
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 26 

гр. Шумен, 23.11.2018 г. 

  
На  основание чл. 108, ал. 1 от ЗОП, и извършена класация от комисията назначена със Заповед 

№407/19.11.2018г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за определяне на 

изпълнител  и  въ з л а г а н е  н а  и з п ъ л н е н и е т о  н а  о б щ е с т ве н а  п о р ъ ч к а  п о  р е д а  н а  ч л . 7 4  и  с л .  о т  

З О П,  ч р е з  „ о т к р и т а  п р о ц е д у р а ”  с  о б е к т  н а  п о р ъ ч к а т а  –  д о с т а вк а  и  п р е д м е т  н а  

и з п ъ л н е н и е  -  „Обща еднократна доставка при условията на двегодишен финансов  лизинг на общо 

9(девет) нови неупотребявани МПС,  от които 7(седем) бр.  тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип 

„4х4, открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит; 1(един)брой 

неупотребяван(нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4“ и 

1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места, за нуждите на 

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен с технически характеристики съгласно посочените в 

документацията на процедурата“, открита с Решение № 22 от 11.10.2018 г. на  Директора на 

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

АОП: 02711-2018-0139 

 

ОБЯВЯВАМ 

Следното класиране: 

На първо място с получени 97, 063 точки класирам: Участник №1. ЕООД „Райфайзен Лизинг 

България“ ЕИК-131206120, седалище  и адрес на управление: Област София(столица), Община Столична, гр. 

София 1407, район Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. Черни връх“ №32А, ет.6, при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена на доставката за 9
-те

 МПС е в размер на 553 679,40лв./петстотин 

петдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/  без ДДС и 

657 855.61 лв. с вкл. ДДС и с включени всички разходи по доставката, разпределени по типове автомобили както 

следва: 

І. За 5
-те

 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила с висока проходимост, 

тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за 

ползване на данъчен кредит: – марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Comfort 6MT” ,  

 І.А. Крайна цена за един брой автомобил без включен ДДС - 61 472,66лв./шестдесет  и една хиляди 

четиристотин седемдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/ включваща:  

1.Базовата цена на автомобила без включен ДДС- 55 887,51.лв. 

2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов погасителен план за две години - при  20% 

първоначална вноска, 24 месечни вноски, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен процент за целия срок 

на договора в размер на 3,2%. или - 1 382,65лв., при първоначално еднократно авансово ползване на ДДС 

3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка за едно МПС сделка- 558,88лв. 

4.Съпътстващи разходи за едно МПС (в т.ч. Дължим данък –МПС за първата година  ; Такса регистрация 

КАТ , Екотакса.)- 313,00лв. без ДДС 

5.Застраховка “Автокаско” за първата година за едно МПС - 2 871,85лв. 

6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за едно МПС  - 458,77.лв. 



 І.Б.Крайна обща цена за 5
-те

 (пет) броя автомобили без включен ДДС - 307 363,31лв./триста и седем 

хиляди триста шестдесет и три лева и тридесет и една стотинки/ включваща:  

1.Общата базова цена за 5
-те

 (пет) броя автомобила без включен ДДС - 279 437,55лв. 

2. Обща Стойност на лизинга за петте автомобила съгласно приложения лизингов погасителен план за 

две години - при  20% първоначална вноска, 24 месечни вноски, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен 

процент за целия срок на договора в размер на 3,2%  или 6 913,27лв.,при първоначално еднократно авансово 

ползване на ДДС 
3. Обща стойност на Такси обработка и управление на лизинговата сделка за петте автомобила - 

2 794,39лв. 

4. Обща стойност на Съпътстващи разходи за петте автомобила (в т.ч. Дължим данък –МПС за 

първата година  ; Такса регистрация КАТ , Екотакса.); - 1565,00лв  без ДДС 

5. Обща стойност на Застраховка “Автокаско” за първата година за петте автомобила - 14 359,25лв. 

6. Обща стойност на Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за петте автомобила  

- 2 293,85лв. 

 ІІ. За 2
-та 

(два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила с висока проходимост, 

тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за 

ползване на данъчен кредит:– марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Invincible 6AT”  ,  

 ІІ.А.Крайна цена за един брой автомобил без включен ДДС- 75 643,96лв/седемдесет и пет хиляди 

шестстотин четиридесет и три лева и деветдесет и шест стотинки/ включваща:  

1.Базовата цена на автомобила без включен ДДС- 68 979,17лв. 

2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов погасителен план за две години - при  20% 

първоначална вноска, 24 месечни вноски, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен процент за целия срок 

на договора в размер на 3,2.%, или  1 706,44лв., при първоначално еднократно авансово ползване на ДДС 

3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка за едно МПС сделка - 689,78лв. 

4.Съпътстващи разходи за едно МПС (в т.ч. Дължим данък –МПС за първата година  ; Такса регистрация 

КАТ , Екотакса.) - 313,00лв.без ДДС. 

5.Застраховка “Автокаско” за първата година за едно МПС - 3 496,79лв. 

6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за едно МПС - 458,77лв. 

 ІІ.Б.Крайна обща цена за двата броя автомобили без включен ДДС- 151 287,91лв./сто петдесет и една 

хиляди двеста осемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинка / включваща:  

1.Общата базова цена за двата автомобила без включен ДДС - 137 958,34лв. 

2. Обща Стойност на лизинга за двата  автомобила съгласно приложения лизингов погасителен план за 

две години - при  20% първоначална вноска, 24 месечни вноски, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен 

процент за целия срок на договора в размер на 3,2% или 3 412,88лв.(при първоначално еднократно авансово 

ползване на ДДС) 

3. Обща стойност на Такси обработка и управление на лизинговата сделка за двата автомобила - 1  

379,56лв. 

4. Обща стойност на Съпътстващи разходи за двата автомобила (в т.ч. Дължим данък –МПС за 

първата година  ; Такса регистрация КАТ , Екотакса – 626,00лв. без ДДС. 

5. Обща стойност на Застраховка “Автокаско” за първата година за двата автомобила -6 993,58лв. 

6. Обща стойност на Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за двата автомобила – 

917,54лв. 

 ІІІ. За 1(един)брой неупотребяван(нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 4+1 места, 

задвижване тип „4х4“:– марка: SUZUKI ; модел:Sx4 S-Cross 1,4 Boosterjet 6MT GL” ,  

 ІІІ.А.Крайна цена за един брой автомобил без включен ДДС -  43 731,85лв./четиридесет и три хиляди 

седемстотин тридесет и един лев и осемдесет и пет стотинки/ включваща:  

1.Базовата цена на автомобила без включен ДДС - 39 150,01лв. 

2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов погасителен план за две години - при  20% 

първоначална вноска, 24 месечни вноски и 10% остатъчна стойност на придобиване, без плаваща лихва и при 

фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на договора в размер на 3,2%, или 1 097,40 лв. 

3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка за едно МПС сделка - 391,50лв. 

4.Съпътстващи разходи за едно МПС (в т.ч. Дължим данък –МПС за първата година  ; Такса регистрация 

КАТ , Екотакса.)- 698,00лв  

5.Застраховка “Автокаско” за първата година за едно МПС – 2 072,86лв. 

6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за едно МПС  - 322,09лв. 



 ІV. За 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места,: TOYOTA; 

модел: Avensis SDN 1,8 Valvematic Multidrive S Elegance” ,  

 ІV.А.Крайна цена за един брой автомобил без включен ДДС – 51 296,33лв./петдесет и една хиляди двеста 

деветдесет и шест лева и тридесет и три стотинки/ включваща:  

1.Базовата цена на автомобила без включен ДДС – 46 281,67лв. 

2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов погасителен план за две години - при  20% 

първоначална вноска, 24 месечни вноски и 10% остатъчна стойност на придобиване, без плаваща лихва и при 

фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на договора в размер на 3,2%, или  1 297,24лв 

3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка за едно МПС сделка - 462,81лв. 

4.Съпътстващи разходи за едно МПС (в т.ч. Дължим данък –МПС за първата година  ; Такса регистрация 

КАТ , Екотакса - 721,18лв. 

5.Застраховка “Автокаско” за първата година за едно МПС - 2 209,30лв. 

6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за едно МПС – 324,13лв. 

2. С технически параметри на предлаганите МПС – както следва: 

2.І.А.МИНИМАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит: 

Предлагано МПС – марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Comfort 6MT” 
1. Двигател - работен обем                                                                                                                                              2393 см.куб.   

2. Гориво: Дизел                                                                                                                                                                                ДА 

3. Скоростна кутия: 6 степенна механична                                                                                                                                     ДА 

4. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                                    185гр./км  

5. Екологична норма:                                                                                                                                                                  Евро 6 

6. Брой врати:                                                                                                                                                                                  4 бр. 

7. Брой места: 4+1 бр.                                                                                                                                                                        ДА 

8. Открито товарно отделение                                                                                                                                                          ДА 

9. Четири двигателни колела (4х4)                                                                                                                                                  ДА 

10.  Задвижване на четирите колела – 4х4 бързи (H4)                                                                                                                   ДА 

11. Задвижване на четирите колела – 4х4 бавни (L4)                                                                                                                    ДА 

2.І.Б. ПО МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит: 

Предлагано МПС – марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Invincible 6AT” 
1. Двигател - работен обем                                                                                                                                              2393 см.куб.   

2. Гориво: Дизел                                                                                                                                                                               ДА 

3. Скоростна кутия: 6 степенна механична                                                                                                                                    ДА 

4. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                                   185гр./км  

5. Екологична норма:                                                                                                                                                                 Евро 6 

6. Брой врати:                                                                                                                                                                                  4 бр. 

7. Брой места: 4+1 бр.                                                                                                                                                                        ДА 

8. Открито товарно отделение                                                                                                                                                          ДА 

9. Четири двигателни колела (4х4)                                                                                                                                                  ДА 

10.  Задвижване на четирите колела – 4х4 бързи (H4)                                                                                                                  ДА 

11. Задвижване на четирите колела – 4х4 бавни (L4)                                                                                                                   ДА 

2.І.В. МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 1(един)брой неупотребяван(нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 

4+1 места, задвижване тип „4х4“: 

Предлагано МПС – марка: SUZUKI ; модел:Sx4 S-Cross 1,4 Boosterjet 6MT GL” 
23. Двигател - работен обем                                                                                                                                                  1373 см.

3
   

24. Гориво - бензин                                                                                                                                                                            ДА 

25. Скоростна кутия  6 степенна механична                                                                                                                                   ДА 



26. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                                 127 гр./км  

27. Екологична норма:                                                                                                                                                                Евро 6  

28. Брой врати: 4 бр.                                                                                                                                                                         ДА 

29. Брой места: до 4+1 бр.                                                                                                                                                                 ДА 

30. Четири двигателни колела (4х4)  или еквивалент                                                                                                                    ДА 

2.І.Г. МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 

места,: 

Предлагано МПС – модел: Avensis SDN 1,8 Valvematic Multidrive S Elegance” 
31. Двигател - работен обем                                                                                                                                                1798 см.

3
  

32. Гориво - бензин                                                                                                                                                                        ДА 

33. Скоростна кутия  -  автоматична (безстепенна или еквивалент)                                                                                        ДА 

34. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                              138 гр./км  

35. Екологична норма: не по-ниска от Евро 6 или еквивалент                                                                                                  ДА 

36. Брой врати: 4 бр.                                                                                                                                                                       ДА 

37. Брой места: 4+1 бр.                                                                                                                                                                   ДА 

 
ІІІ ОБЩИТЕ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  

3.ІІ.А. За 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит: 

марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Comfort 6MT” 
1. Горивна система – директно впръскване комънрейл или еквивалентно                                                                                ДА 

2. Максимална мощност:                                                                                                                                                 150.к. с. вкл. 

3. Разход на гориво-комбиниран:                                                                          7,0. л/100км вкл.(по каталог на производител) 

4. ABS, Вентилирани предни дискови и задни барабанни спирачки                                                                                          ДА 

5. Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила                                                                                    ДА 

6. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                              ДА 

7.Блокаж на заден диференциал                                                                                                                                                      ДА 

8. Брой въздушни възглавници – минимум 6 бр.                                                                                                                           ДА 

9.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                            ДА 

10. Имобилайзер                                                                                                                                                                                ДА 

11. Волан с регулиране по височина със сервоусилване                                                                                                               ДА 

12. Kлиматична система                                                                                                                                                                   ДА 

13. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                                    ДА 

14. Алармена система                                                                                                                                                                       ДА 

15. Eлектроуправляеми предни и задни прозорци                                                                                                                        ДА 

16. Централно заключване                                                                                                                                                               ДА 

17.Стандартна резервна гума                                                                                                                                                          ДА 

 

3.ІІ.Б. За 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока проходимост, 

тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за 

ползване на данъчен кредит: 

Предлагано МПС – марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Invincible 6AT” 
18. Горивна система – директно впръскване комънрейл или еквивалентно                                                                               ДА 

19. Максимална мощност:                                                                                                                                                150к. с. вкл. 

20. Разход на гориво-комбиниран:                                                                          8,3л/100км вкл.(по каталог на производител) 

21. ABS, Вентилирани предни дискови и задни барабанни спирачки                                                                                         ДА 

22. Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила                                                                                   ДА 

23. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                            ДА 

24.Блокаж на заден диференциал                                                                                                                                                    ДА 

25. Брой въздушни възглавници –                                                                                                                                                6 бр.  

26.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                          ДА 

27. Имобилайзер                                                                                                                                                                               ДА 



28. Волан с регулиране по височина със сервоусилване                                                                                                              ДА 

29. Kлиматична система                                                                                                                                                                   ДА 

30. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                                    ДА 

31. Алармена система                                                                                                                                                                       ДА 

32. Eлектроуправляеми предни и задни прозорци                                                                                                                         ДА 

33. Централно заключване                                                                                                                                                                ДА 

34.Подсилено окачване                                                                                                                                                                     ДА 

35.Допълнителна защита на ходовата част                                                                                                                                     ДА 

36.Система за активна безопасност (предупреждение за челен сблъсък, автоматично стопиране при определена скорост)                           ДА 

40.Заключване на задната врата на товарното отделение                                                                                                             ДА 

41.Стандартна резервна гума                                                                                                                                                           ДА 

41.Асистент за движение при стръмно спускане                                                                                                                           ДА 

40. LED фарове                                                                                                                                                                                 ДА 

41.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                           ДА 

3.ІІ.В - За 1(един)брой неупотребяван (нов) автомобила  с висока проходимост, 5-врати, 5 места, 

задвижване тип „4х4“ 

Предлагано МПС – марка: SUZUKI ; модел:Sx4 S-Cross 1,4 Boosterjet 6MT GL” 
42. Горивна система - директно впръскване                                                                                                                                   ДА  

43. Максимална мощност:                                                                                                                                               140 к. с. вкл. 

44. Разход на гориво-комбиниран:                                                                    5,6 л на 100км вкл.(по каталог на производител) 

45. ABS, Разпределение на спирачното усилие и Спирачен асистент                                                                                         ДА 

46. Система за контрол върху пътното поведение на автомобила                                                                                               ДА 

47. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                             ДА 

48. Брой въздушни възглавници –                                                                                                                                                  6бр.  

49.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                          ДА 

50.Странични греди за безопасност                                                                                                                                                 ДА 

51. Имобилайзер                                                                                                                                                                                ДА 

52. Волан с регулиране по височина                                                                                                                                               ДА 

53. Kлиматична система                                                                                                                                                                   ДА 

54. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                                    ДА 

55. Алармена система                                                                                                                                                                       НЕ 

56. Централно заключване с дистанционно управление                                                                                                               ДА 

57.Система за следене налягането в гумите                                                                                                                                   ДА 

58.Стандартна резервна гума  или ремонтен комплект за гуми                                                                                                  ДА 

59.Cruise Control с управление от волана                                                                                                                                       ДА 

60.Електрически предни и задни прозорци                                                                                                                                    ДА 

61.Електрически сгъваеми и отопляеми външни огледала с вградени мигачи                                                                          ДА 

62. Сензор за автоматични светлини                                                                                                                                              ДА 

63.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                            ДА 

64.LED  светлини(дневни, задни и главни фарове)                                                                                                                       ДА 

65.Автоматично регулиране на фаровете                                                                                                                                       ДА 

3.ІІ.Г - За 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места,: 

Предлагано МПС – марка TOYOTA; модел: Avensis SDN 1,8 Valvematic Multidrive S Elegance” 
66. Горивна система - директно впръскване                                                                                                                                   ДА 

67. Максимална мощност:                                                                                                                                                       147 к. с.  

68. Разход на гориво-комбиниран:                                                                   5,9.л на 100км вкл.(по каталог на производител) 

69. ABS, Разпределение на спирачното усилие и Спирачен асистент                                                                                        ДА 

70. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                             ДА 

71. Брой въздушни възглавници                                                                                                                                                 – 6 бр. 

72.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                           ДА 

73. Имобилайзер                                                                                                                                                                                ДА 

74. Kлиматична система                                                                                                                                                                   ДА 

75. Алармена система                                                                                                                                                                        ДА 

76.Електрически предни и задни прозорци                                                                                                                                    ДА 

77.Електрически сгъваеми и отопляеми външни огледала с вградени мигачи                                                                           ДА 



78. Сензор за автоматични светлини                                                                                                                                               ДА 

79.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                            ДА 

80.LED  светлини(дневни, задни и главни фарове)                                                                                                                       ДА 

 

ІІІ. С ПРЕДЛАГАНИ ГАРАНЦИИ ЗА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА АВТОМОБИЛИ В 

ГОДИНИ/ИЗМИНАТИ КИЛОМЕТРИ (КОЕТО ОТ ДВЕТЕ СЪБИТИЯ НАСТЪПИ ПЪРВО)  КАКТО 

СЛЕДВА: 

ІІІ.1. Предлагана гаранция за 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит, считано от датата на подписване на договора: 6г./шест години 

(200 000 км/двеста хиляди км.)год./км.   (което от двете събития настъпи първо).  

ІІІ.2.Предлагана гаранция за 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит, считано от датата на подписване на договора: 6г./шест години 

(200 000 км/двеста хиляди км.)год./км.   (което от двете събития настъпи първо). 

ІІІ.3.Предлагана гаранция за 1(един)брой неупотребяван (нов) автомобила  с висока проходимост, 5-врати, 

5 места, задвижване тип „4х4“, считано от датата на подписване на договора: 7г./седем години (140 000 км/сто и 

четиридесет хиляди км.)год./км.   (което от двете събития настъпи първо). 

ІІІ.4.Предлагана гаранция за 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 

места, считано от датата на подписване на договора: 6г./шест години (200 000 км/двеста хиряди км.)год./км.   

(което от двете събития настъпи първо).  

 

ІV.  Срок за доставка на 9-те автомобила 10 /десет / календарни дни, считано от датата на влизане в 

сила  на решението  за определяне на изпълнител до датата на подписване на приемателно- приемателния 

протокол. 

 

V. Наличие на оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили на 

територията на Областите Шумен, Търговище, Добрич и Варна, за бърза реакция и навременна намеса на 

специалист. 

 

V І .  П р и  о б я в е н о  п о л з в а н е  н а  п о д и з п ъ л н и т е л  к а к т о  с л е д в а :  

V І . 1 .  ЕООД “Венци-Габрово” гр.Габрово, ЕИК-201173605 на Агенцията по вписванията, със седалище 

и адрес на управление: обл.Габрово, гр.Габрово 5300, ул. „Христо Смирненски” №58, представлявано от 

Венцислав Василев Маринов  - управител  

 

Н я м а  к л а с и р а н  н а  в т о р о  м я с т о  у ч а с т н и к  п о р а д и  л и п с а  н а  д р у г и  п о да д е н и  

о фе р т и    

 

О т  у ч а с т и е  в  п р о ц е д у р а т а  н я м а  о т с т р а н е н и  к а н д и д а т и  

 

За изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП с предмет:  „Обща 

еднократна доставка при условията на двегодишен финансов  лизинг на общо 9(девет) нови 

неупотребявани МПС,  от които 7(седем) бр.  тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито 

товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит; 1(един)брой неупотребяван(нов) 

автомобил с висока проходимост, 5-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4“ и 1(един)брой 

неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места, за нуждите на Североизточно 

държавно предприятие ДП Шумен с технически характеристики съгласно посочените в документацията на 

процедурата“, открита с Решение № 22 от 11.10.2018 г. на  Директора на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП Шумен и обявено с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2018-0139 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ ЕИК-131206120, седалище  и адрес на управление: Област 

София(столица), Община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. Черни връх“ №32А, ет.6, 

при следните параметри на окончателната оферта: 



1. Предлагана обща крайна цена на доставката за 9
-те

 МПС е в размер на 553 679,40лв./петстотин 

петдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/  без ДДС и 

657 855.61 лв. с вкл. ДДС и с включени всички разходи по доставката, разпределени по типове автомобили както 

следва: 

І. За 5
-те

 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила с висока проходимост, 

тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за 

ползване на данъчен кредит: – марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Comfort 6MT” ,  

 І.А. Крайна цена за един брой автомобил без включен ДДС - 61 472,66лв./шестдесет  и една хиляди 

четиристотин седемдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/ включваща:  

1.Базовата цена на автомобила без включен ДДС- 55 887,51.лв. 

2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов погасителен план за две години - при  20% 

първоначална вноска, 24 месечни вноски, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен процент за целия срок 

на договора в размер на 3,2%. или - 1 382,65лв., при първоначално еднократно авансово ползване на ДДС 

3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка за едно МПС сделка- 558,88лв. 

4.Съпътстващи разходи за едно МПС (в т.ч. Дължим данък –МПС за първата година  ; Такса регистрация 

КАТ , Екотакса.)- 313,00лв. без ДДС 

5.Застраховка “Автокаско” за първата година за едно МПС - 2 871,85лв. 

6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за едно МПС  - 458,77.лв. 

 І.Б.Крайна обща цена за 5
-те

 (пет) броя автомобили без включен ДДС - 307 363,31лв./триста и седем 

хиляди триста шестдесет и три лева и тридесет и една стотинки/ включваща:  

1.Общата базова цена за 5
-те

 (пет) броя автомобила без включен ДДС - 279 437,55лв. 

2. Обща Стойност на лизинга за петте автомобила съгласно приложения лизингов погасителен план за 

две години - при  20% първоначална вноска, 24 месечни вноски, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен 

процент за целия срок на договора в размер на 3,2%  или 6 913,27лв.,при първоначално еднократно авансово 

ползване на ДДС 
3. Обща стойност на Такси обработка и управление на лизинговата сделка за петте автомобила - 

2 794,39лв. 

4. Обща стойност на Съпътстващи разходи за петте автомобила (в т.ч. Дължим данък –МПС за 

първата година  ; Такса регистрация КАТ , Екотакса.); - 1565,00лв  без ДДС 

5. Обща стойност на Застраховка “Автокаско” за първата година за петте автомобила - 14 359,25лв. 

6. Обща стойност на Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за петте автомобила  

- 2 293,85лв. 

 ІІ. За 2
-та 

(два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила с висока проходимост, 

тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за 

ползване на данъчен кредит:– марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Invincible 6AT”  ,  

 ІІ.А.Крайна цена за един брой автомобил без включен ДДС- 75 643,96лв/седемдесет и пет хиляди 

шестстотин четиридесет и три лева и деветдесет и шест стотинки/ включваща:  

1.Базовата цена на автомобила без включен ДДС- 68 979,17лв. 

2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов погасителен план за две години - при  20% 

първоначална вноска, 24 месечни вноски, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен процент за целия срок 

на договора в размер на 3,2.%, или  1 706,44лв., при първоначално еднократно авансово ползване на ДДС 

3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка за едно МПС сделка - 689,78лв. 

4.Съпътстващи разходи за едно МПС (в т.ч. Дължим данък –МПС за първата година  ; Такса регистрация 

КАТ , Екотакса.) - 313,00лв.без ДДС. 

5.Застраховка “Автокаско” за първата година за едно МПС - 3 496,79лв. 

6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за едно МПС - 458,77лв. 

 ІІ.Б.Крайна обща цена за двата броя автомобили без включен ДДС- 151 287,91лв./сто петдесет и една 

хиляди двеста осемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинка / включваща:  

1.Общата базова цена за двата автомобила без включен ДДС - 137 958,34лв. 

2. Обща Стойност на лизинга за двата  автомобила съгласно приложения лизингов погасителен план за 

две години - при  20% първоначална вноска, 24 месечни вноски, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен 

процент за целия срок на договора в размер на 3,2% или 3 412,88лв.(при първоначално еднократно авансово 

ползване на ДДС) 

3. Обща стойност на Такси обработка и управление на лизинговата сделка за двата автомобила - 1  

379,56лв. 



4. Обща стойност на Съпътстващи разходи за двата автомобила (в т.ч. Дължим данък –МПС за 

първата година  ; Такса регистрация КАТ , Екотакса – 626,00лв. без ДДС. 

5. Обща стойност на Застраховка “Автокаско” за първата година за двата автомобила -6 993,58лв. 

6. Обща стойност на Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за двата автомобила – 

917,54лв. 

 ІІІ. За 1(един)брой неупотребяван(нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 4+1 места, 

задвижване тип „4х4“:– марка: SUZUKI ; модел:Sx4 S-Cross 1,4 Boosterjet 6MT GL” ,  

 ІІІ.А.Крайна цена за един брой автомобил без включен ДДС -  43 731,85лв./четиридесет и три хиляди 

седемстотин тридесет и един лев и осемдесет и пет стотинки/ включваща:  

1.Базовата цена на автомобила без включен ДДС - 39 150,01лв. 

2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов погасителен план за две години - при  20% 

първоначална вноска, 24 месечни вноски и 10% остатъчна стойност на придобиване, без плаваща лихва и при 

фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на договора в размер на 3,2%, или 1 097,40 лв. 

3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка за едно МПС сделка - 391,50лв. 

4.Съпътстващи разходи за едно МПС (в т.ч. Дължим данък –МПС за първата година  ; Такса регистрация 

КАТ , Екотакса.)- 698,00лв.  

5.Застраховка “Автокаско” за първата година за едно МПС – 2 072,86лв. 

6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за едно МПС  - 322,09лв. 

 ІV. За 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места,: TOYOTA; 

модел: Avensis SDN 1,8 Valvematic Multidrive S Elegance” ,  

 ІV.А.Крайна цена за един брой автомобил без включен ДДС – 51 296,33лв./петдесет и една хиляди двеста 

деветдесет и шест лева и тридесет и три стотинки/ включваща:  

1.Базовата цена на автомобила без включен ДДС – 46 281,67лв. 

2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов погасителен план за две години - при  20% 

първоначална вноска, 24 месечни вноски и 10% остатъчна стойност на придобиване, без плаваща лихва и при 

фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на договора в размер на 3,2%, или  1 297,24лв 

3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка за едно МПС сделка - 462,81лв. 

4.Съпътстващи разходи за едно МПС (в т.ч. Дължим данък –МПС за първата година  ; Такса регистрация 

КАТ , Екотакса - 721,18лв. 

5.Застраховка “Автокаско” за първата година за едно МПС - 2 209,30лв. 

6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година за едно МПС – 324,13лв. 

 

2. С технически параметри на предлаганите МПС – както следва: 

2.І.А.МИНИМАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит: 

Предлагано МПС – марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Comfort 6MT” 
1. Двигател - работен обем                                                                                                                                              2393 см.куб.   

2. Гориво: Дизел                                                                                                                                                                                ДА 

3. Скоростна кутия: 6 степенна механична                                                                                                                                     ДА 

4. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                                    185гр./км  

5. Екологична норма:                                                                                                                                                                  Евро 6 

6. Брой врати:                                                                                                                                                                                  4 бр. 

7. Брой места: 4+1 бр.                                                                                                                                                                        ДА 

8. Открито товарно отделение                                                                                                                                                          ДА 

9. Четири двигателни колела (4х4)                                                                                                                                                  ДА 

10.  Задвижване на четирите колела – 4х4 бързи (H4)                                                                                                                   ДА 

11. Задвижване на четирите колела – 4х4 бавни (L4)                                                                                                                    ДА 

2.І.Б. ПО МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит: 



Предлагано МПС – марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Invincible 6AT” 
1. Двигател - работен обем                                                                                                                                              2393 см.куб.   

2. Гориво: Дизел                                                                                                                                                                               ДА 

3. Скоростна кутия: 6 степенна механична                                                                                                                                    ДА 

4. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                                   185гр./км  

5. Екологична норма:                                                                                                                                                                 Евро 6 

6. Брой врати:                                                                                                                                                                                  4 бр. 

7. Брой места: 4+1 бр.                                                                                                                                                                        ДА 

8. Открито товарно отделение                                                                                                                                                          ДА 

9. Четири двигателни колела (4х4)                                                                                                                                                  ДА 

10.  Задвижване на четирите колела – 4х4 бързи (H4)                                                                                                                  ДА 

11. Задвижване на четирите колела – 4х4 бавни (L4)                                                                                                                   ДА 

2.І.В. МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 1(един)брой неупотребяван(нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 

4+1 места, задвижване тип „4х4“: 

Предлагано МПС – марка: SUZUKI ; модел:Sx4 S-Cross 1,4 Boosterjet 6MT GL” 
23. Двигател - работен обем                                                                                                                                                  1373 см.

3
   

24. Гориво - бензин                                                                                                                                                                            ДА 

25. Скоростна кутия  6 степенна механична                                                                                                                                   ДА 

26. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                                 127 гр./км  

27. Екологична норма:                                                                                                                                                                Евро 6  

28. Брой врати: 4 бр.                                                                                                                                                                         ДА 

29. Брой места: до 4+1 бр.                                                                                                                                                                 ДА 

30. Четири двигателни колела (4х4)  или еквивалент                                                                                                                    ДА 

2.І.Г. МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 

места,: 

Предлагано МПС – модел: Avensis SDN 1,8 Valvematic Multidrive S Elegance” 
31. Двигател - работен обем                                                                                                                                                1798 см.

3
  

32. Гориво - бензин                                                                                                                                                                        ДА 

33. Скоростна кутия  -  автоматична (безстепенна или еквивалент)                                                                                        ДА 

34. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                              138 гр./км  

35. Екологична норма: не по-ниска от Евро 6 или еквивалент                                                                                                  ДА 

36. Брой врати: 4 бр.                                                                                                                                                                       ДА 

37. Брой места: 4+1 бр.                                                                                                                                                                   ДА 

 

ІІІ ОБЩИТЕ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  

2.ІІ.А. За 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока проходимост, 

тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за 

ползване на данъчен кредит: 

марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Comfort 6MT” 
1. Горивна система – директно впръскване комънрейл или еквивалентно                                                                                ДА 

2. Максимална мощност:                                                                                                                                                 150.к. с. вкл. 

3. Разход на гориво-комбиниран:                                                                          7,0. л/100км вкл.(по каталог на производител) 

4. ABS, Вентилирани предни дискови и задни барабанни спирачки                                                                                          ДА 

5. Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила                                                                                    ДА 

6. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                              ДА 

7.Блокаж на заден диференциал                                                                                                                                                      ДА 

8. Брой въздушни възглавници – минимум 6 бр.                                                                                                                           ДА 

9.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                            ДА 

10. Имобилайзер                                                                                                                                                                                ДА 

11. Волан с регулиране по височина със сервоусилване                                                                                                               ДА 

12. Kлиматична система                                                                                                                                                                   ДА 

13. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                                    ДА 



14. Алармена система                                                                                                                                                                       ДА 

15. Eлектроуправляеми предни и задни прозорци                                                                                                                        ДА 

16. Централно заключване                                                                                                                                                               ДА 

17.Стандартна резервна гума                                                                                                                                                          ДА 

ІІ.Б. За 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока проходимост, 

тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за 

ползване на данъчен кредит: 

Предлагано МПС – марка: TOYOTA; модел:Hilux 2,4 D-4D Invincible 6AT” 
18. Горивна система – директно впръскване комънрейл или еквивалентно                                                                               ДА 

19. Максимална мощност:                                                                                                                                                150к. с. вкл. 

20. Разход на гориво-комбиниран:                                                                          8,3л/100км вкл.(по каталог на производител) 

21. ABS, Вентилирани предни дискови и задни барабанни спирачки                                                                                         ДА 

22. Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила                                                                                   ДА 

23. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                            ДА 

24.Блокаж на заден диференциал                                                                                                                                                    ДА 

25. Брой въздушни възглавници –                                                                                                                                                6 бр.  

26.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                          ДА 

27. Имобилайзер                                                                                                                                                                               ДА 

28. Волан с регулиране по височина със сервоусилване                                                                                                              ДА 

29. Kлиматична система                                                                                                                                                                   ДА 

30. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                                    ДА 

31. Алармена система                                                                                                                                                                       ДА 

32. Eлектроуправляеми предни и задни прозорци                                                                                                                         ДА 

33. Централно заключване                                                                                                                                                                ДА 

34.Подсилено окачване                                                                                                                                                                     ДА 

35.Допълнителна защита на ходовата част                                                                                                                                     ДА 

36.Система за активна безопасност (предупреждение за челен сблъсък, автоматично стопиране при определена скорост)                           ДА 

40.Заключване на задната врата на товарното отделение                                                                                                             ДА 

41.Стандартна резервна гума                                                                                                                                                           ДА 

41.Асистент за движение при стръмно спускане                                                                                                                           ДА 

40. LED фарове                                                                                                                                                                                 ДА 

41.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                           ДА 

 

2.ІІ.В - За 1(един)брой неупотребяван (нов) автомобила  с висока проходимост, 5-врати, 5 места, 

задвижване тип „4х4“ 

Предлагано МПС – марка: SUZUKI ; модел:Sx4 S-Cross 1,4 Boosterjet 6MT GL” 
42. Горивна система - директно впръскване                                                                                                                                   ДА  

43. Максимална мощност:                                                                                                                                               140 к. с. вкл. 

44. Разход на гориво-комбиниран:                                                                    5,6 л на 100км вкл.(по каталог на производител) 

45. ABS, Разпределение на спирачното усилие и Спирачен асистент                                                                                         ДА 

46. Система за контрол върху пътното поведение на автомобила                                                                                               ДА 

47. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                            ДА 

48. Брой въздушни възглавници –                                                                                                                                                6бр.  

49.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                          ДА 

50.Странични греди за безопасност                                                                                                                                                ДА 

51. Имобилайзер                                                                                                                                                                               ДА 

52. Волан с регулиране по височина                                                                                                                                              ДА 

53. Kлиматична система                                                                                                                                                                   ДА 

54. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                                    ДА 

55. Алармена система                                                                                                                                                                       НЕ 

56. Централно заключване с дистанционно управление                                                                                                              ДА 

57.Система за следене налягането в гумите                                                                                                                                  ДА 

58.Стандартна резервна гума  или ремонтен комплект за гуми                                                                                                   ДА 

59.Cruise Control с управление от волана                                                                                                                                       ДА 

60.Електрически предни и задни прозорци                                                                                                                                    ДА 



61.Електрически сгъваеми и отопляеми външни огледала с вградени мигачи                                                                          ДА 

62. Сензор за автоматични светлини                                                                                                                                               ДА 

63.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                            ДА 

64.LED  светлини(дневни, задни и главни фарове)                                                                                                                       ДА 

65.Автоматично регулиране на фаровете                                                                                                                                       ДА 

ІІ.Г - За 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места,: 

Предлагано МПС – марка TOYOTA; модел: Avensis SDN 1,8 Valvematic Multidrive S Elegance” 
66. Горивна система - директно впръскване                                                                                                                                  ДА 

67. Максимална мощност:                                                                                                                                                        147 к. с.  

68. Разход на гориво-комбиниран:                                                                    5,9.л на 100км вкл.(по каталог на производител) 

69. ABS, Разпределение на спирачното усилие и Спирачен асистент                                                                                         ДА 

70. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                            ДА 

71. Брой въздушни възглавници                                                                                                                                                 – 6 бр. 

72.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                          ДА 

73. Имобилайзер                                                                                                                                                                                ДА 

74. Kлиматична система                                                                                                                                                                   ДА 

75. Алармена система                                                                                                                                                                       ДА 

76.Електрически предни и задни прозорци                                                                                                                                    ДА 

77.Електрически сгъваеми и отопляеми външни огледала с вградени мигачи                                                                          ДА 

78. Сензор за автоматични светлини                                                                                                                                               ДА 

79.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                            ДА 

80.LED  светлини(дневни, задни и главни фарове)                                                                                                                       ДА 

 

ІІІ. С ПРЕДЛАГАНИ ГАРАНЦИИ ЗА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА АВТОМОБИЛИ В 

ГОДИНИ/ИЗМИНАТИ КИЛОМЕТРИ (КОЕТО ОТ ДВЕТЕ СЪБИТИЯ НАСТЪПИ ПЪРВО)  КАКТО 

СЛЕДВА: 

ІІІ.1. Предлагана гаранция за 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит, считано от датата на подписване на договора: 6г./шест години 

(200 000 км/двеста хиляди км.)год./км.   (което от двете събития настъпи първо).  

ІІІ.2.Предлагана гаранция за 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с 

възможност за ползване на данъчен кредит, считано от датата на подписване на договора: 6г./шест години 

(200 000 км/двеста хиляди км.)год./км.   (което от двете събития настъпи първо). 

ІІІ.3.Предлагана гаранция за 1(един)брой неупотребяван (нов) автомобила  с висока проходимост, 5-врати, 

5 места, задвижване тип „4х4“, считано от датата на подписване на договора: 7г./седем години (140 000 км/сто и 

четиридесет хиляди км.)год./км.   (което от двете събития настъпи първо). 

ІІІ.4.Предлагана гаранция за 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 

места, считано от датата на подписване на договора: 6г./шест години (200 000 км/двеста хиряди км.)год./км.   

(което от двете събития настъпи първо).  

 

VІ.  Срок за доставка на 9-те автомобила 10 /десет / календарни дни, считано от датата на влизане в 

сила  на решението  за определяне на изпълнител до датата на подписване на приемателно- приемателния 

протокол. 

 

ІV. Наличие на оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили на 

територията на Областите Шумен, Търговище, Добрич и Варна, за бърза реакция и навременна намеса на 

специалист. 

 

V .  П р и  о б я ве н о  п о л з в а н е  н а  п о д и з п ъ л н и т е л  к а к т о  с л е д ва :  

V . 1 .  ЕООД “Венци-Габрово” гр.Габрово, ЕИК-201173605 на Агенцията по вписванията, със седалище 

и адрес на управление: обл.Габрово, гр.Габрово 5300, ул. „Христо Смирненски” №58, представлявано от 

Венцислав Василев Маринов  - управител  

 



Решението да се доведе до знанието на участника в процедурата и обявения от него подизпълнител за 

сведение и  съответните заинтересовани длъжностни лица от „СИДП“ ДП Шумен  гр. Шумен, за сведение и 

изпълнение.  

 

Същото да се публикува при спазване на разпоредбите на чл.42 от  ЗОП в профила на купувача . 

 

Решението, във връзка с разпоредбата на чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП,   подлежи на обжалване пред 

Комисията за защита на конкуренцията  от лицата посочени в чл.198, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП  за процедурата в 

срока посочен в 197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

Договорът да се сключи  с определения за изпълнител участник  при условията  изискванията  на чл.112, 

ал.7, т.2 от ЗОП, след представяне на документи по чл.112, ал1 от ЗОП. 

 

Контрола по изпълнението на същото възлагам на инж. Петър Георгиев Ганев – зам. директор при 

„СИДП“ ДП Шумен  и  Янко Митев Янков - р-л финансов отдел- гл. счетоводител  на „СИДП“ ДП Шумен. 

 

 

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП:…(п ) …з али ч ено  съг л асно  З ЗЛ Д  
 

                  /инж. В. Нинов/ 

 

 

 


