
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 15 

гр. Шумен, 18.11.2019 г. 

  

На  основание чл. 108, ал. 1 от ЗОП, и извършена класация от комисията назначена със Заповед № 

335/13.11.2019 г на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за определяне на изпълнител  и  в ъзлаг ане  на  

изпълнението  на  о бщ еств ена  по р ъч ка  по  р еда  на  ч л . 18, ал. 1, т. 12 , чл. 20, ал. 2, т. 12, чл. 

178-181, от ЗОП, чл.51, от ППЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в 

„Североизточно Държавно Предприятие“ ДП гр.Шумен,  ч р ез  „ п уб лично  съ ст езани е ”  с  о бект  

на  по р ъч ката  –  до став ка  и  пр едм ет  на  изпълнение  -  „Едновременна и еднократна 

доставка при условията на еднократно плащане на 3(три) неупотребявани (нови), МПС 

(Цялометалическо купе тип „Комби“ с брой седящи места 6+1 и закрит товарен отсек, изолиран от 

седящите места, задвижване 4х4 за нуждите на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен с 

технически характеристики съгласно посочените в документацията на процедурата“, открита с 

решение №13 от 21.10.2019г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и 

обявено с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 0271 1-2019-0155. 

 

ОБЯВЯВАМ 
Следното класиране: 

На първо място с получени 100,00 точки класирам: Участник №1 - ЕТ „Карбон Александър 

Атанасов“ гр. Плевен ЕИК-040641836, седалище  и адрес на управление: Област Плевен, Община 

Плевен, гр. Плевен 5800, ул.“Гургулят“ №21, ет.8, ап.29, представлявано от Александър Георгиев 

Атанасов – физическо лице търговец, при следните параметри на окончателната оферта: 

І. Предлагана обща крайна цена на доставката за 3
-те

(три) броя МПС (Цялометалическо 

купе тип „Комби“ с брой седящи  места 6+1 и закрит товарен отсек, изолиран от седящите места, 

задвижване 4х4): марка УАЗ, модел 390995 в размер на:  

- 86 400,00лв.(осемдесет и шест хиляди и четиристотин лева) без ДДС.( по 28 800лв за един 

рой МПС- във финансовия ресурс на възложителя)  

и  

- 103 680,00лв.(сто и три хиляди шестстотин и осемдесет лева) с вкл. ДДС 

както в така предложената крайна обща цена са включени и всички разходи по доставката на 

автомобилите франко посоченото от възложителя място, включително дължимите екотакси, и 

такси по прехвърляне на МПС-тата 

 

ІІ.  Срок за доставка -  срок на доставка 1(един) календарен ден, от датата на сключване на 

договора 

 

  



 

 

 

ІІІ. С ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МПС – КАКТО СЛЕДВА: 

ІІІ.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА 

КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ  ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

относно 3(три) броя МПС (Цялометалическо купе тип „Комби“ с брой седящи места 6+1 и закрит 

товарен отсек, изолиран от седящите места, задвижване 4х4): 

 

ІІІ.2. ОБЩИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  относно 3(три) броя МПС 

(Цялометалическо купе тип „Комби“ с брой седящи места 6+1 и закрит товарен отсек, изолиран от 

седящите места, задвижване 4х4): 

Предлагано МПС марка УАЗ, модел 390995 

ЗАЯВЕНИ ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  

1. Колесна база между двете оси                                                                                                          2300мм 

2. Мощност                                                                                                                                             82,5kW. 

3. Разход на гориво-комбиниран:                                                                                        11,2 л/100км вкл. 

4. Предни дискови и задни барабанни спирачки                                                                                        ДА 

5. Волан със сервоусилване                                                                                                                          ДА 

6. Габарити на автомобила -                   Дължина – 4930мм; Ширина – 1940мм; Височина – 2064мм 

7. Клиренс –                                                                                                                                              205мм 

8. Дълбочина на газене –                                                                                                                        500мм 

9. Брой резервоари –                                                                  2(два)броя  с обща вместимост 77л общо 

10. Размер на гумите –                                                                                                                       225/75/16 

 

ІV. С предложена е единна гаранция в години и изминати километри (което от двете събития 

настъпи първо по ред), считано от датата на подписване на договора както следва 2,25г(две години и 

една четвърт(три месеца)/или 102 000 (сто и два хиляди) километра 
 

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

територията на Областите Шумен, Търговище и Варна. 

 
 

 

Предлагано МПС марка УАЗ, модел 390995 

ЗАЯВЕНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  
1.Предлаганите автомобили следва да са фабрично нови и неупотребявани           ДА 
2.Предлаганите автомобили следва да притежават необходимите валидни документи осигуряващи 
регистрацията им съгласно законодателството на Р.                      ДА 
3. Двигател                                                                                              4 цилиндров работен обем 2693см 
см.куб. 4. Гориво: Бензин          ДА 
5. Скоростна кутия:                                                                                          5 степенна - механична 
6. Брой врати: 4 бр. 
7. Цялометалическа каросерия тип „Комби“ с брой седящи места 6+1 и закрит товарен отсек, 
изолиран от седящите места    ДА 
8. Две оси                       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 
12. Товароподемност(полезен товар)                 940кг. 

 
 



Няма класирани на второ следващи места участници поради липса на други подадени 

оферти  
 

От участие в процедурата няма отстранени  оферти и кандидати  

 

За изпълнител за извършване на обществена поръчка проведена по  р еда  на  ч л . 18, ал. 1, т. 12, 

чл. 20, ал. 2, т. 12, чл. 178-181, от ЗОП, чл.51, от ППЗОП и Вътрешните правила за възлагане на 

обществени поръчки в „Североизточно Държавно Предприятие“ ДП гр.Шумен,  ч р ез  

„ пу б личн о  съ ст еза ни е ”  с  о бект  на  по р ъч ката  –  доставка  и  предм ет  на  изпълнение  

-  „Едновременна и еднократна доставка при условията на еднократно плащане на 3(три) 

неупотребявани (нови), МПС (Цялометалическо купе тип „Комби“ с брой седящи места 6+1 и 

закрит товарен отсек, изолиран от седящите места, задвижване 4х4 за нуждите на Североизточно 

държавно предприятие ДП Шумен с технически характеристики съгласно посочените в 

документацията на процедурата“, открита с решение №13 от 21.10.2019г. на Директора на 

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

на АОП: 0271 1-2019-0155. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 

ЕТ „Карбон Александър Атанасов“ гр. Плевен ЕИК-040641836, седалище  и адрес на 

управление: Област Плевен, Община Плевен, гр. Плевен 5800, ул.“Гургулят“ №21, ет.8, ап.29, 

представлявано от Александър Георгиев Атанасов – физическо лице търговец, при следните параметри 

на окончателната оферта: 

І. Предлагана обща крайна цена на доставката за 3
-те

(три) броя МПС (Цялометалическо 

купе тип „Комби“ с брой седящи  места 6+1 и закрит товарен отсек, изолиран от седящите места, 

задвижване 4х4): марка УАЗ, модел 390995 в размер на:  

- 86 400,00лв.(осемдесет и шест хиляди и четиристотин лева) без ДДС.( по 28 800лв за един 

рой МПС- във финансовия ресурс на възложителя)  

и  

- 103 680,00лв.(сто и три хиляди шестстотин и осемдесет лева) с вкл. ДДС 

както в така предложената крайна обща цена са включени и всички разходи по доставката на 

автомобилите франко посоченото от възложителя място, включително дължимите екотакси, и 

такси по прехвърляне на МПС-тата 

ІІ.  Срок за доставка -  срок на доставка 1(един) календарен ден, от датата на сключване на 

договора 

ІІІ. С ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МПС – КАКТО СЛЕДВА: 

ІІІ.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА 

КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ  ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

относно 3(три) броя МПС (Цялометалическо купе тип „Комби“ с брой седящи места 6+1 и закрит 

товарен отсек, изолиран от седящите места, задвижване 4х4): 

Предлагано МПС марка УАЗ, модел 390995 

ЗАЯВЕНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  
1.Предлаганите автомобили следва да са фабрично нови и неупотребявани           ДА 
2.Предлаганите автомобили следва да притежават необходимите валидни документи осигуряващи 
регистрацията им съгласно законодателството на Р.                      ДА 
3. Двигател                                                                                              4 цилиндров работен обем 2693см 
см.куб. 4. Гориво: Бензин          ДА 
5. Скоростна кутия:                                                                                          5 степенна - механична 
6. Брой врати: 4 бр. 
7. Цялометалическа каросерия тип „Комби“ с брой седящи места 6+1 и закрит товарен отсек, 
изолиран от седящите места    ДА 
8. Две оси                       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 
12. Товароподемност(полезен товар)                 940кг. 

 



 

ІІІ.2. ОБЩИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  относно 3(три) броя МПС 

(Цялометалическо купе тип „Комби“ с брой седящи места 6+1 и закрит товарен отсек, изолиран от 

седящите места, задвижване 4х4): 

Предлагано МПС марка УАЗ, модел 390995 

ЗАЯВЕНИ ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  

1. Колесна база между двете оси                                                                                                          2300мм 

2. Мощност                                                                                                                                             82,5kW. 

3. Разход на гориво-комбиниран:                                                                                        11,2 л/100км вкл. 

4. Предни дискови и задни барабанни спирачки                                                                                        ДА 

5. Волан със сервоусилване                                                                                                                          ДА 

6. Габарити на автомобила -                   Дължина – 4930мм; Ширина – 1940мм; Височина – 2064мм 

7. Клиренс –                                                                                                                                              205мм 

8. Дълбочина на газене –                                                                                                                        500мм 

9. Брой резервоари –                                                                  2(два)броя  с обща вместимост 77л общо 

10. Размер на гумите –                                                                                                                       225/75/16 

 

ІV. С предложена е единна гаранция в години и изминати километри (което от двете събития 

настъпи първо по ред), считано от датата на подписване на договора както следва 2,25г(две години и 

една четвърт(три месеца)/или 102 000 (сто и два хиляди) километра 

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

територията на Областите Шумен, Търговище и Варна. 
 

Решението да се доведе до знанието на участника в процедурата 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  участниците в 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.21 от ЗОП, след представяне на документи по чл.112, ал.1 от ЗОП. 

 

Контрола по изпълнението на същото възлагам на :……….заличено съгласно 

ЗЗЛД……………….. и  ...........................................................заличено съгласно ЗЗЛД............................. 

. 

 
 

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП:… …....(п) заличено съгласно ЗЗЛД…………………….. 

                  /инж. В. Нинов/ 

 
 

 


