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      ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
      Адрес: 3540 гр. Вършец, бул. България 10, обл. Монтана            

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg 

              www.varshets.bg 

 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 
Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във 

връзка с чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) 

за провеждане на публично състезание, по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, от комисията, 

назначена със Заповед № 394/04.10.2019 г. на Кмета на Община Вършец, за извършване на 

подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти за участие в 

обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на ново кухненско оборудване за 

нуждите на Домашен социален патронаж, град Вършец“, открита с Решение № 

355/12.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0007 
 

Днес, 04.10.2019 г., в 11:00 часа, в стая 405, в сградата на Общинска администрация - 

Вършец, с адрес: 3540 гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, се 

сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за 

участие в обществена поръчка „публично състезание" по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 394/04.10.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   К.С.Т.*–  директор дирекция „ОА“, гл. счетоводител в  Об. А. – 

Вършец, с образователна квалификация – икономист; 

ЧЛЕНОВЕ:   1. И.Д.И.* –  старши счетоводител при Об.А.- Вършец, с образователна 

квалификация – икономист; 

2. И.П.С.* – технически сътрудник „УТ“ в Об. А. – Вършец  с 

образователна квалификация – икономист; 

3. И.Н.И.* – изпълнител „Домакин“ в Об. А. – Вършец с образователна 

квалификация – съобщителна техника; 

4. А.И.Т.* – „Електромонтьор“ в Сектор „БКС“ при  Община  Вършец, с 

образователна квалификация – електротехник. 
 

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 

1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа и 

оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание" по чл. 18, ал. 

1, т. 12 от ЗОП с предмет “Доставка и монтаж на ново кухненско оборудване за нуждите на 

Домашен социален патронаж, град Вършец“. 

Критерий за оценка на офертите - „Икономически най-изгодна оферта", която се 

определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП. 

    С Решение № 355/12.09.2019 г.. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на ново кухненско 

оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, град Вършец“, с уникален номер в 

РОП 00850-2019-0007.  
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В обявлението за обществената поръчка с ID 932889 е определен срок за подаване на 

оферти до 17:00 часа на 03.10.2019 г. Предвидено е действията на комисията по разглеждане, 

оценка и класиране на офертите да се извърши по реда на чл. 61 от ППЗОП, тоест по „обърнат" 

ред, с последващ подбор съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП. 

На 04.10.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Н. Илиева, на 
длъжност специалист „Деловодство" при Общинска администрация - Вършец, предаде на 
Председателя на комисията, назначена със Заповед № 394/04.10.2019 г. на Кмета на Община 
Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 03.10.2019 г., 
за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 
комисията, съгласно чл. 61, т. 1 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I. Председателят на комисията прочете на глас заповедта за назначаване на 

комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 03.10.2019 г., в 
деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 2 (две) оферти за участие 

в процедурата, описани, както следва:  

№ Име и адрес на участника 

 

Входящ номер Дата Час 

1 „АБ-ТЕРМ“ ООД 

с. Гърляно, община 

Кюстендил, ул. „Руен“ № 34 

70 00 - 530 01.10.2019 г. 13:08 

2 „БИС“ ООД 

гр. Бургас, Промишлена зона, 

Върли бряг, база БИС ООД 

70 00 - 533 03.10.2019 г. 09:12 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание и предложени цени, както следва: 
 

1.  Участник „АБ-ТЕРМ“ ООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 20 127,00 (двадесет 

хиляди сто двадесет и седем лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 24 152, 40 
(двадесет и четири хиляди сто петдесет и два лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. 

 

2. Участник „БИС“ ООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: документите по чл. 39, 
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ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 21 650,00 (двадесет 

и една хиляди шестстотин и петдесет лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 25 
980, 00 (двадесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 
техническите и ценови предложения на участниците. 

 
С извършените по-горе описани действия, приключи публичната част от заседанието 

на комисията в 12:30 часа на 04.10.2019 г. Комисията реши следващото заседание да се 

проведе на 08.10.2019 г. от 10:00 ч. 

======================================================================= 

На 08.10.2019 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи работата 

си в закрито заседание. 
 

         II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане 

по същество на представените оферти и оценката им, съгласно избрания критерий за 

възлагане, а именно: „най-ниска цена", в случай, че съответстват на предварително 

обявените условия. 

 

Комисията констатира наличието на следните приложени документи в опаковките 

на участниците: 

 

1.  Участник „АБ-ТЕРМ“ ООД 

1. Опис на представените документи (в свободен текст) – в оригинал; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на 

електронен и хартиен носител (Приложение № 1 от Документацията); 

3. Декларация по чл. 44, ал. 2 по ППЗОП (Приложение № 2 от Документацията) – в  

оригинал; 

4. Техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя (Приложение № 3 от 

Документацията), със следното съдържание: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, включено в Приложение № 3 – в 2 оригинала; 

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци  и 

осигуровки, опазване на околната среда, включена в Приложение № 3; 

- брошури на предлаганите изделия; 

5. Ценово предложение, изготвено по образец на възложителя (Приложение № 5 от 

Документацията) – в 2 оригинала; 

6. Електронен носител (по Приложение № 5.1, приложено във формат Excel). 

 

2. Участник „БИС“ ООД 

1. Опис на представените документи (в свободен текст) – в оригинал; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на 

електронен носител (Приложение № 1 от Документацията); 

3. Декларация по чл. 44, ал. 2 по ППЗОП (Приложение № 2 от Документацията) – в  

оригинал; 

4. Техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя (Приложение № 3 от 

Документацията), със следното съдържание: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, включено в Приложение № 3 – в оригинал; 
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- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци  и 

осигуровки, опазване на околната среда, включена в Приложение № 3; 

5. Ценово предложение, изготвено по образец на възложителя (Приложение № 5 от 

Документацията) – оригинал; 

6. Електронен носител (по Приложение № 5.1, приложено във формат Excel). 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите предложения и 

проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя. 

 

1. Участник „АБ -ТЕРМ“ ООД        

 1.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника 

е изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие. 
Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката,  

съдържа следните ангажименти: 

 Срок за  изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставеното кухненско оборудване за срок от 24 (двадесет 

и четири) месеца, считано от датата на приемането му без забележки от страна на 

възложителя, като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, необходими за 

поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обслужване на кухненско оборудване включва неговата 

поддръжка, доставка и замяна на резервни части, труд, транспорт на техници и всички 

други разходи, свързани с условията за нормалното функциониране; 

 Максималното време за реакция при повреда – до 48 часа /7 дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя; 

 Предлаганото кухненско оборудване е ново и в съответствие с изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация, както и изискванията на действащата 

нормативна уредба; 

 Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни; 

 Участникът е приложил брошура и спецификация, удостоверяващи техническите 

параметри на доставката на кухненското оборудване; 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

кухненското оборудване от участника с минималните изисквания, заложени 

Техническите спецификации на възложителя, комисията установи:   

 

№ 
Вид на 

актива 

/доставката/ 

Минимални изисквания 

за техническите 

параметри на доставката 

Подробни технически 

характеристики на 

предложените от участника 

офис техника и обзавеждане, 

включително търговско 

наименование (марка и 

модел), производител и др. 

Покрива 

минималните 

изисквания 

(Да/Не/ 

Надвишава) 

1 

Eлектрическа 

печка 6 обща 

нагревна 

площ 90х60 

см и фурна за 

тави GN2/1 – 

1 брой 

 

 

Печка електрическа,                           

6 квадратни плочи  30х30 

см, без разстояние между 

тях,      с фурна с работен 

обем -53х63х30 см - за тави 

60х40 см или GN2/1 

65х53см                                                   

Инсталирана мощност - не 

по-малко от 23 кW/380V 

Производител: „АБ - Терм“ 

ООД, Марка „АБ - Терм“, мод 

„ПОЛИНА -6“   
Печка електрическа,                           

6 квадратни плочи  30х30 см, 

всяка по 3 кW, без разстояние 

между тях,      с  електрическа 

фурна  с работен обем -53х63х30 

см - за тави 60х40 см или GN2/1 

65х53см. Корпус от неръждаема 

Да 
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стомана;                                                 

Инсталирана мощност - 23, 25 

кW/380V 

2 

Миялна 

машина за 

тави, горно 

отваряне – 1 

брой 

Миялна машина за тави, 

горно отваряне - голяма 

касетка, за 40 съдчета 

или тави;     Размер на 

кошница 65x 70x 65см                                                                                                                                                                          

Цикъл на миене: 

120/240/360сек.                                                                                                         

Бойлер - 10.5 литра ,  

танк -82 литра. 

Електромеханично 

управление                                   

Инсталирана мощност не 

по- малко от 7 кW/380V 

Производител: “HOONVED” 

S.r.l – Италия, Марка – “Blue 

Line”    мод “HD 60 BT” 
Миялна машина за тави, 

горно отваряне - голяма 

касетка, за 40 съдчета или 

тави;     Размер на кошница 

65x 70x 65см                                                                                                                                                                          

Цикъл на миене: 

120/240/360сек.                                                                                                         

Бойлер - 10.5 литра ,  танк -82 

литра. Електромеханично 

управление                                   

Инсталирана мощност не по- 

малко от 7,6 кW/380V 

Да 

3 
Електропарен 

казан 150 л – 

1 брой 

Електропарен казан с  

индиректно нагряване                        

Вместимост 150 л, изцяло 

от неръждаема стомана,           

Предпазен клапан срещу 

повишено налягане. Кран за 

източване на готовата 

храна.                                                                

Инсталирана мощност  не 

по- малко от 16 кW/380V 

Производител: 

“GASTRONAAL” – Словакия, 

мод „КЕ“ 

 

Електропарен казан с  

индиректно нагряване                        

Вместимост 150 л, изцяло от 

неръждаема стомана,           

Предпазен клапан срещу 

повишено налягане. Кран за 

източване на готовата храна.                                                                

Инсталирана мощност  - 

18кW/380V 

Да  

4 
Фритюрник 

електрически 

2 вани -1 брой 

Фритюрник електрически,                   

2 независими вани по  8 л,  

Работно натоварване 0,75 

кW/л                                      

Инсталирана мощност не 

по- малко от  11кW/380V 

Производител: ‘RM Gastro” – 

Чехия, Марка „RedFox”, 

мод“FE 77 VT” 
Фритюрник електрически,                   

2 независими вани по  8 л,  

Работно натоварване 0,75 кW/л                                      

Инсталирана мощност -  

12кW/380V, Размер: 540/20/370 

Да 

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника „АБ - ТЕРМ“ 

ООД е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, в 

обхват, покриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в техническата 

спецификация.  

      1.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс от поръчката. Офертата на участника не надхвърля както 

обявената обща прогнозна стойност на поръчката, така и прогнозната стойност за всяка 

позиция, съгласно обявеното в документацията. 

Представените Техническо и Ценово предложение на участника „АБ -ТЕРМ“ ООД 
са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за 
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участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат всички изискуеми 
реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на предварително обявените 
изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

  2. Участник „БИС“ ЕООД 

        2.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника 

е изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие. 
Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката,  

съдържа следните ангажименти: 

 Срок за  изпълнение на поръчката да е 30 /тридесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставеното кухненско оборудване за срок от 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемането му без забележки от 

страна на възложителя, като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, необходими 

за поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обслужване на доставеното кухненско оборудване 

включва неговата поддръжка, доставка и замяна на резервни части, труд, транспорт на 

техници и всички други разходи, свързани с условията за нормалното функциониране; 

 Максималното време за реакция при повреда: – до 48 часа /7 дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя; 

 Предлаганото кухненско оборудване е ново и в съответствие с изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация, както и изискванията на действащата 

нормативна уредба. 

 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни; 

 Участникът е посочил интернет адреси на „БИС” ООД и Oztiryakiler, удостоверяващи 

техническите параметри на доставката на кухненското оборудване 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

офис техниката и обзавеждането от участника с минималните изисквания, заложени 

Техническите спецификации на възложителя, комисията установи: 

 

№ 
Вид на 

актива 

/доставката/ 

Минимални изисквания 

за техническите 

параметри на доставката 

Подробни технически 

характеристики на 

предложените от участника 

офис техника и обзавеждане, 

включително търговско 

наименование (марка и 

модел), производител и др. 

Покрива 

минималните 

изисквания 

(Да/Не/ 

Надвишава) 

1 

Eлектрическа 

печка 6 обща 

нагревна 

площ 90х60 

см и фурна за 

тави GN2/1 – 

1 брой 

 

 

Печка електрическа,                           

6 квадратни плочи  30х30 

см, без разстояние между 

тях,      с фурна с работен 

обем -53х63х30 см - за тави 

60х40 см или GN2/1 

65х53см                                                   

Инсталирана мощност - не 

по-малко от 23 кW/380V 

Печка електрическа,                           

6 квадратни плочи  30х30 см,  

 без разстояние между тях (обща 

нагревна площ),      с  фурна  с 

работен обем -53х63х30 см - за 

тави 60х40 см или GN2/1 

65х53см.                                             

Инсталирана мощност -  23кW 

Марка: INOXit    Модел:  EK 

58632     Производител: 

„БИС” ООД 

Да 

2 

Миялна 

машина за 

тави, горно 

Миялна машина за тави, 

горно отваряне - голяма 

касетка, за 40 съдчета 

или тави;     Размер на 

Миялна машина за тави, 

горно отваряне - голяма 

касетка, за 40 съдчета или 

тави;     Размер на кошница 

Да 
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отваряне – 1 

брой 

кошница 65x 70x 65см                                                                                                                                                                          

Цикъл на миене: 

120/240/360сек.                                                                                                         

Бойлер - 10.5 литра ,  

танк -82 литра. 

Електромеханично 

управление                                   

Инсталирана мощност не 

по- малко от 7 кW/380V 

65x 70x 65см                                                                                                                                                                          

Цикъл на миене: 

120/240/360сек.                                                                                                         

Бойлер – 10,5 литра ,  танк 82 

литра. Електромеханично 

управление.                                   

Инсталирана мощност - 8 

кW/380V 

Марка: Oztiryakiler;    Модел:  

0710.000PW;     Производител: 

Oztiryakiler 

3 
Електропарен 

казан 150 л – 

1 брой 

Електропарен казан с  

индиректно нагряване                        

Вместимост 150 л, изцяло 

от неръждаема стомана,           

Предпазен клапан срещу 

повишено налягане. Кран за 

източване на готовата 

храна.                                                                

Инсталирана мощност  не 

по- малко от 16 кW/380V 

Електропарен казан с  

индиректно нагряване                        

Вместимост 150 л, изцяло от 

неръждаема стомана,           

Предпазен клапан срещу 

повишено налягане. Кран за 

източване на готовата храна.                                                                

Инсталирана мощност  - 24 

кW/380V 

Марка: INOXit    Модел:  FLR 

- 151     Производител: „БИС” 

ООД 

Да  

4 
Фритюрник 

електрически 

2 вани -1 брой 

Фритюрник електрически,                   

2 независими вани по  8 л,  

Работно натоварване 0,75 

кW/л                                      

Инсталирана мощност не 

по- малко от  11кW/380V 

Фритюрник електрически,                   

2 независими вани по  8 л,  

Работно натоварване 0,75 кW/л                                      

Инсталирана мощност - 

12кW/380V.  

Марка: INOXit    Модел:  

EF102V;     Производител: 

„БИС” ООД 

Да 

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника „БИС“ ООД е 

изготвено в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, в обхват, 

покриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в техническата 

спецификация. 

           2.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс от поръчката. Офертата на участника не надхвърля както 

обявената обща прогнозна стойност на поръчката, така и прогнозната стойност за всяка 

позиция, съгласно обявеното в документацията. 

Представените Техническо и Ценово предложение на участника „БИС“ ООД са 
изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за 
участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат всички изискуеми 
реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на предварително обявените 
изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 
следното РЕШЕНИЕ: 

Допуска до следващ етап на  оценка следните участници: 

 Участник „АБ ТЕРМ“ ООД; 
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 Участник „БИС“ ООД. 

 

 Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на 

техническите предложения и оценка на ценовите предложения на участниците, допуснати 

до съответните етапи от процедурата, на основание чл. 61 от ППЗОП във връзка с чл. 181, 

ал. 2 от ЗОП, комисията извърши следното класиране: 

 

№ Участник / Оферта 

 

Предложена стойност в лева, без ДДС 

1 „АБ ТЕРМ“ ООД 20 127, 00 

2 „БИС“ ООД 21 650, 00 

 

 С извършените по-горе описани действия, комисията реши да преустанови своята 

работа в 15:00 часа на 08.10.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 

18.10.2019 г. от 13.30 часа.  

======================================================================= 

 На 18.10.2019 г. от 13:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си както следва: 

 

IV. Комисията продължи работата си, като на основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, 

пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците в 

низходящ ред за проверка за съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, като констатира 

следното: 

 

            1. Участник „АБ ТЕРМ“ ООД 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „АБ ТЕРМ“ ООД поставени от 

Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически 

оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява заедно и поотделно от двама управители; 

еЕЕДОП е подписан от двамата управители – Борис Михайлов Абаджиев и Христо Михайлов 

Абаджиев; посочените лица съответстват на данните вписани в Търговски регистър - Част II, 

раздел Б на еЕЕДОП; 

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  Участникът не е посочил  

информация относно управителя Христо Михайлов Абаджиев в Част II, раздел Б на еЕЕДОП – 

Информация за представителите на икономическия оператор # 2. 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискванията за лично състояние: 

- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на 

данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на 

екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, 

нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални 

основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка (не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма присъди за престъпления по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 
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13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

• по отношение на техническите и професионални способности: 

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение 

на 2 (две) доставки на кухненско оборудване за нуждите на ДСП, която включва идентични или 

сходни артикули.  

 В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може 

да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството. 

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението и 

документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на 

информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с 

този критерий, а именно: „При подаване на офертата, съответствие с изискването се 

декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали 

съответният документ е на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган 

или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата 

на регистрацията и периода на валидност.“ С цел извършване на преценка от страна на 

комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и 

поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация (в част 

ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно 

обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за 

безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и попълни в полетата за Код/Издаващ орган и 

данни за вида на сертификата (точно позоваване на документа) и обхват на регистрация.  

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

       2. Участник „БИС“ ООД 

 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  
Участникът е представил ЕЕДОП, който не съответства на приложения към документацията 

образец. Възложителят е създал образец на ЕЕДОП, който да бъде попълнен от участниците, 

чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за 

еЕЕДОП, при което образецът се попълва онлайн. Системата е достъпна чрез Портала за 

обществени поръчки, секция РОП и еуслуги/Електронни услуги на Европейската комисия, 

както и на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg 

Възложителят предоставя генерираните файлове (espd-request) във формат PDF – подходящ 

за преглед и формат XML – подходящ за компютърна обработка, заедно с документацията за 

настоящата обществена поръчка на „Профила на купувача“ в обособена електронна преписка 

на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled38 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled38
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Въпреки горните констатации, комисията извърши проверка на декларираните  

обстоятелства в ЕЕДОП на участника и установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически 

оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител; еЕЕДОП е подписан от 

управителя – Атанас Стайков Суански; еЕЕДОП е подписан от двамата сътружници Атанас 

Стайков Суански и Здравко Андреев Балджиев,  посочените лица съответстват на данните вписани 

в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискванията за лично състояние: липсват данни; 

 по отношение на  изискванията за техническите и професионални способности, поставени 

от възложителя: 

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение 

на 3 (три) доставки на кухненско оборудване, която включва идентични или сходни артикули.  

           По отношение на Част IV, раздел Г на еЕЕДОП, икономическият оператор е 

декларирал, че може да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, като е посочил  уеб адрес на сертифициращата организация 

http://attcert.rina.org/DettaglioCliente.aspx?cert=60936, издаваща документа за регистрация, точно 

позоваване на документа и обхвата на регистрацията. 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

 След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача.  
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 

констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник „АБ ТЕРМ“ ООД 

 Участник „БИС“ ООД 

имат възможност да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

http://attcert.rina.org/DettaglioCliente.aspx?cert=60936
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лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” № 10, всеки работен ден от 

8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 

идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и 

e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията за 

участие. 
 

РЕШЕНИЕ № 3 
 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени 

в ЗОП. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 18.10.2019 г. в 16:00 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 
 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 
 
 

   
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

    К.С.Т.* -  ............(подпис)*.................. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. И.Д.И.* - .………..(подпис)*…….…….. 

2. И.П.С.*  -  .………(подпис)*…….…….. 

3. И.Н.И.* - ……….(подпис)*…….…….. 

4. А.И.Т.*  - …….….(подпис)*…….…….. 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 


