
УТВЪРЖДАВАМ:     подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД                                                                                             

    

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 ЗАМ.ДИРЕКТОР 

НА ТП ДЛС ШЕРБА 
оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г. 

 на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

29.08.2018г 

                   Инж. Р. Радев 
 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

 

На 28.08.2018 г. от 11:00 часа, комисия определена със Заповед                      

№378/28.08.2018г. на зам. директора на ТП ДЛС Шерба , оправомощен да проведе процедурата 

със Заповед №391/28.11.2017г. на директора на ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

         Председател: инж.заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД- зам.директор  при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

                        2. заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД- РСО-главен счетоводител при ТП ДЛС Шерба 

         се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на Обява за 

събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените поръчки , с предмет: „Доставка 

на 1 (един) брой употребявана специализирана селскостопанска машина 

сламопреса за нуждите на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация" , 

съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен, изменена със 

Заповед №258/29.06.2018г. на директора на СИДП ДП Шумен 
             Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 17.08.2018 г. в профила на купувача на интернет адрес 

- https://wp.me/p82oGs-d9n, е публикувана обява №15 от 17.08.2018г  за събиране на оферти  

за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 

27.08.2018 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана 

“Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност 

по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” с изх. № 688/17.08.2018 г. под №9079774 от 17.08.2018г. 

        С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  Председателят на комисията 

провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на 

комисията откри заседанието. 

       Съгласно Регистъра на постъпилите оферти , предадени с приемо- предавателен протокол , 

в определения краен срок за приемане на оферти е установено , че  са постъпили минимум три 

оферти, а именно:  

 

 

№ Вх. №/дата и час на постъпване Име на участника 

1 
Вх.№2234/27.08.2018г, в 16.30 часа „Агротрон 2007“ ЕООД 

2. Вх. № 2246/27.08.2018 г. в 16.45 ч. “Бека механик-77” ЕООД 

3. Вх. № 2247/27.08.2018 г. в 16.50 ч. „Агромакс трейдинг“ ООД 

 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079774


Комисията констатира, че офертите са представени в запечатана и непрозрачна опаковка. Няма 

оферти, постъпили след крайния срок. 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, както 

следва: 

          1. Комисията обяви предложената от участника „Агротрон 2007“ ЕООД цена в лева без ДДС, както 

следва: 19800,00 лева без ДДС; 

           2. Комисията обяви предложената от участника “Бека механик-77” ЕООД  цена в лева без ДДС, 

както следва: 19990,00 лева без ДДС; 

           3. Комисията обяви предложената от участника „Агромакс трейдинг“ ООД цена в лева без ДДС, 

както следва: 20000,00 лева без ДДС; 

С посочените действия на комисията приключи  публичната част от заседанието. 

 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на представените 

оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване, чрез проверка на представените 

от участниците документи относно тяхното наличие и редовност, както и за съответствие на участниците  

с изискванията на възложителя , посочени в документацията за участие.. 

Комисията извърши следното: 

1.Относно оферта на участника Агротрон 2007 ЕООД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно представения 

списъка към заявлението за участие: 

№ Описание на документа Страници от/до 

1. Оферта заявление за участие и опис на представените документи- Образец 

№ 1 

1-2 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя  

Декларация за: 

- приемане на условията в проекта на договор  

- за срока на валидност на офертата  

 

2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от 

ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител 

неприложимо 

4 Образец №3 -  Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 

7 

5 Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП 

8 

6 Образец №5 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП 

/ не е задължителна част от офертата представя се само когато е 

приложимо/; 

9 

7 Образец №6 - Декларация по чл.107, т.4 ЗОП за липса на свързаност с друг 

участник; 

 

10 

8 Образец №7 - 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, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици; 

11-12-13 



№ Описание на документа Страници от/до 

9 Образец №8 - Декларация за съгласие от подизпълнител/ите/трети 

лица (ако се ползват такива); 

неприложима 

10 Образец №9- Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество 

 

15-16 

11 Образец №10- Декларация за съгласие за обработване на лични данни   

 

да 

12 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност /когато е 

приложимо/; 

неприложимо 

13 Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване 

на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, 

разпределението на отговорността между членовете на обединението и 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението /когато е 

приложимо/; 

неприложимо 

 „Предлагани ценови параметри“  

14 Ценово предложение по образец №11 14 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите декларации, 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя. Декларирал е , че 

няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката. Документите изхождат и са подписани от 

законният представител по регистрация и са попълнени коректно с всички изискуеми данни.  

Участникът е представил декларация за конфененциалност по реда на чл.102, ал. 1 и  ал.2 от ЗОП 

, като е посочил такава относно  т.III  от техническото си предложение . 

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за лично 

състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице основания за 

отстраняване. 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за участие  

и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на офертата и декларация за 

приемане на условията на проекто- договора. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

 

с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 

поръчка по обявената от Вас процедура – събиране на оферти с обява по реда на ЗОП и 

декларирам, че ще осигурим оферираната за изпълнение на поръчката 1 брой употребявана 

сламопреса  в срока на договора.  

        I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

доставката. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, 

като: 

Декларирам, че: 
-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка на 1 (един) брой 

употребявана специализирана селскостопанска машина сламопреса за нуждите на 

ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация" е  2 месеца, считано от крайния 

срок за подаване на оферти  



- Запознат съм със съдържанието на проекта на договор приложен в документацията за участие 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 

 

     IІІ. С настоящото техническо предложение декларираме, че предлаганата от нас 

употребявана сламопреса:  

   Марка заличено на осн.чл.102, ал.1 от ЗОП, модел заличено на осн.чл.102, ал.1 от 

ЗОП, производител заличено на осн.чл.102, ал.1 от ЗОП, страна на произход заличено на 

осн.чл.102, ал.1 от ЗОП,  други белези.........................  

отговаря на техническите спецификации на възложителя . 

 

   Работните и функционални характеристики на предлаганата употребявана 

сламопреса са: 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА 

1 2 

1. Размер на канала на балата : до 0,40 х 0,50 м 

включително 

 

 

1. Размер на канала на балата :  0,36 х 0,48 м 

2. Дължина на балата , безстепенно регулиране от 

0,50- до 1,20 м включително 

  

2. Дължина на балата , безстепенно регулиране от 

0,50- до 1,20 м  

 

 

3. Връзване :сезал  400 м/кг включително 

 

 

3. Връзване :сезал 400 м/кг 

 

4. Тегло на балата от 10- до 30 кг включително 

 

 

4. Тегло на балата от 10- до 30кг  

 

 

5. Обем на кутията за сезал : до 4 топа включително 5. Обем на кутията за сезал :  4 топа 

6. Карданно задвижване  540 обор./мин.  

 

6. Карданно задвижване 540 обор./мин.  

 

7.  Ширина на подбирача : от 1.70 - до 1,80 м 

включително 

 

7.  Ширина на подбирача : 1,73м  

8. Тегло на машината : до 1500 кг. включително 

 

8. Тегло на машината : 1460 кг. 

 

9. Дължина на машината при транспорт до 5,00 м 

 

9. Дължина на машината при транспорт 4,65 м 

 



10. Ширина на машината : до 3,00 м 

 

10. Ширина на машината : 2,52м 

 

11. Височина без исхвърлящо устройство : до 2,00 м 

 

11. Височина без исхвърлящо устройство : 1,70м 

 

12. Колея до 2,30 м 

 

12. Колея 2,30 м 

 

13. Автоматична чопова защита 

- да 
13. Автоматична чопова защита- ДА 

14. Брояч за бали 

 - да  
14. Брояч за бали - ДА  

15. Теглично окчаване - да 15. Теглично окчаване- ДА 

16. Удари на буталото : 100/мин. 

 

16. Удари на буталото :до 100/мин. 

 

17. Изхвърлящо устройство -да 

 

17. Изхвърлящо устройство - ДА 

 

18.Година на производство- не по-рано от 2012 

година 
18.Година на производство- 2014 

УКАЗАНИЕ: В колона №2, съответния кандидат задължително попълва 

техническите параметри на предлаганата сламопреса ,  като за изискванията за 

параметрите посочени в колона №2 с ДА/НЕ , кандидатът огражда вярното.  

Посочването на наличието или отсъствието на даден технически параметър е 

задължително-липсата на отбелязване в съответната графа на колона №2 се приема 

от комисията за липса на този технически параметър в предлаганата сламопреса и 

се приема за неизпълнение на минималните изисквания . 

 

IVСрок за изпълнение на доставката: 

Доставката на сламопресата ще бъде осъществена в срок до 3 (три) календарни дни 

/не повече от 30 календарни дни/, считано от датата на заявка, от страна на възложителя. 

 

     V.Място на изпълнение:  ТП ДЛС Шерба  , с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Шерба 

№7, ремонтна работилница. 

 

       VI. Приемаме заявката да се извършва на телефон 0601 67138  ( посочва се телефон 

за заявки) или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ 

и електронния подпис на следния ел. адрес: info@agrotron.bg ( посочва се ел. адрес за 

заявки).  
 



         VII.Приемам изпълнението на  обществената поръчка да се извърши чрез 

доставка франко определеното от Възложителя място, извършване на монтаж, настройки 

на системите, въвеждане в експлотация и провеждане обучение за експлотатация и 

техническа поддръжка на специалисти на Възложителя.  

       Дейностите по доставката, въвеждането в експлоатация и обучението ще бъдат 

извършени ,съгласно техническата документация на Производителя.           

       След монтажа ще бъдат извършени единични изпитания на сламопресата в реални 

работни условия.  

       VIII.Приемам да доставя- 1 (един) брой употребявана специализирана 

селскостопанска машина сламопреса напълно окомплектована с експлоатационна и 

сервизна техническа документация за поддръжка и експлоатация на български език 

(превод) , както и специализирани инструменти и приспособления в случай, че са 

необходими такива за нормалната експлоатация и поддръжка.  
При тези данни комисията приема , че предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се състои от 

една страница в оригинал , по образец, и съдържа следното: 

 

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

Цена за доставката на 1 (една) употребявана специализирана селскостопанска 

машина сламопреса заличено на осн.чл.102, ал.1 от ЗОП, модел заличено на осн.чл.102, 

ал.1 от ЗОП е в размер на 19800 лв. (словом .деветнадесет хиляди и осемстотин лева) без вкл.  

ДДС.  

             * Забележка: Участник, който надвиши прогнозната стойност съгласно обявата и 

документацията на обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие.   

  Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката на описаната в 

Техническото предложение употребявана сламопреса  и не подлежи на промяна. 

            Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката, включително :доставка франко мястото обявено от 

Възложителя , монтаж, извършване настройки на системите, въвеждане в експлотация и 

провеждане обучение за експлотатация и техническа поддръжка на специалисти на 

Възложителя. 
          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което 

не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника Агротрон 2007 ЕООД до етап за оценка на офертата. 

 

2.Относно оферта на участника “Бека механик-77” ЕООД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно представения 

списъка към заявлението за участие: 

№ Описание на документа Страници от/до 

1. Оферта заявление за участие и опис на представените документи- Образец 

№ 1 

1-2 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя  

Декларация за: 

2-2 

 

 



№ Описание на документа Страници от/до 

- приемане на условията в проекта на договор  

- за срока на валидност на офертата  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от 

ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител 

неприложимо 

4 Образец №3 -  Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 

7 

5 Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП 

8 

6 Образец №5 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП 

/ не е задължителна част от офертата представя се само когато е 

приложимо/; 

9 

7 Образец №6 - Декларация по чл.107, т.4 ЗОП за липса на свързаност с друг 

участник; 

 

10 

8 Образец №7 - 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, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици; 

11-12-13 

9 Образец №8 - Декларация за съгласие от подизпълнител/ите/трети 

лица (ако се ползват такива); 

неприложима 

10 Образец №9- Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество 

 

15-16 

11 Образец №10- Декларация за съгласие за обработване на лични данни   

 

да 

12 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност /когато е 

приложимо/; 

неприложимо 

13 Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване 

на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, 

разпределението на отговорността между членовете на обединението и 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението /когато е 

приложимо/; 

неприложимо 

 „Предлагани ценови параметри“  

14 Ценово предложение по образец №11 14 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите декларации, 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя. Декларирал е , че 

няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката. Документите изхождат и са подписани от 

законният представител по регистрация и са попълнени коректно с всички изискуеми данни.  

Участникът е представил декларация за конфененциалност по реда на чл.102, ал. 1 и  ал.2 от ЗОП 

, като е посочил такава относно  т.III  от техническото си предложение . 

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за лично 

състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице основания за 

отстраняване. 



Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за участие  

и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на офертата и декларация за 

приемане на условията на проекто- договора. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

 

с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 

поръчка по обявената от Вас процедура – събиране на оферти с обява по реда на ЗОП и 

декларирам, че ще осигурим оферираната за изпълнение на поръчката 1 брой употребявана 

сламопреса  в срока на договора.  

        I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

доставката. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, 

като: 

Декларирам, че: 
-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка на 1 (един) брой 

употребявана специализирана селскостопанска машина сламопреса за нуждите на 

ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация" е  2 месеца, считано от крайния 

срок за подаване на оферти  

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договор приложен в документацията за участие 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 

 

     IІІ. С настоящото техническо предложение декларираме, че предлаганата от нас 

употребявана сламопреса:  

   Марка заличено на осн.чл.102, ал.1 от ЗОП, модел заличено на осн.чл.102, ал.1 от 

ЗОП, производител заличено на осн.чл.102, ал.1 от ЗОП, страна на произход заличено на 

осн.чл.102, ал.1 от ЗОП,  други белези.........................  

отговаря на техническите спецификации на възложителя . 

 

   Работните и функционални характеристики на предлаганата употребявана 

сламопреса са: 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА 

1 2 

1. Размер на канала на балата : до 0,40 х 0,50 м 

включително 

 

 

1. Размер на канала на балата :  0,36 х 0,48 м 

2. Дължина на балата , безстепенно регулиране от 

0,50- до 1,20 м включително 

  

2. Дължина на балата , безстепенно регулиране от 

0,50- до 1,20 м  

 



 

3. Връзване :сезал  400 м/кг включително 

 

 

3. Връзване :сезал 400 м/кг 

 

4. Тегло на балата от 10- до 30 кг включително 

 

 

4. Тегло на балата от 10- до 25кг  

 

 

5. Обем на кутията за сезал : до 4 топа включително 5. Обем на кутията за сезал :  4 топа 

6. Карданно задвижване  540 обор./мин.  

 

6. Карданно задвижване 540 обор./мин.  

 

7.  Ширина на подбирача : от 1.70 - до 1,80 м 

включително 

 

7.  Ширина на подбирача : 1,70м  

8. Тегло на машината : до 1500 кг. включително 

 

8. Тегло на машината : 1550 кг. 

 

9. Дължина на машината при транспорт до 5,00 м 

 

9. Дължина на машината при транспорт 4,65 м 

 

10. Ширина на машината : до 3,00 м 

 

10. Ширина на машината : 2,73м 

 

11. Височина без исхвърлящо устройство : до 2,00 м 

 

11. Височина без исхвърлящо устройство : 1,70м 

 

12. Колея до 2,30 м 

 

12. Колея 2,30 м 

 

13. Автоматична чопова защита 

- да 
13. Автоматична чопова защита- ДА 

14. Брояч за бали 

 - да  
14. Брояч за бали - НЕ  

15. Теглично окчаване - да 15. Теглично окчаване- ДА 

16. Удари на буталото : 100/мин. 

 

16. Удари на буталото :до 100/мин. 

 

17. Изхвърлящо устройство -да 

 

17. Изхвърлящо устройство - ДА 

 



18.Година на производство- не по-рано от 2012 

година 
18.Година на производство- 2012 

УКАЗАНИЕ: В колона №2, съответния кандидат задължително попълва 

техническите параметри на предлаганата сламопреса ,  като за изискванията за 

параметрите посочени в колона №2 с ДА/НЕ , кандидатът огражда вярното.  

Посочването на наличието или отсъствието на даден технически параметър е 

задължително-липсата на отбелязване в съответната графа на колона №2 се приема 

от комисията за липса на този технически параметър в предлаганата сламопреса и 

се приема за неизпълнение на минималните изисквания . 

 

IVСрок за изпълнение на доставката: 

Доставката на сламопресата ще бъде осъществена в срок до 3 (три) календарни дни 

/не повече от 30 календарни дни/, считано от датата на заявка, от страна на възложителя. 

 

     V.Място на изпълнение:  ТП ДЛС Шерба  , с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Шерба 

№7, ремонтна работилница. 

 

       VI. Приемаме заявката да се извършва на телефон 0897833923  ( посочва се телефон 

за заявки) или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ 

и електронния подпис на следния ел. адрес: bekamehanik@abv.bg ( посочва се ел. адрес 

за заявки).  
 

         VII.Приемам изпълнението на  обществената поръчка да се извърши чрез 

доставка франко определеното от Възложителя място, извършване на монтаж, настройки 

на системите, въвеждане в експлотация и провеждане обучение за експлотатация и 

техническа поддръжка на специалисти на Възложителя.  

       Дейностите по доставката, въвеждането в експлоатация и обучението ще бъдат 

извършени ,съгласно техническата документация на Производителя.           

       След монтажа ще бъдат извършени единични изпитания на сламопресата в реални 

работни условия.  

       VIII.Приемам да доставя- 1 (един) брой употребявана специализирана 

селскостопанска машина сламопреса напълно окомплектована с експлоатационна и 

сервизна техническа документация за поддръжка и експлоатация на български език 

(превод) , както и специализирани инструменти и приспособления в случай, че са 

необходими такива за нормалната експлоатация и поддръжка.  

 

           След подробно разглеждане на техническото предложение на участника , 

Комисията констатира следното несъответствие : 

         Участникът “Бека механик-77” ЕООД е представил Техническото си предложение, 

като е попълнил образец №2 , утвърден към документацията за участие , като: 

         -  в позиция №8, колона 2 ,   е предложил тегло на машината 1550 кг,  с което не е 

покрил минималните изисквания на Възложителя тегло на машината до 1500 кг ;, 

съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 



         -  в позиция №14, колона 2 ,   е посочил, че не е налице брояч на бали ,  с което не е 

покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие в предлаганата сламопреса 

на брояч за бали, съгласно утвърдената документация на  Възложителя 

           С оглед на констатираното несъответствие , Комисията счита, че участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 

поради което и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ: 

         Предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата офертата на “Бека 

механик-77” ЕООД и не допуска същия да следващ етап в процедурата. 

 
3.Относно оферта на участника „Агромакс трейдинг“ ООД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно представения 

списъка към заявлението за участие: 

№ Описание на документа Страници от/до 

1. Оферта заявление за участие и опис на представените документи- Образец 

№ 1 

1-2 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя  

Декларация за: 

- приемане на условията в проекта на договор  

- за срока на валидност на офертата  

 

2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от 

ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител 

неприложимо 

4 Образец №3 -  Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 

7 

5 Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП 

8 

6 Образец №5 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП 

/ не е задължителна част от офертата представя се само когато е 

приложимо/; 

9 

7 Образец №6 - Декларация по чл.107, т.4 ЗОП за липса на свързаност с друг 

участник; 

 

10 

8 Образец №7 - 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, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици; 

11-12-13 

9 Образец №8 - Декларация за съгласие от подизпълнител/ите/трети 

лица (ако се ползват такива); 

неприложима 

10 Образец №9- Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество 

 

15-16 

11 Образец №10- Декларация за съгласие за обработване на лични данни   

 

да 



№ Описание на документа Страници от/до 

12 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност /когато е 

приложимо/; 

неприложимо 

13 Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване 

на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, 

разпределението на отговорността между членовете на обединението и 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението /когато е 

приложимо/; 

неприложимо 

 „Предлагани ценови параметри“  

14 Ценово предложение по образец №11 14 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите декларации, 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя. Декларирал е , че 

няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката. Документите изхождат и са подписани от 

законният представител по регистрация и са попълнени коректно с всички изискуеми данни.  

Участникът е представил декларация за конфененциалност по реда на чл.102, ал. 1 и  ал.2 от ЗОП 

, като е посочил такава относно  т.III  от техническото си предложение . 

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за лично 

състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице основания за 

отстраняване. 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за участие  

и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на офертата и декларация за 

приемане на условията на проекто- договора. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

 

с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 

поръчка по обявената от Вас процедура – събиране на оферти с обява по реда на ЗОП и 

декларирам, че ще осигурим оферираната за изпълнение на поръчката 1 брой употребявана 

сламопреса  в срока на договора.  

        I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

доставката. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, 

като: 

Декларирам, че: 
-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка на 1 (един) брой 

употребявана специализирана селскостопанска машина сламопреса за нуждите на 

ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация" е  2 месеца, считано от крайния 

срок за подаване на оферти  

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договор приложен в документацията за участие 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 

 

     IІІ. С настоящото техническо предложение декларираме, че предлаганата от нас 

употребявана сламопреса:  



   Марка заличено на осн.чл.102, ал.1 от ЗОП, модел заличено на осн.чл.102, ал.1 от 

ЗОП, производител заличено на осн.чл.102, ал.1 от ЗОП, страна на произход заличено на 

осн.чл.102, ал.1 от ЗОП,  други белези.........................  

отговаря на техническите спецификации на възложителя . 

 

   Работните и функционални характеристики на предлаганата употребявана 

сламопреса са: 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА 

1 2 

1. Размер на канала на балата : до 0,40 х 0,50 м 

включително 

 

 

1. Размер на канала на балата :  0,36 х 0,48 м 

2. Дължина на балата , безстепенно регулиране от 

0,50- до 1,20 м включително 

  

2. Дължина на балата , безстепенно регулиране от 

0,50- до 1,20 м  

 

 

3. Връзване :сезал  400 м/кг включително 

 

 

3. Връзване :сезал 400 м/кг 

 

4. Тегло на балата от 10- до 30 кг включително 

 

 

4. Тегло на балата от 10- до 30кг  

 

 

5. Обем на кутията за сезал : до 4 топа включително 5. Обем на кутията за сезал :  4 топа 

6. Карданно задвижване  540 обор./мин.  

 

6. Карданно задвижване 540 обор./мин.  

 

7.  Ширина на подбирача : от 1.70 - до 1,80 м 

включително 

 

7.  Ширина на подбирача : 1,73м  

8. Тегло на машината : до 1500 кг. включително 

 

8. Тегло на машината : 1430 кг. 

 

9. Дължина на машината при транспорт до 5,00 м 

 

9. Дължина на машината при транспорт 4,65 м 

 

10. Ширина на машината : до 3,00 м 

 

10. Ширина на машината : 2,52м 

 

11. Височина без исхвърлящо устройство : до 2,00 м 11. Височина без исхвърлящо устройство : 1,70м 



  

12. Колея до 2,30 м 

 

12. Колея 2,30 м 

 

13. Автоматична чопова защита 

- да 
13. Автоматична чопова защита- ДА 

14. Брояч за бали 

 - да  
14. Брояч за бали - ДА  

15. Теглично окчаване - да 15. Теглично окчаване- ДА 

16. Удари на буталото : 100/мин. 

 

16. Удари на буталото :до 100/мин. 

 

17. Изхвърлящо устройство -да 

 

17. Изхвърлящо устройство - ДА 

 

18.Година на производство- не по-рано от 2012 

година 
18.Година на производство- 2013 

УКАЗАНИЕ: В колона №2, съответния кандидат задължително попълва 

техническите параметри на предлаганата сламопреса ,  като за изискванията за 

параметрите посочени в колона №2 с ДА/НЕ , кандидатът огражда вярното.  

Посочването на наличието или отсъствието на даден технически параметър е 

задължително-липсата на отбелязване в съответната графа на колона №2 се приема 

от комисията за липса на този технически параметър в предлаганата сламопреса и 

се приема за неизпълнение на минималните изисквания . 

 

IVСрок за изпълнение на доставката: 

Доставката на сламопресата ще бъде осъществена в срок до 3 (три) календарни дни 

/не повече от 30 календарни дни/, считано от датата на заявка, от страна на възложителя. 

 

     V.Място на изпълнение:  ТП ДЛС Шерба  , с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Шерба 

№7, ремонтна работилница. 

 

       VI. Приемаме заявката да се извършва на телефон 042648028  ( посочва се телефон за 

заявки) или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и 

електронния подпис на следния ел. адрес: agrommax@abv.bg ( посочва се ел. адрес за 

заявки).  
 

         VII.Приемам изпълнението на  обществената поръчка да се извърши чрез 

доставка франко определеното от Възложителя място, извършване на монтаж, настройки 

на системите, въвеждане в експлотация и провеждане обучение за експлотатация и 

техническа поддръжка на специалисти на Възложителя.  

       Дейностите по доставката, въвеждането в експлоатация и обучението ще бъдат 

извършени ,съгласно техническата документация на Производителя.           



       След монтажа ще бъдат извършени единични изпитания на сламопресата в реални 

работни условия.  

       VIII.Приемам да доставя- 1 (един) брой употребявана специализирана 

селскостопанска машина сламопреса напълно окомплектована с експлоатационна и 

сервизна техническа документация за поддръжка и експлоатация на български език 

(превод) , както и специализирани инструменти и приспособления в случай, че са 

необходими такива за нормалната експлоатация и поддръжка.  
При тези данни комисията приема , че предложението за изпълнение на поръчката е в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се 

състои от една страница в оригинал , по образец, и съдържа следното: 

 

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

Цена за доставката на 1 (една) употребявана специализирана селскостопанска 

машина сламопреса заличено на осн.чл.102, ал.1 от ЗОП, модел заличено на осн.чл.102, 

ал.1 от ЗОП е в размер на 20000 лв. (словом .двадесет хиляди лева) без вкл.  ДДС.  

             * Забележка: Участник, който надвиши прогнозната стойност съгласно обявата и 

документацията на обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие.   

  Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката на описаната в 

Техническото предложение употребявана сламопреса  и не подлежи на промяна. 

            Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката, включително :доставка франко мястото обявено от 

Възложителя , монтаж, извършване настройки на системите, въвеждане в експлотация и 

провеждане обучение за експлотатация и техническа поддръжка на специалисти на 

Възложителя. 
         Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя 

и предложената от участника цена не надвишава пределния финансов ресурс определен от 

възложителя 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което 

не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника „Агромакс трейдинг“ ООД до етап за оценка на офертата. 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на участниците, 

които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”: 

 

КЛАСИРА НА  І-во място: Агротрон 2007 ЕООД, ЕИК заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД с 

предложена цена – 19800,00  (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева без вкл. ДДС 

        

КЛАСИРА НА  ІI-во място: „Агромакс трейдинг“ ООД, ЕИК заличено на осн.чл.2 от 

ЗЗЛД с предложена цена – 20000,00 (двадесет хиляди) лева без вкл. ДДС 

        

 

Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален 

екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация 

по разглежданата обществена поръчка на 29.08.2018г.  

             Председател:    инж.заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД - .............подписано и заличено на 

осн.чл.2 от ЗЗЛД.............  



Членове:       1. Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД - ..............подписано и заличено на 

осн.чл.2 от ЗЗЛД.........  

    2. заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД - .......подписано и заличено на 

осн.чл.2 от ЗЗЛД............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


