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

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 25.01.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес, 21.01.2021 г., Комисия назначена със Заповед № 35/21.01.2021 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, за да проведе процедура за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на обществена поръчка – открита процедура по реда на ч л .  7 4  о т  З ОП   

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Консолидирана обществена поръчка по: І. 

Доставка на 1 бр. неупотр. спец. горски колесен трактор с мощност 210-220 к.с, агрегирана 

към него навесна машина за почвоподготовка с работна ширина 250 -260 см. и дълбочина на 

обработката на почвата от 25 до 30 см и на 1 брой неупотребяван специализиран горски 

колесен трактор с номинална мощност от 150 до 160 к.с, със специализирано предпазно и 

повишаващо проходимостта оборудване за работа в горски условия и агрегиран към него 

навесен горски шредер с работна ширина от 220 до 230 сантиметра, за механизирано 

премахване на плантации от инвазивни неместни дървесни видове в 5 Натура 2000 зони и 

подготовка на площите за залесяване с местни видове и ІІ.Предоставяне на услуги по 

гаранционно обслужване и ремонт на тракторите и агрегатите към тях в срок на гаранцията - 

не по-кратък от 12 месеца от датата на доставката или 1000 моточаса, което от двете събития 

настъпи първо.“ , открита с решение Р ешени е  № F 80 00 1 / 18 .12 . 20 20  г .  на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, в състав: 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП– Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …чл 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

2. …чл 59 от ЗЗЛД… – р-л „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – 

Шумен; 

3. …чл 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен 

4. …чл 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, със задача: да 

разгледа, оцени и класира подадените оферти за определяне на изпълнител за горепосочената 

обществена поръчка, се събра на свое първо редовно заседание в 10:00 часа, в заседателната 

зала на административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с 

адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно провеждане на горепосочената процедура. 

Процедурата е открита с решение №  № F8 0 00 1 /1 8 . 12 .2 02 0  г ., обявление за което е 

публикувано в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Уникалният номер на поръчката в регистъра на 

обществените поръчки в ЦАИС е 02711-2020-0146. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в ЦАИС. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на чл.47, ал. 

1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и информация за датата и 
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часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС са подадени оферти за участие в процедурата 

от следните кандидати, както следва: 

 

АГРОТРОН 2007 ЕООД 
13:40:03ч./ 

19.01.2021г. 

 

ЗЛАТЕКС ООД 
14:16:46ч./ 

19.01.2021г. 

 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК за кандидатите АГРОТРОН 

2007 ЕООД и ЗЛАТЕКС ООД, като установи актуалното им правно състояние и представляващите 

ги лица. 

След като се узнаха кандидатите, подали оферти, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които 

се публикуваха в досието на процедурата в ЦАИС. 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

I. АГРОТРОН 2007 ЕООД: 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество; 

3. Декларация по чл. 3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка. 

5. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

АГРОТРОН 2007 ЕООД  документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя да е вписан в съответния Търговски 

регистър, което е посочил в ЕЕДОП; 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансово състояние на 

участниците: 

- участника е обявил в ЕЕДОП, размера на реализирания от него конкретен годишен оборот, за 

последните три приключили финансови години, като с така заявения от него конкретен годишен 

оборот  изпълнява условията на възложителя за допустимост по този критерий. 

3. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участника е обявил в ЕЕДОП опит в изпълнението на доставки идентични с предмета на 

настоящата поръчка, като е посочил конкретни договори, получатели и суми, като с така заявеното 

от него изпълнява условията на възложителя за допустимост по този критерий; 

- участника е обявил в ЕЕДОП че разполага с 10 (десет) лица, сервизни специалисти, 

притежаващи професионална компетентност и квалификация, за извършване на гаранционна 

поддръжка на предлаганата техника, като е посочил имената им  и професионалната им 

квалификация,  като с така заявената от него информация изпълнява условията на възложителя за 

допустимост по този критерий; 
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- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с 2 (два) специализирани сервиза в гр. 

Търговище и кв. Аксаково, гр. Варна като с така заявената от него информация изпълнява условията 

на възложителя за допустимост по този критерий. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на участника 

АГРОТРОН 2007 ЕООД  са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и същият 

отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1  

1.1.Допуска участник АГРОТРОН 2007 ЕООД  до участие в следващия етап на процедурата 

- разглеждане на техническото предложение. 

 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

II. ЗЛАТЕКС ООД 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП; 

2. Декларация по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество; 

3. Декларация по чл. 3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка. 

5. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП. 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

ЗЛАТЕКС ООД документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя да е вписан в съответния Търговски 

регистър, което е посочил в ЕЕДОП; 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансово състояние на 

участниците: 

- участника е обявил в ЕЕДОП  размера на реализирания от него конкретен годишен оборот, за 

последните три приключили финансови години, като с така заявения от него конкретен годишен 

оборот  изпълнява условията на възложителя за допустимост по този критерий. 

3. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участника е обявил в ЕЕДОП опит в изпълнението на доставки идентични с предмета на 

настоящата поръчка, като е посочил конкретни договори, получатели и суми, като с така заявеното 

от него изпълнява условията на възложителя за допустимост по този критерий; 

- участника НЕ Е ОБЯВИЛ в ЕЕДОП че разполага с минимум 10 (десет) лица, сервизни 

специалисти, притежаващи професионална компетентност и квалификация, за извършване на 

гаранционна поддръжка на предлаганата техника, като не е посочил и имената  и квалификация  на 

същите; 

- участникът Не Е ОБЯВИЛ в ЕЕДОП, че разполага с минимум 2 (две) специализирани 

сервизни бази (собствени, наети или чрез използване на подизпълнител и/или капацитета на 

трети лица), попадащи в териториалния обхват на която и да е от Областите Шумен, Търговище, 
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Варна и Добрич за извършване на гаранционно обслужване и ремонт на предлаганите трактори и 

агрегатите към тях, като не е посочил и посочва административните  адреси на същите. 

Констатации - В представения ЕЕДОП, Участник № 2 - ЗЛАТЕКС ООД, не е попълнил 

надлежно частта „Образователната и професионална квалификация“ на служителите си и 

частта „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, с които разполага. 

Предвид горното,  Комисията констатира, че  е налице непълнота по смисъла на чл.54, ал.8 

от ППЗОП в тази част на представения  от Участник № 2 - ЗЛАТЕКС ООД, ЕЕДОП. 

 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2  

2.1. Указва на Участник № 2 - ЗЛАТЕКС ООД, че в рамките на ПЕТ РАБОТНИ ДНИ 

считано от датата на изпращане на настоящия протокол, чрез раздел „съобщения“  на електронната 

платформа на ЦАИС ЕОП,  следва да представи в електронния сайт на поръчката находящ се в 

електронната платформата по чл.39а, ал.1 от ЗОП в на следната  интернет страница: 

https://app.eop.bg/   нов  ЕЕДОД в електронен вариант, подписан с електронните подписи на лицата 

и членовете на управителите и надзорни органи на същия и другите лица имащи правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи  (съгласно обявеното към  в 

търговския регистър актуално състояние на същия при към датата на създаване и подписване на  

ЕЕДОП) представляващи кандидата и обявения от него подизпълнител в който да бъдат надлежно 

попълнени съответните раздели както следва. 

В Раздел -  „Образователната и професионална квалификация“ – да посочи имената и 

професионалната квалификация  на не по- малко от 10(десет) свои служители и работници 

В Раздел -  „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ – да посочи 

поотделно поне две специализирани бази и да  посочи административните  адреси на същите 

 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата за 

позицията, като се публикува в електронния сайт на поръчката находящ се в електронната 

платформата по чл.39а, ал.1 от ЗОП в на следната интернет страница: https://app.eop.bg/, както и в  

профила на купувача към досието на настоящата процедура. 

В деня на публикуването му протоколът да се изпрати на участниците в процедурата за 

позицията, включително и на Участник № 2 - ЗЛАТЕКС ООД. 

 

С това комисията обяви за приключило заседанието си на 21.01.2021 г. в 15:00 часа, като 

протоколът се състави и подписа от комисията в един екземпляр, след което на същата дата се 

представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …………/П/…………… 

   …чл 59 от ЗЗЛД… 

Членове: 

   1. ………/П/………………… 

   …чл 59 от ЗЗЛД… 
 

   2. ………/П/……………….. 

   …чл 59 от ЗЗЛД… 
 

   3. …………/П/…………….. 

   …чл 59 от ЗЗЛД… 
 

   4. …………/П/…………….. 

   …чл 59 от ЗЗЛД… 

https://app.eop.bg/
https://app.eop.bg/

