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П Р О Т О К О Л  №  1  ( п р е п и с )  

В настоящият протокол са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, 

във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 
Днес, 29.12.2017 г., Комисия назначена със Заповед № 506/29.12.2017 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП 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: …..(заличено) – главен юрисконсулт - ръководител правна служба 
при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. …..(заличено) – ръководител на „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при  ЦУ на СИДП 

ДП – Шумен; 
2. …..(заличено) – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – Шумен;  
3. инж. …..(заличено) – експерт  при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 
4. …..(заличено) – техник строителство при ЦУ на СИДП ДП – Шумен. 
Резервни членове на комисията: 
1. …..(заличено) - счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 
2. …..(заличено) - счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – Шумен, със задача: да разгледа, 

оцени и класира подадените оферти за определяне на изпълнител за горепосочената 
обществена поръчка, се събра на свое първо редовно заседание в 13:00 часа, в 
заседателната зала на административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ 
ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно провеждане на открита 
процедура по реда на ЗОП 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”. 

Процедурата е открита с решение № 19/27.10.2017 г., обявление за което е публикувано 
в регистъра при АОП под № 812090/27.10.2017 г.  

Комисията е в редовен състав. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП. 
Председателят на комисията получи офертите по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подписа 
протокол от 29.12.2017 г. със списък на получените оферти. 

Председателят на комисията откри заседанието и изчете заповедта на възложителя за 

назначаване на комисията. Информира присъстващите, че за участие в процедурата, съгласно 

представен списък,  в срок – до 17:30 часа на 28.12.2017 г., е постъпила само една оферта, както 

следва: 

 

1. 1

1 

„Мегатрон“ ЕАД, 

гр. София 
Вх. рег. № 6854/15.12.2017 г. 10:00 ч. 

 

Отварянето на офертите е публично, на него не присъстваха представители на участника 

в процедурата, нито представители на средствата за масова информация, което обстоятелство 

бе отразено в присъствен лист. 
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Председателят и членовете на комисията подписаха 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, след получаване на 

списъка с участниците.  

 

На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, председателят на комисията отвори единствената 

оферта: 

1. „Мегатрон“ ЕАД, гр. София – оферта с вх. рег. № 6854/15.12.2017 г. 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която 

съдържа една папка и един плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят на 

комисията оповести съдържанието на опаковката. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри” и  техническото предложение на участника. 

Комисията оповести съдържанието на папката с документите, сравни ги с приложения 

от участника опис и констатира тяхното наличие.  
Офертата на участник № 1 „Мегатрон“ ЕАД, гр. София съдържа следните документи: 

1. Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие; 

2. Приложение № 2 – Образец на Опис на представените с офертата документи; 

3. Приложение № 3 – Образец на Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛДС; 

4. Приложение № 4 – Образец на Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б“г“ от ППЗОП – 

за срока на валидност на офертата. 

5. Приложение № 5 – Образец на Декларация за приемане на условията на проекта 

на договора; 

6. Приложение № 6 – Образец на Декларация за спазени задължения, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

7. Приложение № 7 – Образец на Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – за липса 

или наличие на обстоятелства по чл.54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП – четири броя – от представляващия 

дружеството и членовете на съвета на директорите; 

8. Приложение № 8 – Образец на Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – за ползване 

на подизпълнител/и и капацитет на трети лица; 

9. Приложение № 11 – Техническа оферта; 

10. Приложение № 18 – Списък на персонала по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП; 

11. Удостоверение изх.№ 290191701836362/17.11.2017 г. от Териториална дирекция 

София – ГДО на НАП за декларирани данни; 

12. Приложение № 19 – Образец на Декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП; 

13. Копие на договор за наем на сервиз за селскостопанска и строителна техника 

между „Мегатрон Добрич“ АД и „Мегатрон“ ЕАД, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Добрич с вх. № 10855/17.11.2017г., Акт № 6, том XVIII; 

14. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – подписан от представляващия дружеството и членовете на съвета на директорите, 

ведно с приложен образец – превод от английски език; 

15. Пълномощно от изпълнителния директор на дружеството с рег. № 
14810/27.06.2014 г. на нотариус № 310 от НК с район на действие РС – София. 

Комисията приключи публичната част от заседанието си  в 13:40 часа.  

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията на 04.01.2018 г. от 10:00 часа разгледа 

подробно представените от участника документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното:  
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За участника „Мегатрон“ ЕАД, гр. София: 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК и установи 

представителната власт на лицата, които го представляват и документите, които са разписали. 

Представените документи в офертата са редовни и съответстват на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на 

участника и пристъпва към разглеждане на техническото предложение на допуснатия 

единствен участник. 

Комисията разгледа техническото предложение на допуснатия участника „Мегатрон“ 

ЕАД, гр. София и установи, че същото отговаря на поставените от Възложителя изисквания и 

предварително обявените условия, попълнено е съгласно одобрения от Възложителя образец 

и съдържа всички необходими доказателства. 

След като установи, че не са налице основания за отстраняване, комисията пристъпи 

към оценяване на допуснатата оферта, в частта техническо предложение, в съответствие с 

методиката за оценка. 

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“. 

 

По методиката Комплексната оценка на офертата за участника се изчислява по 

формулата: 

КО=Т+ФО, където: 

 

Т е оценка на техническото предложение; 

ФО е оценка на ценовото предложение 

 

Първо се разглеждат техническите предложения Т, след това ценовите предложения ФО 

и накрая двете оценки се обединяват.  

 

Т е оценка на техническото предложение по показателя „Време за реакция при 

възникнала повреда“ с коефициент на тежест в комплексната оценка 20% (0,20). 

Максималният брой точки по критерия е 20 т. Оценката на офертата по този показател се 

изчислява по следната формула: 

 

Т = Тmin/Tсъотв. x 20 

 

Където: 

Т – оценка на техническото предложение; 

Тmin – най-кратки срок за реакция; 

Tсъотв. – срок предложен от съответния участник по оценявания критерий. 

Числото 20 е коефициент на тежест. 

 

Участникът „Мегатрон“ ЕАД е посочил в техническото предложение време за реакция 

при възникнала повреда на предлаганите челни товарачи от един до шест часа от получаване 

на сигнала за повредата.  Оценката е: 

 

Т = 6/6 х 20 = 20 
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Оценката на техническото предложение на участника „Мегатрон“ ЕАД по 

показателя Т - „Време за реакция при възникнала повреда“  е  20 точки. 

Комисията допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участника - оценка и 
класация на ценовото предложение. 

При условията на чл. 57, ал. 3 ППЗОП, комисията насрочва следващото си публично 

заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници на 12.01.2018 г., от 

13.30 ч. в Заседателната зала в Административната сграда на Североизточно държавно 

предприятие, с адрес: гр. Шумен, ул. “Петра”№1, ет. 4. 

 

Настоящият протокол да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като се 

публикува съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 14:30 часа на 04.01.2018 г. 

Протоколът се състави и подписа от комисията в един екземпляр на 04.01.2018 г. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: ………(подписано)…… 
   …..(заличено) 
 
Членове: 
   1. ………(подписано)…… 
   …..(заличено) 
 
   2. ………(подписано)…… 
   …..(заличено) 
 
   3. ………(подписано)…… 
   инж. …..(заличено) 
 
   4. ………(подписано)…… 
   …..(заличено) 

 


