларираха устно, че нямат възражения.
Председателят на комисията съобщи на участниците, че след окончателно изготвяне на
тръжния протокол на 10.11.2016 г., резултатите от проведения търг ще бъдат обявени на
сайта на ИМикБ и на табло намиращо се на входа на Института.
Обявените за спечелили търга за дадената вещ заплаща за същата, посочената от него цена
в срок до (3) три работни дни от обявяване на резултатите от търга 10.11.2016 г., по банков
път, по сметката на ИМикБ към БАН, посочена в тръжната документация, след което с
купувача ще се сключи договор за покупко-продажба.
Настоящият тръжен протокол се изготви в три еднообразни екземпляра – по един за
спечелилия търга, за комисията и за касата на продавача.
Неразделна част от настоящия протокол е таблицата с предложените суми от участниците
по всяка тръжна единица – Приложение 1
Комисия:
1.
2.
3.
4.
5.

Доц. Адриана Гущерова – Зам.директор ( п )
Инж. Евгения Минкова – Помощник директор ( п )
Йорданка Петкова – юрист ( п )
Виолета Манолова – счетоводител ( п )
Спасен Василев – асистент ( п )
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