
 

/ПРЕПИС/ 

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ...../П/............... 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 23.11.2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 Днес 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: ……/заличено по чл. 2 от ЗЗЛД/………; 

 Членове: 1. ……/заличено по чл. 2 от ЗЗЛД/………; 

                  2. ……/заличено по чл. 2 от ЗЗЛД/………; 

                  3. ……/заличено по чл. 2 от ЗЗЛД/………; 

                  4. ……/заличено по чл. 2 от ЗЗЛД/………. 

 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 

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; 
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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. 

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 
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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 – Мелиха Айретлик. 

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“, 
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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). 

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 
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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 

(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: 
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- 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 
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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 

(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 да се сведат 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. 
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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. 

След утвърждаването му, същия следа да бъде 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. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ….……/П/………………. 

                        / ….заличено по чл. 2 от ЗЗЛД/ 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1….……/П/………………. 

                       /….заличено по чл. 2 от ЗЗЛД / 

 

 

                              2….……/П/………………. 

                      /….заличено по чл. 2 от ЗЗЛД / 

 

 

       3….……/П/………………. 

                      / ….заличено по чл. 2 от ЗЗЛД / 

 

 

       4….……/П/………………. 

                      / ….заличено по чл. 2 от ЗЗЛД / 


