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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 180 
С.Горен чифлик, 05.08.2015г. 

За класиране и определяне на изпълнител за първа позиция: „Доставка на Валяк 
тракторен прикачен хидравличен дисков“ 

 
 
      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №288/02.12.2014г на 
Директора на «СИДП» ДП Шумен и Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП 
ДЛС Шерба, на основание чл.73, ал.1  от Закона за обществените поръчки, чл.174, ал.2 
от Закона за горите и отразени резултати в Протоколи  на Комисията от 13.07.2015, 
23.07.2015г. и 29.07.2015г.  назначена със Заповед № 171/13.07.2015г на зам.директора 
на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 
№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба да проведе  открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка 
на нови и неупотребявани агрегати към МПС, за нуждите на ТП ДЛС Шерба в три 
обособени позиции, съгласно техническа спецификация” ,  открита с Решение 
№128/29.05.2015г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 
процедурата със Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със 
Заповед №288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 
по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 
            Оферта №1 от „Агропром сервиз” ООД, седалище и адрес на управление: 
гр.Карнобат, Индустриална зона,   ЕИК 147023220, представлявано от управител 
Радостин Христов Христов ,   тел 0887 230483; 0889 511181, Е-майл: office@kamt-
bg.com,  с вх.№ 1413/19.06.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.20 часа 
 Участникът участва за първа позиция 
 
           Оферта №2 от  „Панда експерт“ ООД,  ЕИК  131298528,  седалище и адрес на 
управление: гр.София, жк „Банишора“, ул.“Враня“ №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, адрес 
за кореспонденция: гр.Шумен, ул.“Съединение“, маг.РУМ, представлявано от 
управител Марио Чавдаров Димитров, тел , факс 054 832 517, Е-майл: 
elica@rum.sh.office1.bg,  с вх.№ 1582/09.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 
14.55 часа  
Участникът участва за втора позиция 



 
           Оферта №3 от „Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 ,  седалище и адрес на 
управление: с.Ветрино, Стопански двор №1, представлявано от Управител Геновева 
Тодорова Васева- Петкова,  тел 0888 596639, Е-майл: bri_vetrino@mbox.contact.bg,  с 
вх.№1583/09.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 16.14 часа 
Участникът участва за първа, втора и трета позиции 
 
           Оферта №4 от „Агромашина груп” ООД, ЕИК 202477721 ,  седалище и адрес на 
управление: гр.Монтана, ул.“Диана“ №17, адрес за кореспонденция: гр.София, 
бул.“Първа Българска армия“ №13, представлявано от Управител Христо Видолов 
Христов,  тел/факс: 02/ 8431026, Е-майл:info@agromachinagroup.com,  с 
вх.№1590/10.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 11.52 часа 
Участникът участва за първа, втора и трета позиции 
 

ІІ.РЕШИХ: 
 

     Участникът „Агропром сервиз” ООД се е придържал към изискванията на ТП 
ДЛС Шерба, и   е представил всички необходими и  изискуеми документи , съгласно 
публикуваното в АОП обявление и утвърдената документация , и  не са налице 
обстоятелства за отстраняването му. 

Участникът „Панда експерт“ ООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 
Шерба, и   е представил всички необходими и  изискуеми документи , съгласно 
публикуваното в АОП обявление и утвърдената документация , и  не са налице 
обстоятелства за отстраняването му. 

Участникът „Фар 04” ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 
Шерба, и   е представил всички необходими и  изискуеми документи , съгласно 
публикуваното в АОП обявление и утвърдената документация , и  не са налице 
обстоятелства за отстраняването му. 

     Участникът „Агромашина груп” ООД се е придържал към изискванията на ТП 
ДЛС Шерба, и   е представил всички необходими и  изискуеми документи , съгласно 
публикуваното в АОП обявление и утвърдената документация , и  не са налице 
обстоятелства за отстраняването му 

Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от проведената открита процедура, 
отразени в Протоколи на комисията от 13.07.2015, 23.07.2015г. и 29.07.2015г.  . 

 
ІІІ.КЛАСИРАМ  : 

На първо място: 
Оферта №1 от „Агропром сервиз” ООД, седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, 
Индустриална зона,   ЕИК 147023220, представлявано от управител Радостин Христов 
Христов ,   тел 0887 230483; 0889 511181, Е-майл: office@kamt-bg.com,  с вх.№ 
1413/19.06.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.20 часа, съгласно направеното 
техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 8100,00 лв./словом: осем хиляди и сто лева/ без ДДС 
На второ място: 
Оферта №4 от „Агромашина груп” ООД, ЕИК 202477721 ,  седалище и адрес на 
управление: гр.Монтана, ул.“Диана“ №17, адрес за кореспонденция: гр.София, 
бул.“Първа Българска армия“ №13, представлявано от Управител Христо Видолов 
Христов,  тел/факс: 02/ 8431026, Е-майл:info@agromachinagroup.com,  с 



вх.№1590/10.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 11.52 часа, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 8700,00 лв./словом: осем хиляди и седемстотин лева/ без ДДС 
На трето място: 
Оферта №3 от „Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 ,  седалище и адрес на управление: 
с.Ветрино, Стопански двор №1, представлявано от Управител Геновева Тодорова 
Васева- Петкова,  тел 0888 596639, Е-майл: bri_vetrino@mbox.contact.bg,  с 
вх.№1583/09.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 16.14 часа, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 10350,00 лв./словом: десет  хиляди триста и петдесет лева/ без 
ДДС 
 

ІV.ОПРЕДЕЛЯМ 
            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ  за първа позиция „Доставка на Валяк тракторен 
прикачен хидравличен дисков“ относно поръчка с предмет: „Доставка 
осъществена чрез покупка на нови и неупотребявани агрегати към МПС, за 
нуждите на ТП ДЛС Шерба в три обособени позиции, съгласно техническа 
спецификация” ,  открита с Решение №128/29.05.2015г на зам.директора на ТП ДЛС 
Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №404/16.12.2014г. на 
директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на 
„СИДП” ДП Шумен“ 
          „Агропром сервиз” ООД, седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, 
Индустриална зона,   ЕИК 147023220, представлявано от управител Радостин Христов 
Христов ,   тел 0887 230483; 0889 511181, Е-майл: office@kamt-bg.com,  с вх.№ 
1413/19.06.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.20 часа, съгласно направеното 
техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 8100,00 лв./словом: осем хиляди и сто лева/ без ДДС 
 

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
5..Препис от решението да се изпрати : 
5.1.1.На участниците в процедурата по реда на чл.73, ал.3 от ЗОП, в тридневен срок 

от издаването му. 
5.1.2.Да се публикува в профила на Купувача, ведно с протокола на комисията при 

условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.73, ал.4 от ЗОП. 
5.2.Договор с класираният и определен за изпълнител участник да се сключи при 

условията на чл.41 от ЗОП . При сключването на договора ,  следва да се представят 
писмени документи, издадени от съответните компетентни органи за липса на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.5 и изрично посочените в обявлението по ал.2 от ЗОП, 
както и доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 
полза на ТП ДЛС Шерба банкова гаранция  в размер на 3% от стойността му. 
Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално заверен 
препис, а именно: 

5.2.1.Свидетелство за съдимост на управителя на участника; 
5.2.2.Два броя удостоверения, издадени съответно от компетентната ТД на НАП и  

Община по седалище на търговеца от които да се установи, че няма задължения по 
смисъла на чл.162, ал.2, т.1  от ДОПК. 

5.2.3.Доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 
полза на ТП ДЛС Шерба банкова гаранция  в размер на 3% от стойността му 



5.3.Решението подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП. 
5.4.Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 
Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg 
 

    
Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат 
                                  /инж. Р.Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  
Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба 


