
 

 

Р Е Ш Е Н И Е ( п р е п и с ) 

№ 1 

гр. Шумен, 12.01.2018 г. 

На основание чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП и отразени 

резултати в доклад № 1/12.01.2018 г. на назначената със заповед № 506/29.12.2017 г. на             

инж. Веселин Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен комисия 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 № 

19/27.10.2017г. на инж. Веселин Нинов, обявена в РОП с импортен № 812090/27.10.2017 г., с 

идентификационен номер на преписката в регистъра на АОП: 02711-2017-0112, 

Р Е Ш И Х: 

1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/12.01.2018 г. 

и приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения 

критерий за възлагане в документацията за участие в процедурата – „икономически най-

изгодна оферта“, който се определя въз основа на критерия „оптимално съотношение 

качество/цена”, както следва: 

1.1. На първо място – „МЕГАТРОН“ ЕАД, с ЕИК 121555999, седалище и адрес на 

управление: гр. София 1138, общ. Столична, обл. София, район Младост, ул. „Самоковско 

шосе“ № 2а, представлявано от изпълнителния директор …. чл. 2 от ЗЗЛД…., с крайна оценка 

100 точки. 

1.2. На второ място – няма класиран участник, поради липса на подадени оферти; 

 

2. От участие в процедурата няма недопуснати и отстранени оферти. 

3. На основание чл. 109 ЗОП, определям участникът, класиран на първо място 

„МЕГАТРОН“ ЕАД, гр. София, с ЕИК 121555999, за изпълнител 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, 

обявена в РОП с импортен № 812090/27.10.2017 г., с идентификационен номер на преписката в 

регистъра на АОП: 02711-2017-0112, при следните основни параметри на окончателната 

оферта: 

3.1. 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; 
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3.2. 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; 

3.3. 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; 

3 . 4 .  Време за реакция на Изпълнителя при възникнала повреда на предлаганите челни 

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

3.5. 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; 

3.6. 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 моточаса, което 

условие настъпи първо, за оборудването – 1 година, и при всички други останали параметри, 

посочени в офертата на избрания за изпълнител. 

4. На основание чл.43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаване на настоящото 

решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата и в деня на изпращането, заедно с 

доклада и протоколите от работата на комисията по чл. 103 ЗОП,  да се публикува в профила на 

купувача при спазване на разпоредбите на чл. 42 от ЗОП. 

5. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

6. Договорът с определения за изпълнител участник в процедурата, да се сключи при 

условията и изискванията на чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП – преди изтичането на 14-дневния срок 

от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 

настоящото решение, и при спазване изискването на чл. 112, ал. 8 от ЗОП, след представяне от 

определения за изпълнител участник на документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на съответните 

длъжностни лица от СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. ….чл. 2 от 

ЗЗЛД… – зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен и …. чл.2 от ЗЗЛД… – ръководител на 

„Финансов отдел” и главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………/П/………………… 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

ДИРЕКТОР НА СИДП ДП - ШУМЕН 
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