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(ПРЕПИС) 

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

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 21.12.2018 г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

Днес, 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: 

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. 

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

се явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. Новият член в комисията - г-жа 

чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД подписа декларация, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

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. 
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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; 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 
 

 

 

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… 


