
 

(П Р Е П И С) 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

гр. Шумен, 21.12.2018 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 № 1/21.12.2018г. на назначената със заповед № 403/16.11.2018 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 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, обявена в официален вестник на ЕС (SIMAP) под 2018/S-198-447473, обявена на профила 

на купувача: www.sidp.bg/dostavka-kolesni-traktori-2018/ 

Р Е Ш И Х: 

1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/21.12.2018 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: Участник № 2 - „АГРОТРОН 2007“ ЕООД, с ЕИК 125575433, 

със седалище и адрес на управление: гр. Търговище 7700, общ. Търговище, обл. Търговище, 

Промишлена зона, представлявано от управителя Мелиха Айретлик, info@agrotron.bg, с 

крайна оценка 200  (двеста) точки. 

1.2. На второ място – няма класиран участник, поради липса на допуснати други 

участници в процедурата. 

2. На основание чл.107 т.1 и 2 б. “а” ЗОП, отстранявам от участие в процедурата 

офертата на Участник № 1 – „Златекс“ ООД, с ЕИК 123112828, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора 6000, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. „Патриарх 

Евтимий“ № 52, представлявано от управителя Нецо Минев Златанов, office@zlatex.net, при 

следните мотиви: 

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, е установено, че 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: 

http://www.sidp.bg/dostavka-kolesni-traktori-2018/
mailto:info@agrotron.bg
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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. 

Налице е 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, на основание обявените от 

Възложителя условия за участие в обществената поръчка, офертата на участник № 1 – 

„Златекс“ ООД се отстранява от участие в процедурата. 

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

„АГРОТРОН 2007“ ЕООД, гр, Търговище, с ЕИК 125575433, за изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „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, 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 

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 
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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. 

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 ...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 

 

 


