
 

(ПРЕПИС) 

 

УТВЪРЖДАВАМ: …(П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

инж. Веселин Нинов 

директор на СИДП ДП – Шумен 

дата: 21.12.2018 г. 

 

 

Д О К Л А Д  

№ 1/21.12.2018 г.  

 

съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП, от 

дейността на комисията, назначена със Заповед № 403/16.11.2018 г. на директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП, за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти за участие в открита процедура по чл. 74 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване, 

на 1 (един) брой неупотребяван колесен трактор с номинална мощност до 95 к. с., ведно с 

прикачен инвентар и 1 (един) брой употребяван колесен трактор с номинална мощност 

до 230 к. с. ведно с прикачен инвентар, подробно описани в техническата спецификация 

към процедурата, за нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен и 

гаранционна поддръжка”, открита с Решение № 21/10.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП – 

Шумен и обявено с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2018-0138. 

 

На 16.11.2018 г., комисия назначена със Заповед № 403/16.11.2018 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1,          чл. 

20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 от ЗОП, чл.51 от ППЗОП  и  Вътрешните правила за възлагане 

на обществени поръчки в СИДП - гр. Шумен, се събра в 10:00часа на свое първо редовно 

заседание за да проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението 

на обществена поръчка, чрез „открита процедура” с обект на поръчката – доставка и предмет 

на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване, на 1 (един) брой неупотребяван колесен 

трактор с номинална мощност до 95 к. с., ведно с прикачен инвентар и 1 (един) брой 

употребяван колесен трактор с номинална мощност до 230 к. с. ведно с прикачен 

инвентар, подробно описани в техническата спецификация към процедурата, за нуждите 

на „Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен и гаранционна поддръжка”, 

открита с Решение № 21/10.10.2018 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ 

ДП - Шумен и обявено с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2018-0138. 

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 Председател: чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД - зам.-директор на СИДП ДП – Шумен; 

 Членове: 1. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – гл. юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

                  2. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – счетоводител при  СИДП ДП – Шумен; 

                  3. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – експерт при СИДП ДП – Шумен; 

                  4. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – обслужващ юрист при СИДП ДП - Шумен. 

 Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

 Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки, а Обявлението и до Европейски вестник за публикуване. Същите са 
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публикувани по надлежния ред в електронния регистър на АОП, а документация и в профила 

на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и 

представи на комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферти за участие, депозирани в определения 

срок, са постъпили от следните кандидати: 

1. Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора, като офертата е подадена и 

вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 6268/15.11.2018 година, в 9:30 часа, 

депозирана чрез куриерска служба; 

2. Кандидат № 2: – „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище, като офертата е 

подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 6288/15.11.2018 година, в 

17:15 часа, депозирана лично. 

И двамата кандидати са вписани в Регистър за получени оферти,  като са записани 

всички данни, съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, че всеки един от кандидатите е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно 

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, 

съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената 

дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и Заповед № 

403/16.11.2018 г. на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 

16.11.2018 г., комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което 

ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор  

комисията ще извърши преглед и оценка на техническите предложения на кандидатите  и ще 

определи  дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите от 

тях.; 

При откриване на процедурата се установи, че в залата присъстват представител на: 

Кандидат № 2: – „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище – Мелиха Исмаил Айретлик 

– управител. 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на 

Кандидат № 2: – „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията  относно представителна власт и проверка на съответствието с декларираните 

обстоятелства по офертата. 

За Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора – се установи, че при откриване 

на процедурата в залата не присъства негов представител. 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на 

Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията относно представителна власт и проверка на съответствието с декларираните 

обстоятелства по офертата. 

Обстоятелството относно присъствието на представител на Кандидат № 2: – „Агротрон-

2007“ ЕООД, гр. Търговище беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от 

членовете на комисията и представителя на Кандидат № 2: – „Агротрон-2007“ ЕООД. 

Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист е неразделна част от 

процедурното досие. 
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Разпечатките към 16.11.2018 г. от извършената от страна на комисията служебна 

проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, са приложи към документацията  

 

По реда на депозиране на офертите, комисията пристъпи към отваряне на опаковката с 

офертата на Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора и оповестяване на 

приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията установи наличието 

в опаковката на Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора на:              1. Документи 

за подбор  и 2. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри“, който с оглед 

разпоредбите на чл. 54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, беше подписан от трима от членове на 

комисията и от представителя на Кандидат № 2: – „Агротрон-2007“ ЕООД – Мелиха Айретлик. 

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1.1. Заявление за участие в процедурата - по Приложение №1 към документацията – 

надлежно попълнено и подписано; 

1.2. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта на кандидата - по 

Приложение №2 към документацията – надлежно попълнен и подписан; 

1.3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС - по Приложение №3 

към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.4. Декларация за срока на валидност на офертата - по Приложение №4 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.5. Декларация за приемане на условията на проекта на договора - по Приложение 

№5 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.6. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни 

съгласно ЗЗЛД - по Приложение №6 към документацията – надлежно попълнена и подписана;  

1.7. Техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка - по Приложение 

№8 към документацията и Техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка - по 

Приложение №8А към документацията – попълнени и подписани с обявени във същите 

електронен адрес/интернет сайт на производителя в който са публикувани параметрите на 

техническите показатели предмет на оценка, с приложени към него: 

- декларация по чл.64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за наличие на сервиз на територията на СИДП 

ДП – Шумен - по Приложение №16 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

- удостоверение № УВЕ-30/24.03.2014 г. от Община Добрич за въвеждане в 

експлоатация на строеж „Обект за съхранение и ремонт на селскостопанска техника“ – 

ксерокопие; 

- разпечатка от аналитичен дневник – сметка 203 „Сгради и конструкции“ от 

счетоводния баланс на дружеството с отразена сграда „Обект за съхранение и ремонт на 

селскостопанска техника“; 

- списък на персонала по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - по Приложение №15 към 

документацията – надлежно попълнен и подписан; 

1.8. Справка за оборотите на дружеството за последните три приключени финансови 

години (2015, 2016 и 2017 г.) – общ оборот и оборот в сферата, попадащ в обхвата на 

поръчката; 

1.9. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията установи, че 

носителят съдържа надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от управителя на 

кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки“  

(ЕЕДОП) по Приложение №11 към документацията удостоверяващ изпълнение на критериите 

за подбор относно икономическото и финансовото състояние и технически и професионални 

способности на кандидата съгласно изискванията на документацията). 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на участник №1. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

техническото предложение се подписа и от представителя на Кандидат № 2: – „Агротрон-2007“ 

ЕООД – чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД. 
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Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и приложени 

към документацията на процедурата. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на Кандидат № 2: – 

„Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище и оповестяване на приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията установи наличието 

в опаковката на Кандидат № 2: – „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище на:              1. 

Документи за подбор  и 2. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри“, който с 

оглед разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, беше подписан от трима от членове на 

комисията. 

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1.1. Заявление за участие в процедурата - по Приложение №1 към документацията – 

надлежно попълнено и подписано; 

1.2. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта на кандидата - по 

Приложение №2 към документацията – надлежно попълнен и подписан; 

1.3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС - по Приложение №3 

към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.4. Декларация за срока на валидност на офертата - по Приложение №4 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.5. Декларация за приемане на условията на проекта на договора - по Приложение 

№5 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.6. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни 

съгласно ЗЗЛД - по Приложение №6 към документацията – надлежно попълнена и подписана;  

1.7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - по Приложение №7 

към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.8. Техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка - по Приложение 

№8 към документацията и Техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка - по 

Приложение №8А към документацията – попълнени и подписани с обявени във същите 

електронен адрес/интернет сайт на производителя в който са публикувани параметрите на 

техническите показатели предмет на оценка, с приложени към него: 

- декларация по чл.64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за наличие на сервиз на територията на СИДП 

ДП – Шумен - по Приложение №16 към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

- документ за собственост на „Сервиз селскостопанска техника, офиси, магазин и склад“ 

– Нотариален акт № 134, том 8, дело № 1554, вх. рег.№ 3064/24.06.2016 г. на Служба по 

вписванията гр. Търговище; 

- списък на персонала по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - по Приложение №15 към 

документацията – надлежно попълнен и подписан; 

- удостоверение за декларирани данни от НАП – ТД София ГДО изх. № 

290191802159867/24.10.2018г. с приложена справка на действащите трудови договори; 

1.9. Справка за оборотите на дружеството за последните три приключени финансови 

години (2015, 2016 и 2017 г.) – общ оборот и оборот в сферата, попадащ в обхвата на 

поръчката; 

1.10. Удостоверение за липса на задължения, издадено от НАП – ТД София ГДО с изх. 

№ 290201800321368/24.10.2018г. 

1.11. Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – на хартиен носител; 

1.12. Електронен носител (компакт диск и флашка), като след проверката комисията 

установи, че носителят съдържа надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от 

управителя и едноличен собственик на капитала на кандидата „Стандартен образец за Единния 

европейски документ за обществени поръчки“  (ЕЕДОП) по Приложение №11 към 

документацията удостоверяващ изпълнение на критериите за подбор относно икономическото 

и финансовото състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно 

изискванията на документацията). 
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В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на участник №1. 

Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и приложени 

към документацията на процедурата. 

С това приключи откритата част на заседанието и комисия обяви че съгласно 

предварителния график за работа, в закрито заседание, което започва в 14:00 часа на 16.11.2018 

г., същата премина към обстоен преглед на приложените документи за допустимост на двамата 

кандидати. 

В 14:00 часа на 16.11.2018г., комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора документи и  ЕЕДОП 

(на електронен носител), установяващи изпълнението на поставените от възложителя критерии 

за подбор отнасящи се до техническите и професионални способности. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Заявление за участие в процедурата; 2. Опис на документите, съдържащи се в 

представената оферта; 3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;                     4. 

Декларация за срока на валидност на офертата; 5. Декларация за приемане на условията на 

проекта на договора; 6. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични 

данни съгласно ЗЗЛД; 7. Електронен носител (компакт диск), съдържащ надлежно попълнен и 

подписан с електронен подпис от управителя на кандидата „Стандартен образец за Единния 

европейски документ за обществени поръчки“  (ЕЕДОП) по Приложение №11 към 

документацията, комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната 

форма като образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и 

обстоятелства, съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

ІІ. По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и ЗОП, комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за 

личното състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по 

чл.54 от ЗОП, както и такива по чл.55 от ЗОП обявени от възложителя: 

- Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП, както и тези по чл.55 от ЗОП посочени от 

възложителя. 

Същият е попълнил и разделите относно част критерии за подбор като е приложил и 

съответните документи (заверени преписи) относно: 

ІІ.2. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Икономическо и финансово състояние на кандидата, обявени от възложителя (Изисквания 

на възложителя посочени в раздел III.1.2. от Обявлението за откриване на процедурата –

публикувано в АОП и Европейски вестник и  документацията на процедурата) за: поставеното 

минимално изискване през последните три приключили финансови години, или от датата на 

създаването си (когато от датата на създаването на съответния участник не са налице три 

приключили финансови годни), да е реализирал минимален общ оборот, включително 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, да е в размер на 

двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката, а именно 863 800,00 лв.  без ДДС: 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП и е представил Справка за оборотите 

на дружеството за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) – общ 

оборот и оборот в сферата, попадащ в обхвата на поръчката, отговарящ на изискванията на 

възложителя. 

ІІ.3. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Технически и професионални възможности на кандидата, обявени от възложителя 
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(Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. от Обявлението за откриване на процедурата –

публикувано в АОП и Европейски вестник и документацията на процедурата): 

ІІ.3.1. За поставеното минимално изискване кандидатът да разполага с персонал, с 

компетентност за изпълнение на гаранционна поддръжка на предлаганата техника, в 

минимален състав от 10 броя сервизни специалисти: 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП поименен списък на персонала – 10 

броя сервизни специалисти. За доказване на това обстоятелство обаче, кандидатът е представил 

само списък на персонала, липсва изискуемото Удостоверение от НАП за действащите 

трудови договори на работниците и служителите. 

ІІ.3.2. За поставеното минимално изискване кандидатът да притежава и/или разполага 

минимум с един собствен или нает сервиз в териториалния обхват на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП (в коя да е от областите обл. Шумен, обл. Търговище, обл. Добрич 

и обл. Варна) за извършване на гаранционната поддръжка на предлаганата техника: 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП наличието на собствен сервиз в обл. 

Добрич, като за това е приложил Декларация – по Приложение № 16. За доказване на това 

обстоятелство, кандидатът е представил удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж 

и извадка от инвентарна книга за сметка 203 – Сгради и конструкции. 

ІІІ. Общо заключение  по изпълнение на критериите по  допустимостта  от страна на 

Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора:  

– С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 1: – 

„Златекс“ ООД, гр. Стара Загора, комисията  прие за установено:  

ІІІ.1. Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора е представил документи  и 

изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

свързани с личното състояние на кандидата и липсата на основания за задължително 

отстраняване по чл.54 от ЗОП, както и такива по чл.55 от ЗОП обявени от възложителя. 

ІІІ.2. Кандидат № 1 – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора е представил документи и 

изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

отнасящи се до Икономическо и финансово състояние на кандидата (Изисквания на 

възложителя посочени в раздел III.1.2. от Обявлението за откриване на процедурата –

публикувано в АОП и Европейски вестник и  документацията на процедурата). 

ІІІ.3. Кандидат № 1 – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора не е представил всички 

изискуеми документи, доказващи изпълнението от него на поставените от възложителя 

минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до Технически и 

професионални възможности на кандидата (Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. 

от Обявлението за откриване на процедурата –публикувано в АОП и Европейски вестник и  

документацията на процедурата). 

 

Предвид гореизложеното комисията на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП взе 

следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

 

1.1. С оглед обявените критерии за подбор, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, 

обявява следното, несъответствие в офертата на Кандидат № 1 – „Златекс“ ООД, гр. 

Стара Загора: 

1.1.1. Установена е липса на информация в офертата на кандидат № 1, 

изразяваща се в липса на документ – доказателство за покриване от кандидата на 

поставения от възложителя критерий за подбор, отнасящ се до Технически и 

професионални възможности на кандидата (Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. 

от Обявлението за откриване на процедурата –публикувано в АОП и Европейски вестник и  

документацията на процедурата), касателно изискването за наличие на персонал за извършване 

на гаранционната поддръжка на предлаганата техника, а именно – липсва Удостоверение от 

НАП за действащите трудови договори на работниците и служителите. 
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Предвид така констатираната липса на информация, комисията на основание 

чл.54, ал.9 от ППЗОП взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

2.1. Указва на Кандидат № 1 – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора, че в рамките на пет 

работни дни считано от датата на получаване на настоящия протокол същия следва да 

представи в деловодството на възложителя (СИДП ДП Шумен – гр. Шумен, ул. Петра №1, 

ет.2) удостоверение от НАП, издадено не по-рано от 1 месец от датата на подаване на 

офертата, в което са отразени действащите трудови договори на работниците и 

служителите, които ще извършват гаранционната поддръжка. 

 

 

Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 2: – 

„Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище документи установяващи изпълнението на 

поставените от възложителя критерии за подбор отнасящи се до техническите и 

професионални способности. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Заявление за участие в процедурата; 2. Опис на документите, съдържащи се в 

представената оферта; 3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;                     4. 

Декларация за срока на валидност на офертата; 5. Декларация за приемане на условията на 

проекта на договора; 6. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични 

данни съгласно ЗЗЛД; 7. Електронен носител (компакт диск), съдържащ надлежно попълнен и 

подписан с електронен подпис от управителя на кандидата „Стандартен образец за Единния 

европейски документ за обществени поръчки“  (ЕЕДОП) по Приложение №11 към 

документацията, комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната 

форма като образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и 

обстоятелства, съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

ІІ. По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и ЗОП, комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за 

личното състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по 

чл.54 от ЗОП, както и такива по чл.55 от ЗОП обявени от възложителя: 

- Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП, както и тези по чл.55 от ЗОП посочени от 

възложителя. 

Същият е попълнил и разделите относно част критерии за подбор като е приложил и 

съответните документи (заверени преписи) относно: 

ІІ.2. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Икономическо и финансово състояние на кандидата, обявени от възложителя (Изисквания 

на възложителя посочени в раздел III.1.2. от Обявлението за откриване на процедурата –

публикувано в АОП и Европейски вестник и  документацията на процедурата) за: поставеното 

минимално изискване през последните три приключили финансови години, или от датата на 

създаването си (когато от датата на създаването на съответния участник не са налице три 

приключили финансови годни), да е реализирал минимален общ оборот, включително 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, да е в размер на 

двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката, а именно 863 800,00 лв.  без ДДС: 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП и е представил Справка за оборотите 

на дружеството за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) – общ 

оборот и оборот в сферата, попадащ в обхвата на поръчката, отговарящ на изискванията на 

възложителя. 
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ІІ.3. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Технически и професионални възможности на кандидата, обявени от възложителя 

(Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. от Обявлението за откриване на процедурата –

публикувано в АОП и Европейски вестник и документацията на процедурата): 

ІІ.3.1. За поставеното минимално изискване кандидатът да разполага с персонал, с 

компетентност за изпълнение на гаранционна поддръжка на предлаганата техника, в 

минимален състав от 10 броя сервизни специалисти: 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП поименен списък на персонала – 10 

броя сервизни специалисти. За доказване на това обстоятелство кандидатът е представил 

изискуемите документи - списък на персонала и удостоверение от НАП за действащите 

трудови договори на работниците и служителите. 

ІІ.3.2. За поставеното минимално изискване кандидатът да притежава и/или разполага 

минимум с един собствен или нает сервиз в териториалния обхват на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП (в коя да е от областите обл. Шумен, обл. Търговище, обл. Добрич 

и обл. Варна) за извършване на гаранционната поддръжка на предлаганата техника: 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП наличието на собствен сервиз в обл. 

Търговище, като за това е приложил Декларация – по Приложение № 16. За доказване на това 

обстоятелство, кандидатът е представил документ за собственост – нотариален акт 

(гореописан). 

ІІІ. Общо заключение  по изпълнение на критериите по  допустимостта  от страна на 

Кандидат № 2 – „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище: 

– С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 2: – 

„Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище, комисията  прие за установено:  

ІІІ.1. Кандидат № 2 – „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище е представил 

документи и изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите 

за подбор свързани с личното състояние на кандидата и липсата на основания за 

задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП, както и такива по чл.55 от ЗОП обявени от 

възложителя. 

ІІІ.2. Кандидат № 2 - „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище е представил 

документи и изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите 

за подбор отнасящи се до Икономическо и финансово състояние на кандидата 

(Изисквания на възложителя посочени в раздел III.1.2. от Обявлението за откриване на 

процедурата –публикувано в АОП и Европейски вестник и  документацията на процедурата). 

ІІІ.3. Кандидат № 2 - „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище е представил 

документи и изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите 

за подбор отнасящи се до Технически и професионални възможности на кандидата 

(Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. от Обявлението за откриване на процедурата –

публикувано в АОП и Европейски вестник и  документацията на процедурата). 

ІІІ.4. Комисията не установява липси и несъответствия в така представените 

документи от кандидата по допускането му до участие в следващите етапи на 

процедурата. 

Настоящите протоколни решения са сведени до знанието на участниците в процедурата, 

като  протоколът се изпрати на същите на посочените от тях електрони адрес и същият се 

публикува в профила на купувача към досието на настоящата процедура.  

С това комисията обяви за приключило заседанието на 22.11.2018 г. 

Председателят на комисията обяви, че следващото закрито заседание ще се проведе от 

13,00 часа на  работния ден последващ  деня, в който изтича срокът по чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде за утвърждаване на 

възложителя на 22.11.2018г в 16,00часа. 

Гореописаните действия са описани в Протокол № 1 от 16.11.2018 г. 
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На 03.12.2018г., след изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията определена 

със Заповед № 403/16.11.2018 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - 

Шумен, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал. 1, чл. 74 от ЗОП, чл. 51 от 

ППЗОП и  Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Североизточно 

Държавно Предприятие“ ДП - гр. Шумен, се събра в 13:00 часа на свое следващо по ред 

редовно закрито заседание за продължаване на процедура за определяне на изпълнител и 

възлагане на изпълнението на обществена поръчка, чрез „открита процедура”   с обект на 

поръчката – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване, на 1 (един) брой 

неупотребяван колесен трактор с номинална мощност до 95 к. с., ведно с прикачен 

инвентар и 1 (един) брой употребяван колесен трактор с номинална мощност до 230 к. с. 

ведно с прикачен инвентар, подробно описани в техническата спецификация към 

процедурата, за нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен и 

гаранционна поддръжка”, открита с Решение № 21/10.10.2018 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен и обявено с Идентификационен номер в 

Регистъра на АОП: 02711-2018-0138. 

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 Председател: чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД - зам.-директор на СИДП ДП – Шумен; 

 Членове: 1. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – гл. юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

                  2. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – счетоводител при  СИДП ДП – Шумен; 

                  3. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – експерт при СИДП ДП – Шумен; 

                  4. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – обслужващ юрист при СИДП ДП - Шумен. 

Присъстваха всички членове на комисията. Комисията пристъпи към проверка 

изпълнението на указанията й дадени към Кандидат № 1: – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора, 

за представяне в рамките на пет работни дни считано от датата на получаване на протокол № 

1 в деловодството на възложителя ( СИДП ДП Шумен – гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет.2) 

удостоверение от НАП, издадено не по-рано от 1 месец от датата на подаване на офертата, 

в което са отразени действащите трудови договори на работниците и служителите, които 

ще извършват гаранционната поддръжка. 

От регистъра и електронната поща на СИДП ДП - Шумен  се установи, че в изпълнение 

на разпоредите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, протоколът отразяващ работата на комисията от 

16.11.2018г. е утвърден от възложителя на 23.11.2018г. и на същата дата е изпратен по 

електронната поща до двамата кандидати. Към документацията са приложени разпечатки за 

изпращане на протокола до двамата кандидати- съответно към Кандидат №1 на 23.11.2018г. в 

14:42 часа и към кандидат №2 на 23.11.2018г. в 14:17 часа.  

С обратно уведомление от 23.11.2018г. в 14:42 часа, получено на ел. адрес на 

възложителя, от електронната поща на Кандидат № 1 – „Златекс“ ООД е получено 

уведомление за получаване на мейла с протокола. 

Съответно на 23.11.2018г. в 14:18 часа, също с обратно уведомление получено на ел. 

адрес на възложителя, от електронната поща на Кандидат № 2 – „Агротрон-2007“ ЕООД е 

получено уведомление за получаване на мейла с протокола. 

С оглед горните констатации, посочения в чл.54, ал.9 от ППЗОП, преклузивен срок от пет 

работни дни за Кандидат № 1 – „Златекс“ ООД изтича на 30.11.2018г. 

От регистъра на входящата поща на ЦУ на СИДП ДП - Шумен се установи, че на 

27.11.2018г. под вх. № 6507 от Кандидат № 1 – „Златекс“ ООД е депозирана плик - запечатан 

непрозрачен, с ненарушена цялост. В настоящото заседания комисията отвори плика и обяви, 

че в него се съдържа изискуемото удостоверение от НАП за декларирани данни с изх. № 

290191802322594/14.11.2018 г. (издаден едномесечния срок преди датата на подаване на 

офертата), в което са отразени действащите трудови договори на работниците и служителите, 

които ще извършват гаранционната поддръжка, посочени от кандидат № 1 в списъка по 

приложение № 15 от документацията. 
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С оглед горната констатация комисията единодушно намира, че Кандидат № 1 – 

„Златекс“ ООД  е изпълнил в срок  дадените му указания и същия следва да бъде допуснат до 

следващите етапи на процедурата. 

По тази причина комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

Допуска Кандидат № 1 – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора до следващия етап на 

процедурата, а именно – разглеждане, оценка и класация на техническите предложения на 

участниците. 

 

Предвид горното комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

двамата допуснати кандидати съгласно предварително обявената от възложителя методика, 

тяхната оценка и класация. 

Техническите предложения на Участник № 1 - „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора са 

изготвени съгласно образците към документацията – по приложение № 8 и приложение № 8А. 

В хода на разглеждането им обаче, комисията установи следното: в техническата оферта по 

приложение № 8, касателно неупотребяван колесен трактор, Участник № 1 - „Златекс“ ООД 

сам е посочил, че предлаганият от него колесен трактор марка „Valtra”, модел „А93“ НЕ 

отговаря на следните техническите параметри, обявени от Възложителя като минимални 

задължителни изисквания, а именно: 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА 

1 2 

Колесен трактор: Колесен трактор: Valtra, модел А93 

1. Двигател – дизелов, с работен обем  - 4500-

5000 см3 

1. Двигател - дизелов, с работен обем 3300 см3    
ДА/НЕ 

2. Брой цилиндри - 4 2. Брой цилиндри – 3                                               
ДА/НЕ 

6. Резеровар за гориво - мин.190 л. 6. Резеровар за гориво - 90 л.                                  
ДА/НЕ 

12.Хидр. главна помпа -  мин. 70 л./мин., 
12. Хидр. главна помпа  - 55 л/мин                       
ДА/НЕ  

18.Обща височина -  макс. 2600 мм  
18. Обща височина – 2705 мм                              
ДА/НЕ  

 

Видно от гореизложеното, предлаганият трактор от участник № 1 – „Златекс“ ООД не 

отговаря на поставените от Възложителя 5 основни технически параметри. 

Съгласно обявената от Възложителя документация - в образеца на техническата оферта 

по приложение № 8 е посочено, че В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТНИК НЕ 

ПРЕДСТАВИ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ПОКРИВАЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ, 

ОФЕРТАТА НА СЪЩИЯ СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИЗПЪЛНЯВА ОСТАНАЛИТЕ ДРУГИ 

КРИТЕРИИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

С оглед гореконстатираното несъответствие на техническата оферта на участник № 

1 – „Златекс“ ООД с обявените от Възложителя минимални задължителни изисквания 

към предлаганата техника – касателно неупотребяван колесен трактор и с оглед 

обстоятелството, че настоящата обществена поръчка съдържа една позиция, и на 

основание обявените от Възложителя условия за участие в обществената поръчка, 

комисията единодушно взе следното  
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ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

Отстранява Участник № 1 – „Златекс“ ООД, гр. Стара Загора от по-нататъшно 

участие в процедурата на настоящата обществена поръчка, поради наличие на несъответствие в 

техническата оферта на участника, касателно предлагания неупотребяван колесен трактор, с 

предварително обявените изисквания на Възложителя за оферираната техника. 

Предвид горното комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото 

предложение на Кандидат № 2 – „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище: 

Техническите предложения на Кандидат № 2 – „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. 

Търговище, са изготвени съгласно образците към документацията – по приложение № 8 и 

приложение № 8А и са следните: 

І. ПО МИНИМАЛНИTE ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА 

ОТГОВАРЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИЯ КОЛЕСЕН ТРАКТОР И ПРИКАЧНИЯ ИНВЕНТАР 

КЪМ НЕГО, ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА  

Колесен трактор:  John Deere,  Модел: 5090М 

1. Двигател - дизелов с работен обем – 4500 см3             ДА/НЕ 

2. Брой цилиндри - 4                                                            ДА/НЕ 

3. Номинална мощност при 2200 об./мин. 97/68 EC – 90 к.с.          
ДА/НЕ 

4. Гориво – само дизел без AdBlue                                       ДА/НЕ 

5. Номинални обороти на двигателя – 2200 об/мин            ДА/НЕ 

6. Резеровар за гориво – 198 л.                                              ДА/НЕ 

7. Водно охлаждане                                                                ДА/НЕ 

8. Колесна формула - 4х4                                                      ДА/НЕ 

9. Кабина -  Седалка, Пасажерска седалка, външни огледала, 
климатик и отопление, вътрешно огледало                              
ДА/НЕ                                              
10. Заден силоотводен вал – 540 оборота в мин.                      
ДА/НЕ 
11. Хидравлика  - 3 хидравлични изводи , стабилизатори за 
рамената на навесната система                                                                   
ДА/НЕ 12. Хидр. главна помпа – 70 л./мин.                                      ДА/НЕ 

13. Надлъжен теглич, Сигнална лампа                                  ДА/НЕ 

14. Тегло нeто без тежести   и без гориво  - 3900 кг.           ДА/НЕ 

15. Предна навесна система – Категория II                          ДА/НЕ 

16. Задна навесна система  - с куки - Категория II              ДА/НЕ                                       

17. Минимална товароподемност на  навесната система при 
топките мин. 3000 кг. и максимална товароподемност – до 4400 
кг. включително              ДА/НЕ   

18. Обща височина -  макс. 2590 мм.                        ДА/НЕ                                       

Плуг -  Марка: MASS,  Модел: DMH120031485 

1. Обръщателен плуг                                                   ДА/НЕ                                       

2. Брой тела – 3                                                            ДА/НЕ                                       

3. Греда – 100 см. ширина                                         ДА/НЕ                                       
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4. Разтояние между телата – 85 см.                           ДА/НЕ                                       

5. Тегло – 870 кг.                                                         ДА/НЕ                          

6. Работна ширина - от 90 до 120 см.                        ДА/НЕ                                       

7. Височина на рамата – 76 см.                                  ДА/НЕ    

8. Работна дълбочина – 35 см.                                   ДА/НЕ                                       

9. Необходима мощност – 90 к. с.                              ДА/НЕ                                       

Шредер -  Марка: Tehnos,  Модел: MB 170 LW 

1. Странично изнесен шредер                                        ДА/НЕ                                       

2. Работна ширина – 170 см.                                           ДА/НЕ                                       

3. ВОМ – 540 об/мин.                                                      ДА/НЕ                                       

4. Брой чукове – 16                                                           ДА/НЕ                                       

5. Хидравлично странично и вертикално изместване  ДА/НЕ                                       

6. Наклон до 90 градуса нагоре и до 60 градуса надолу           

ДА/НЕ                                                               7. Изместване на машината 150 см.                               ДА/НЕ                                       

8. Тегло на машината 847 см.                                        ДА/НЕ                                       

9. Мощност на трактора – 90 к.с.                                   ДА/НЕ                                       

Гребло  - Марка: TOP AGRO,  Модел: 2.00 м. 

1. Работна ширина – 200/180 см.                                 ДА/НЕ                                       

2. Височина на машината – 660 – 750 мм.                   ДА/НЕ                                       

3. Дълбочина – 550 мм.                                                ДА/НЕ                                       

4. Ъгъл  - 30 градуса                                                      ДА/НЕ                                       

5. Окачване към предна навесна система  - кат. 2     ДА/НЕ                                        

6. Сгъваем                                                                      ДА/НЕ                                       

7. Тегло – 240 кг.                                                           ДА/НЕ                                       

8. Мощност на трактора -  от 85 до 95к.с.                  ДА/НЕ                                       

9. Подпорни колела                                                      ДА/НЕ                                       

 

След проверка в указаните в техническото предложение интернет сайтове на 

производителите на предлагания трактор и на оборудването към него, комисията констатира 

съответствие на стойностите на параметрите заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

ІІ. ПО МИНИМАЛНИTE ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА 

ОТГОВАРЯ УПОТРЕБЯВАНИЯ КОЛЕСЕН ТРАКТОР И ПРИКАЧНИЯ ИНВЕНТАР 

КЪМ НЕГО: 

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ 

КАНДИДАТА 

Употребяван колесен трактор -  Марка: JCB,  Модел: 
Fastrac 7230 

1. Година на производство – 2009 г. 

2. Моточасове (изминати) – 5250 м.ч. 

3. Номинална мощност – 220 к.с. 

4. Цилиндри – 6 



 

13 

 

5. Обем на двигателя – 6,7 л. 

6. Транспортна скорост - 70 км/ч                                   ДА/НЕ 

7. Двойно предаване …………………………………… ДА/НЕ 

8. Силотводен вал 540/1000 обор./мин.                           
ДА/НЕ 
9. Общо тегло, кг. – 9165                                                  
ДА/НЕ 
10. Хидравлични изводи - 4                                              
ДА/НЕ 
11. Компресор за въздух ……………………………… ДА/НЕ 

12. 
Климатик…………………………………………….ДА/НЕ 
13. Пневматична седалка ..…………………………… ДА/НЕ 

14. Сигнална лампа …………………………………… ДА/НЕ 

15. Предна навесна система .………………………….. 
ДА/НЕ 
16. Предна цяла тежест .……………………………… ДА/НЕ 

Странично изнесен надробител (горски шредер) – НОВ 
Марка: Tehnos,  Модел: MGL 220 LW 

1. Година на производство – 2018 г.                               
ДА/НЕ 
2. Прът за предпазване от падане ..…………………… 
ДА/НЕ 
3. Хидравлично отваряне/ затваряне на капака ……… 
ДА/НЕ 
4. Гумена защита на клапата и веригите………………. 
ДА/НЕ 
5. Променлива скорост на всички хидравлични движения    
ДА/НЕ 
6. Автоматично натягане на ремъка ………..………… 
ДА/НЕ 

7. Регулируема работна височина……………………   ДА/НЕ 

8. Монтаж отзад ……………………………………....   ДА/НЕ 

9. Работна ширина (см.) - 220                                         ДА/НЕ 

10. Скорост на ВОМ (обр/мин) - 540/1000 обр.             
ДА/НЕ 
11. Брой чукове (бр.) - 48                                                 ДА/НЕ 

12. Мощност на трактора (kw) 74 – 103 kw                  ДА/НЕ 

13. Мощност на трактора (к.с.) от 100 до 140 к.с.        ДА/НЕ 

14. Тегло на машината (кг) – 1415 кг.                           ДА/НЕ 

Употребяван обръщателен плуг -  Марка: MADARA 

Модел: PLR 5L 1. Година на производство - 2012 г. 

2. Пет корпусен ……………………..………..……….... ДА/НЕ 

3. Със защита против камъни…………………..……… ДА/НЕ 

4. Четири профилна рама – 150х150 мм.                         ДА/НЕ 

Гребло за сняг – НОВО 

Марка: TOP AGRO,  Модел: 2.90 м 
1. Година на производство - 2018 г.                                ДА/НЕ 

2. За окачване на предна навесна система. ………….... ДА/НЕ 

3. Работна ширина - 2,90 м.                                              ДА/НЕ 

Употребявана сламопреса: 

Марка: WELGER,  Модел: AP 42 
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1. Година на производство – 2012 г. 

2. Размер на канала на балата – от 0,31 до 0,41 м. 

3. Дължина на балата, безстепенно регулиране 0,50 – 1,00 м. 

4. Връзване - сезал 400 м/кг                                           ДА/НЕ 

5. Тегло на балата  - 8 – 20 кг.                                        ДА/НЕ 

6. Обем на кутията за сезал – 4 топа                              ДА/НЕ 

7. Карданно задвижване  - 540 обор/мин                      ДА/НЕ 

8. Ширина на подбирача – 1,35 м.  

9. Ширина на машината – 2,40 м.  

10. Автоматична чопова защита ………………….….... 
ДА/НЕ 

11. Брояч за бали……………………………….…….... ДА/НЕ 

12. Теглично окачване……………………………….... ДА/НЕ 

13. Удари на буталото – 100/мин                                   ДА/НЕ 

14. Изхвърлящо устройство…………………..…….... ДА/НЕ 

Култиватор за слята повърхност – НОВ 
Марка: Papadopoulos,  Модел: KSY 600 

1. Година на производство – 2018 г. 

2. Работна ширина – 600 мм                                           ДА/НЕ 

3. Агрегатиране – 160 к.с.                                              ДА/НЕ 

4. Тегло – 1370 кг.  

5. Брой работни органи – 48 бр. 

Употребявано тракторно ремарке 
Марка: PALAZOGLU,  Модел: 12 ton 

1. Година на производство – 2018 г. 

2. Допустим полезен товар – 12 тона 

3. Разтоварване – тристранно                                         ДА/НЕ 

4. Необходима минимална мощност на трактора-90 к.с.   
ДА/НЕ 

5. Теглично окачване ……………………………….... ДА/НЕ 

6. Осветление ………………………………………….. ДА/НЕ 

Употребявана дискова сеялка 
Марка: Gungor,  Модел: M.T.D – 3.00 m. 

1. Година на производство - 2018 г. 

2. Работна ширина – 3,00 м.                                            ДА/НЕ 

3. Разстояние между редовете – 12 см.                           
ДА/НЕ 
4. Изсяващ апарат с дискове …………………………... 
ДА/НЕ 
5. Механична регулировка на натиска на изсяващите 
дискове ... ДА/НЕ 
6. Триточково окачване към задната навесна система .... 
ДА/НЕ 
7. Маркери …………………………………………….... 
ДА/НЕ 
Употребявана торачка 
Модел: Axano,  Марка:AXN T-P-1500 
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1. Година на производство – 2018 г. 

2. Дву - дискова …………............................................... 
ДА/НЕ 
3. Защитна решетка в бункера……………………….... 
ДА/НЕ 

4. Вал за бъркане …………………………………….... ДА/НЕ 

5. Триточкова система II/III категория ……….…….... ДА/НЕ 

6. Утайник …………………………………………….... 
ДА/НЕ 

7. Редуктор в маслена баня ……………………...….... ДА/НЕ 

8. Работна ширина  - 24 – 30 м.                                      ДА/НЕ 

Употребявана прикачна дискова брана 
Марка: NARDI,  Модел: 44HF230 

1. Година на производство – 2010 г. 

2. Работна ширина – 5 м.                                              ДА/НЕ 

3. Транспортна ширина – 2,95 м. 

4. Тип на браната – прикачна                                       ДА/НЕ 

След проверка в указаните в техническото предложение интернет сайтове на 

производителите на предлагания трактор и на оборудването към него, комисията констатира 

съответствие на стойностите на параметрите заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

С оглед изпълнението на всички задължителни изисквания на възложителя към 

техническите параметри и на двата трактора, ведно с оборудването към тях, комисията 

пристъпи към оценка на техническото предложение на участника по показателите Т1 и 

Т2. 

Т1 и Т2 са оценки 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: 

                                Т1 min 

 Т1  = 20 х -------------,  където 

                               T1 съотв. 

„20“ е максималният брой точки по критерия; 

„Т1 min“ е най-кратък срок за реакция предложен от участник за неупотребявания 

трактор; 

„T1 съотв.“ е срокът предложен от съответния участник за неупотребявания трактор по 

оценявания критерий; 

„Т1“ са точките, които получава участника по оценявания критерий за неупотребявания 

трактор. 

 

съответно: 

                                Т2 min 

 Т2 = 20 х -------------,  където 

                               T2 съотв. 

„20“ е максималният брой точки по критерия; 

„Т2 min“ е най-кратък срок за реакция предложен от участник за употребявания трактор; 
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„T2 съотв.“ е срокът предложен от съответния участник за употребявания трактор по 

оценявания критерий; 

„Т2“ са точките, които получава участника по оценявания критерий за употребявания 

трактор. 

ПО ТЕЗИ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЦЕНКАТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА УЧАСТНИК № 2 – „АГРОТРОН-2007“ ЕООД, Е СЛЕДНАТА: 

За неупотребявания трактор:  

                                                                                                                           1 

по показател Т1 (Време за реакция при възникнала повреда) = 20 х ----- =20 х 1= 20 точки 

                                                                                                                           1 

съответно за употребявания трактор: 

                                                                                                                           1 

по показател Т2 (Време за реакция при възникнала повреда ) = 20 х ---- = 20 х 1= 20 точки 

                                                                                                                           1 

Предвид така разгледаното и оценено техническо предложение, комисията на основание 

чл.57, ал.3 от ППЗОП  взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 

3.1. Допуска до участие в етапите на оценка и класация на ценовите предложения на:  

- Участник № 2: –„Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище. 

3.2. Комисията определи следната датата за отваряне на ценовата оферта на 

горепосочения  участник: 21.12.2018 г. от 10:30 часа (двадесет и първи декември две хиляди и 

осемнадесета година от десет часа и тридесет минути местно време) в заседателната зала на 

административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, в 

гр. Шумен, ул. Петра № 1, етаж 4. 

Настоящото протоколно решение е сведено до знанието на заинтересованите лица, като 

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

 

С това комисията в 11:30 часа обяви за приключило заседанието на 17.12.2018 г. и обяви 

че следващото заседание за преглед и оценка на ценовата оферта и окончателна оценка на 

общата оферта на кандидатите ще започне на 21.12.2018 г. от 10:30 часа. 

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде за утвърждаване на 

възложителя на 17.12.2018г. в 11:30 часа. 

След утвърждаването му, същия е изпратен на двамата участници с оглед разпоредбите 

на чл.54, ал.8 от ППЗОП и да бъде публикуван профила на купувача към досието на 

настоящата процедура. 

Гореописаните действия са описани в Протокол № 2 от 03.12.2018 г. 

 

На 21.12.2018 г., комисия назначена със Заповед № 403/16.11.2018 г. на Директора 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 обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване, 

на 1 (един) брой неупотребяван колесен трактор с номинална мощност до 95 к. с., ведно с 

прикачен инвентар и 1 (един) брой употребяван колесен трактор с номинална мощност 

до 230 к. с. ведно с прикачен инвентар, подробно описани в техническата спецификация 

към процедурата, за нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен и 

гаранционна поддръжка”, открита с Решение № 21/10.10.2018 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен и обявено с Идентификационен номер в 

Регистъра на АОП: 02711-2018-0138, в състав: 
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Председател: чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – Шумен – на 

мястото на чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД - зам.-директор на СИДП ДП – Шумен, заменен поради 

отсъствието му със Заповед № 546/21.12.2018 г. на директора на СИДП ДП - Шумен; 

Членове: 1. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – Шумен – на мястото 

на чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – Шумен, заменена поради 

определянето на последната за председател на комисията съгласно Заповед № 546/21.12.2018 г. 

на директора на СИДП ДП – Шумен; 

                2. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – счетоводител при  СИДП ДП – Шумен; 

                3. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – експерт при СИДП ДП – Шумен; 

                4. чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – обслужващ юрист при СИДП ДП – Шумен, 

се събра на публично на открито заседание за отваряне на допуснатите ценови оферти 

в 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда на СИДП ДП - Шумен, с 

адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4. Новият член в комисията - г-жа Невим Ибрахимова 

подписа декларация, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

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

явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатата оферта на УЧАСТНИК № 2 – „АГРОТРОН-2007“ 

ЕООД, подробно описана в протокол № 2 от работата на комисията, а именно: 

 - по показател Т1 (Време за реакция при възникнала повреда) за неупотребявания 

трактор оценката е 20 точки,  

 - по показател Т2 (Време за реакция при възникнала повреда ) за употребявания 

трактор оценката е 20 точки. 

Съобщено бе, че офертата на другия участник № 1 – „Златекс“ ООД е отстранена от 

участие, поради несъответствие на техническата оферта с изискванията на Възложителя, 

поради което същата не е оценявана по техническите показатели, което обстоятелство е 

подробно описано в Протокол № 2 от 03.12.2018 г. за работата на комисията, с оглед на което в 

настоящото си заседания, комисията няма да отваря плика с ценовото предложение на този 

участник. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник – 

Участник № 2 – „АГРОТРОН-2007“ ЕООД, при което се констатира следното: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх. рег. № 6288/15.11.2018г. 

на участника „Агротрон-2007“ ЕООД 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  - два броя - по 

образец Приложение № 10 и Приложение № 10А. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за доставка на един брой неупотребяван трактор и 

един брой употребяван трактор, ведно с прикачен инвентар към тях, без включен ДДС е 

430 500,00 лв. (четиристотин и тридесет хиляди и петстотин лева). 

Единичните цени на предлаганата техника са следните: 

1. Неупотребяван колесен трактор с номинална мощност 90 к.с., марка John Deere, 

модел 5090М:  111 400 лв. (сто и единадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС; 

1.1. Плуг марка Mass, модел DMH120031485:  15 900 лв. (петнадесет хиляди и 

деветстотин лева) без ДДС; 

1.2. Шредер марка Tehnos, модел MB 170 LW:  20 900 лв. (двадесет хиляди и 

деветстотин лева) без ДДС; 

1.3. Гребло марка TOP AGRO, модел: 2.00 м.: 8 400 лв. (осем хиляди и четиристотин 

лева) без ДДС; 

2. Употребяван колесен трактор с номинална мощност 220 к.с., марка JCB, модел: 

Fastrac 7230:  119 900 лв. (сто и деветнадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС; 
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2.1. Неупотребяван странично изнесен надробител (горски шредер) марка Tehnos, 

модел MGL 220 LW:  22 300 лв. (двадесет и две хиляди и триста лева) без ДДС; 

2.2. Употребяван обръщателен плуг марка MADARA, модел PLR 5L: 29 900 лв. 

(двадесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС; 

2.3. Неупотребявано гребло за сняг марка TOP AGRO, модел 2.90 м: 9 400 лв. (девет 

хиляди и четиристотин лева) без ДДС; 

2.4. Употребявана сламопреса марка WELGER, модел AP42: 18 900 лв. (осемнадесет 

хиляди и деветстотин лева) без ДДС; 

2.5. Неупотребяван култиватор за слята повърхност марка Papadopoulos, модел KSY 

600:  22 900 лв. (двадесет и две хиляди и деветстотин лева) без ДДС; 

2.6. Употребявано тракторно ремарке марка PALAZOGLU, модел 12 ton: 14 900 лв. 

(четиринадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС; 

2.7. Употребявана дискова сеялка марка Gungor, модел M.T.D: 14 900 лв. 

(четиринадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС; 

2.8. Употребявана торачка марка Axano, модел AXN T-P-1500: 5 900 лв. (пет хиляди 

и деветстотин лева) без ДДС; 

2.9. Употребявана прикачна дискова брана марка NARDI, модел 44HF230: 14 900 лв. 

(четиринадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС. 

Предложените от участника цени са съобразени и не надвишават цените, посочени в 

Заповед № РД49-236/24.08.2018г. и Заповед № РД49-267/ 27.09.2018г. на министъра на 

земеделието, храните и горите, което изискване е обявено от Възложителя в документацията по 

обществената поръчка. 

Председателят оповести и предлаганата стойност на общите разходи за гаранционно 

(сервизно) обслужване на 1 бр. неупотребяван трактор до достигане на 2 000 моточаса работа, 

а именно: 1 026,60 лв. (хиляда и двадесет и шест лева и шестдесет осемнадесет хиляди 

шестстотин четиридесет и осем лева и осем стотинки) без вкл. ДДС. 

Председателят оповести и предлаганата стойност на общите разходи за гаранционно 

(сервизно) обслужване на 1 бр. употребяван трактор до достигане на 500 моточаса работа, а 

именно: 160,16 лв. (сто и шестдесет лева и шестнадесет стотинки) без вкл. ДДС. 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта и приложенията към нея. 

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 „Агротрон-2007“ ЕООД. 

1. Съгласно обявената методика, ФО1 и ФО2 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: 

ФО1 = /Ф1 х 60 т./ + /С1 х 20 т./; 

ФО2 = / Ф2 х 60 т./ + /С2 х 20 т./,  където: 

Ф1 – финансова оценка за оферираната специализирана техника – неупотребяван 

трактор и прикачен инвентар към него 

Ф2 – финансова оценка за оферираната специализирана техника – употребявания 

трактор и прикачен инвентар към него 

С1 – финансова оценка на общите разходи за гаранционно (сервизно) обслужване на 1 

(един) брой неупотребяван трактор, без оборудването, до достигане на първите 2 000 моточаса 

работа, включително, в съответствие с предписанията и изискванията на производителя 
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С2– финансова оценка на общите разходи за гаранционно (сервизно) обслужване на 1 

(един) брой употребяван трактор, без оборудването, до достигане на първите 500 моточаса 

работа, включително, в съответствие с предписанията и изискванията на производителя.  

2.1. Ф1 = Ф1 min/Ф1 съотв., където: 

Ф1 min - най-ниската предложена цена за оферираната специализирана техника 

неупотребяван трактор и прикачен инвентар към него. 

Ф1 съотв. - цена, предложена от съответния участник за оферираната специализирана 

техника - неупотребяван трактор и прикачен инвентар към него. 

2.2.  Ф2 = Ф2 min/Ф2 съотв., където: 

Ф2 min - най-ниската предложена цена за оферираната специализирана техника 

употребяван трактор и прикачен инвентар към него. 

Ф2 съотв. - цена, предложена от съответния участник за оферираната специализирана 

техника – употребяван трактор и прикачен инвентар към него. 

2.3. С1 = С1 min/С1 съотв., където: 

С1 min - най-ниската предложена цена на общите разходи за гаранционно (сервизно) 

обслужване на 1 (един) брой неупотребяван трактор, без оборудването, до достигане на 

първите 2000 моточаса работа, вкл.; 

С1 съотв. – цена на общите разходи за гаранционно (сервизно) обслужване на 1 (един) 

брой неупотребяван трактор, без оборудването, до достигане на първите 2 000 моточаса работа, 

вкл, предложена от съответния участник. 

2.4. С2 = С2 min/С2 съотв., където: 

С2 min - най-ниската предложена цена на общите разходи за гаранционно (сервизно) 

обслужване на 1 (един) брой употребяван трактор, без оборудването, до достигане на първите 

500 моточаса работа, вкл.; 

С2 съотв. – цена на общите разходи за гаранционно (сервизно) обслужване на 1 (един) 

брой неупотребяван трактор, без оборудването, до достигане на първите 500 моточаса работа, 

вкл, предложена от съответния участник. 

- Стойността на гаранционното (сервизно) обслужване на трактора се формира по 

следната формула: 

Ссъотв. = (Са+Сb+…Сn), където: 

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

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

(сервизни) обслужвания до 2000 моточаса работа, вкл. за неупотребявания трактор/ съответно 

до 500 моточаса за употребявания трактор. 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 2000 моточаса работа, 

вкл. за неупотребявания трактор/ съответно до 500 моточаса за употребявания трактор. 

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 

срока от 4000 моточаса работа, вкл., за неупотребявания трактор/ съответно до 500 моточаса за 

употребявания трактор, която цена остава постоянна за срока на договора. 

Това изчисление на показателя Ссъотв. се прави за всеки трактор в отделни формули. 

За участника „Агротрон-2007“ ЕООД, оценката е както следва: 

Ф1 = 156 600/156 600 = 1 

Ф2 = 273 900/273 900 = 1 

С1 = 1 026,60 /1 026,60 = 1 

С2 = 160,16 /160,16 = 1 

ФО1 = /1 х 60 т./ + /1 х 20 т./ = 60 + 20 = 80 точки 

ФО2 = /1 х 60 т./ + /1 х 20 т./ = 60 + 20 = 80 точки 
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След изчисляването на всеки показател по отделно за всеки трактор и инвентар към него, 

се прилага формулата с която се обединяват получените стойности, така че крайния резултат да 

е едно цяло число, което да бъде сравнявано между участниците. Формулата е както следва: 

ФО = ФО1 + ФО2, където: 

ФО1 - оценка на ценовото предложение за единия трактор и прикачения инвентар към него 

(неупотребяван колесен трактор ведно с прикачен инвентар към него); 

ФО2 - оценка на ценовото предложение за втория трактор и прикачения инвентар към него 

(употребяван колесен трактор ведно с прикачен инвентар към него). 

Крайната обща оценка на ценовата оферта на участника „Агротрон-2007“ ЕООД е: 

ФО = ФО1 + ФО2 = 80 + 80 = 160 точки 

Съгласно обявената и приетата от участниците методика, комисията присъжда на 

допуснатите участници крайна комплексна оценка на офертата по формулата от Методиката: 

КО = КО1 + КО2,  където: 

КО1 е комплексна оценка на офертата за неупотребявания колесен трактор и 

оборудването към него 

КО1 = Т1 + ФО1, където: 

Т1  е оценка на техническото предложение за неупотребявания колесен трактор и 

оборудването към него 

ФО1  е оценка на ценовото предложение за неупотребявания колесен трактор и 

оборудването към него 

КО2 е комплексна оценка на офертата за употребявания колесен трактор и оборудването 

към него 

КО2 = Т2 + ФО2, където: 

Т2 е оценка на техническото предложение за употребявания колесен трактор и 

оборудването към него 

ФО2 е оценка на ценовото предложение за употребявания колесен трактор и 

оборудването към него 

За участника „Агротрон-2007“ ЕООД комплексната оценка на офертата му е: 

КО1 = Т1 + ФО1 = 20 + 80 = 100 

КО2 = Т2 + ФО2 = 20 + 80 = 100 

КО = КО1 + КО2 = 100 + 100 = 200 

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

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

на I (първо), единствено място - „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище със 200 точки. 

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

решение – класираният на първо място участник „Агротрон-2007“ ЕООД, гр. Търговище с 

ЕИК 125575433 за изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване, на 1 (един) брой 

неупотребяван колесен трактор с номинална мощност до 95 к. с., ведно с прикачен 

инвентар и 1 (един) брой употребяван колесен трактор с номинална мощност до 230 к. с. 

ведно с прикачен инвентар, подробно описани в техническата спецификация към 

процедурата, за нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен и 

гаранционна поддръжка”, открита с Решение № 21/10.10.2018 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен и обявено с Идентификационен номер в 

Регистъра на АОП: 02711-2018-0138, след утвърждаване на протоколите от работата на 

настоящата комисия, и 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 колесни трактори, ведно с 

прикачен инвентар към всеки един от тях, както следва: Неупотребяван колесен трактор с 

номинална мощност 90 к.с., марка John Deere, модел 5090М; Плуг марка Mass, модел 



 

21 

 

DMH120031485; Шредер марка Tehnos, модел MB 170 LW; Гребло марка TOP AGRO, модел: 

2.00 м.; Употребяван колесен трактор с номинална мощност 220 к.с., марка JCB, модел: 

Fastrac 7230; Неупотребяван странично изнесен надробител (горски шредер) марка Tehnos, 

модел MGL 220 LW; Употребяван обръщателен плуг марка MADARA, модел PLR 5L; 

Неупотребявано гребло за сняг марка TOP AGRO, модел 2.90 м; Употребявана сламопреса 

марка WELGER, модел AP42; Неупотребяван култиватор за слята повърхност марка 

Papadopoulos, модел KSY 600; Употребявано тракторно ремарке марка PALAZOGLU, модел 12 

ton;  Употребявана дискова сеялка марка Gungor, модел M.T.D; Употребявана торачка марка 

Axano, модел AXN T-P-1500 и Употребявана прикачна дискова брана марка NARDI, модел 

44HF230:  430 500,00 лв. (четиристотин и тридесет хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС; 

- Срок за доставка на двата трактора и прикачния инвентар към тях – 31 (тридесет и 

един) календарни дни, считано от датата на сключване на договора до датата на надлежното 

предаване на двата трактора и прикачния инвентар към тях, удостоверено с подписване на 

приемателно - приемателния протокол без забележки; 

- Със заявени задължителни общи изисквания на технически параметри на които следва 

да отговарят двата трактора и прикачния инвентар към тях по каталог на производителя – 

съгласно посоченото в техническата оферта на „Агротрон-2007“ ЕООД; 

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

товарачи – 1 (един) час от получаване на сигнала за повредата; 

- Предложена гаранционна поддръжка:  

  - на неупотребявания колесен трактор – 2 години или 2 000 моточаса, което условие 

настъпи първо;  на прикачния инвентар към него – 1 година; 

  - на употребявания колесен трактор – 6 месеца или 500 моточаса, което условие 

настъпи първо; на употребявания прикачен инвентар към него - 3 месеца и на неупотребявания 

прикачен инвентар - 1 година, 

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за изпълнител 

участник. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 11.00 часа на 21.12.2018 г., на 

същата дата състави, подписа настоящия протокол в един екземпляр и го предаде за 

утвърждаване на възложителя. 

Гореописаните действия са описани в Протокол № 3 от 21.12.2018 г. 

На основание чл.60. ал.2 и ал.3 от ППЗОП, във връзка с чл.103. ал.3 от ЗОП, комисията 

представи на 21.12.2018 г. доклад на Възложителя за утвърждаване, заедно с протокол № 1, 

протокол № 2, протокол № 3 и цялата документация, събрана в хода на процедурата. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …(П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

        ЧЛЕНОВЕ: 1. …(П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

                               2. …(П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

                    3. …(П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

        4. …(П) чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД… 

 


