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П Р О Т О К О Л  № 2 ( п р е п и с ) 

 

Днес, 12.01.2018 г., Комисия назначена със Заповед № 506/29.12.2017 г. на инж. 
Веселин Нинов – директор на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, за 
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура по 
чл. 74 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване, 

на 2 (два) броя неупотребявана специализирана техника – челни товарачи, оборудвани с 

горски мулчери, бронировка и предпазен комплект за двигател, и гаранционна 

поддръжка, за нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен”, 
открита с решение № 19/27.10.2017 г. на инж. Веселин Нинов в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …. чл. 2 от ЗЗЛД…… – главен юрисконсулт - ръководител правна 
служба при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. …. чл. 2 от ЗЗЛД…… – ръководител на „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при  ЦУ 

на СИДП ДП – Шумен; 
2. …. чл. 2 от ЗЗЛД…… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – Шумен;  
3. …. чл. 2 от ЗЗЛД…… – експерт  при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 
4. …. чл. 2 от ЗЗЛД…… - счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – Шумен, от квотата на 

резервните членове, заместваща…. чл. 2 от ЗЗЛД…… –техник строителство при ЦУ на 
СИДП ДП – Шумен, поради отсъствието му, се събра на публично, открито заседание за 

отваряне на допуснатите ценови оферти в 13:30 часа в заседателната зала на 
административната сграда на СИДП ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 
4. 

…. чл. 2 от ЗЗЛД…… подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за обстоятелствата 

по чл.51, ал. 8, 9 и 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП. 

Отварянето на ценовите предложения е публично, но представители на участника не се 

явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатата единствена оферта – вписано в Протокол № 1 от 

работата на комисията и пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника, при 

което се констатира следното: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх. рег. № 6854/15.12.2017г. 

на участника „Мегатрон“ ЕАД, гр. София е непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост, с 

подписите на трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка, ведно с Таблица Гаранционно (сервизно) обслужване по образец - 

Приложение № 13. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за доставка на два броя челни товарача, ведно с 

оборудването към всеки един от тях е 469 746 лв. (четиристотин шестдесет и девет хиляди 

седемстотин четиридесет и шест лева) без вкл. ДДС. 

Председателят оповести и предлаганата стойност на общите разходи за гаранционно 

(сервизно) обслужване на 1 бр. товарач до достигане на 4 000 моточаса: 

Предлаганата стойност на общите разходи за гаранционно (сервизно) обслужване на 1 

бр. товарач до достигане на 4 000 моточаса е 18 648,08 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин 
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четиридесет и осем лева и осем стотинки) без вкл. ДДС. 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта. 

След изчитане на ценовото предложение председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

 

Комисията продължи своята работа и след като разгледа подробно ценовото 

предложение на единствения участник, констатира, че същото отговаря на предварително 

заложените изисквания на възложителя. 

Съгласно предварително одобрената методика за оценка и разпоредбата на чл. 70, ал. 2, 

т. 3 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване по показателя „Икономически най-изгодната 

оферта”, която се определя при използване на критерия „Оптимално съотношение 

качество/цена“. 

Въз основа на горното, комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение 

на участника „Мегатрон“ ЕАД, гр. София. 

 

Съгласно обявената методика, ФО е оценка на ценовото предложение с коефициент на 

тежест в комплексната оценка 80% (0,80). Максималният брой точки по критерия е 80 т. 

Стойността по този показател се определя по следната формула: 

ФО = /Ф х 60 т./ + /С х 20 т./, където: 

Ф – финансова оценка за оферираната специализирана техника – 2 броя челни 

товарачи, ведно с оборудването към тях; 

С – финансова оценка на общите разходи за гаранционно (сервизно) обслужване на 1 

(един) брой челен товарач, без оборудването, до достигане на първите 4000 моточаса работа, 

включително, в съответствие с предписанията и изискванията на производителя.  

 Ф = Ф min/Ф съотв., където: 

Ф min - най-ниската предложена цена за оферираната специализирана техника - 2 

броя челни товарачи, ведно с оборудването към тях; 

Ф съотв. - цена, предложена от съответния участник за оферираната специализирана 

техника - 2 броя челни товарачи, ведно с оборудването към тях. 

 С = С min/С съотв., където: 

С min - най-ниската предложена цена на общите разходи за гаранционно (сервизно) 

обслужване на 1 (един) брой челен товарач, без оборудването, до достигане на първите 4000 

моточаса работа, вкл.; 

С съотв. – цена на общите разходи за гаранционно (сервизно) обслужване на 1 (един) 

брой челен товарач, без оборудването, до достигане на първите 4000 моточаса работа, вкл, 

предложена от съответния участник. 

Стойността на гаранционното (сервизно) обслужване на товарача се формира по 

следната формула: 

С = (С1+С2+…Сn), където: 

Сn – стойността на разходите за съответното n на брой сервизно обслужване на 

товарача, съгласно предписанията на производителя, където n е броят на гаранционните 

(сервизни) обслужвания до 4000 моточаса работа, вкл. Всеки разход за гаранционно 

(сервизно) обслужване е равен на сбора от разходите за консумативи и резервни части, и 

разходите за труд. 

Сn = (РКРn+РТn), където: 

РКРn – сума от стойностите на разходите за консумативи и резервни части за n-тото 

гаранционно (сервизно) обслужване (в лв. без ДДС). Участниците следва да опишат всички 

резервни части и консумативи, които ще бъдат подменени за срок от 4000 моточаса работа, 

вкл. Предложените от участника цени за консумативи и резервни части остават постоянни за 

срока на договора и не подлежат на промяна. 

РТn - стойността на труда за всяко n на брой гаранционно (сервизно) обслужване за 
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срока от 4000 моточаса работа, вкл., която цена остава постоянна за срока на договора. 

За участника „Мегатрон“ ЕАД, гр. София, оценката е както следва: 

Ф = 469 746 / 469 746 = 1 

С = 18 648,08 /18 648,08 = 1 

ФО = /Ф х 60 т./ + /С х 20 т./ = /1 х 60 т./ + /1 х 20 т./ = 60 + 20 = 80 т. 

 

Съгласно обявената и приетата от участника методика, комисията присъжда на 

допуснатите участници крайна комплексна оценка по формулата от Методиката: 

КО = Т + ФО, където: 

 Т  е оценка на техническото предложение 

 ФО  е оценка на ценовото предложение 

 

За участника „Мегатрон“ ЕАД комплексната оценка е: 

КО = 20 + 80 = 100 т. 

 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП и въз основа на обявения критерий „оптимално 

съотношение качество/цена “ комисията класира участниците, както следва: 

 

I (единствено) място: „Мегатрон“ ЕАД, гр. София със 100 точки 

 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя да определи с 

решение – класираният на първо място участник „Мегатрон“ ЕАД, гр. София с ЕИК 

121555999 за изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка, чрез закупуване, на 2 (два) броя неупотребявана специализирана 

техника – челни товарачи, оборудвани с горски мулчери, бронировка и предпазен 

комплект за двигател, и гаранционна поддръжка, за нуждите на „Североизточно 

държавно предприятие” ДП – Шумен”, открита с решение № 19/27.10.2017 г. на инж. 

Веселин Нинов и след утвърждаване на протоколите от работата на настоящата комисия, да 

сключи с него договор за изпълнение на поръчката, при следните основни параметри на 

окончателната оферта: 

- Предлагана обща крайна цена за доставка на два броя челни товарача – мини 

верижен товарач марка “Bobcat” T770, ведно с оборудването към всеки един от тях - 469 746 

лв. (четиристотин шестдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева) без вкл. 

ДДС; 

- Срок за доставка на товарачите и оборудването към тях – 4 (четири) месеца, 

считано от датата на сключване на договора до датата на надлежното предаване на 

товарачите и оборудването към тях, удостоверено с подписване на приемателно - 

приемателния протокол без забележки; 

- Със заявени задължителни общи изисквания на технически параметри на които 

следва да отговаря автомобила по каталог на производителя – съгласно посоченото в 

техническата оферта на „Мегатрон“ ЕАД; 

- Време за реакция на Изпълнителя при възникнала повреда на предлаганите челни 

товарачи - от един до шест часа от получаване на сигнала за повредата; 

- Челните товарачи и оборудването към тях следва да са фабрично нови, произведени 

в периода 02.01.2017 г. – 30.12.2017 г. (не по-рано от 01.01.2017г.), неупотребявани; 

- Предложена гаранционна поддръжка на товарачите и оборудването към тях, 

считано от датата на доставка и надлежното приемане с подписването на приемо-

предавателен протокол без забележки, както следва: за товарачите – 36 месеца или 4 000 
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моточаса, което условие настъпи първо, за оборудването – 1 година, и при всички други 

останали параметри, посочени в офертата на избрания за изпълнител. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 15:00 часа на 12.01.2018 г. и на 

същата дата състави и подписа настоящия протокол в един екземпляр. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: …………/П/…………… 
   …. чл. 2 от ЗЗЛД…… 
 
Членове: 
   1. ………/П/………………… 
   …. чл. 2 от ЗЗЛД…… 
   2. ………/П/……………….. 
   …. чл. 2 от ЗЗЛД…… 
 
   3. ………/П/……………….. 
   …. чл. 2 от ЗЗЛД…… 
 
   4. ………/П/……………….. 
   …. чл. 2 от ЗЗЛД…… 


