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        П Р О Т О К О Л  № 1 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед №442/07.11.2019 г. на Петър Ганчев 

Стефанов- ВрИД Кмет на Община Вършец, съгласно Решение №761/19.09.2019г. на 

Общински съвет- Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка 

и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „публично 

състезание“ с предмет: Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ 

„Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. 

Вършец“, разделена на следните обособени позиции: 

Обособена позиция № 1:  „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“; 

Обособена позиция № 2: „Доставка  и монтаж на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли“; 

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, 

финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), открита с Решение 

№416/16.10.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0011 
                                  

                                                                                      
 

             Днес, 07.11.2019 г., в 11.00 часа, в кабинет 405 на ет.4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.„България“ 

№10, се сформира комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по 

реда на чл.73, ал.(1) от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 

442/07.11.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец, съгласно Решение № 761/19.09.2019г. на 

Общински съвет- Вършец, в състав:  

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец;           

 ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела Ангелова Тодорова – Секретар на Община Вършец; 

                       2. Красимира Стефанова Тачева – Директор дирекция „ОА“ и 

гл.счетоводител на Община Вършец; 

                       3. Инна Петкова Симеонова – техн.сътрудник „Устройство на 

територията“ при Община Вършец; 

                       4. Иван Николов Илиев – Изпълнител „Домакин“ при  Община Вършец. 

                                                   

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 разгледа и оцени получените 

оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по реда на чл.176 от ЗОП, с 

предмет: Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: 

„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр.Вършец“, разделена на 

следните обособени позиции:  

Обособена позиция №1:  „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“;  
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Обособена позиция № 2: „Доставка  и монтаж на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли“;  

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“,  

финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

 

Критерий за оценка на офертите е „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 № 416/16.10.2019г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: Закупуване на оборудване и обзавеждане за 

сградата на ДГ „Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. 

Вършец“, разделена на следните обособени позиции:  

Обособена позиция № 1:  „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“;  

Обособена позиция № 2: „Доставка  и монтаж на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли“;  

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“,  

финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 

г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), с уникален номер в РОП 00850-2019-0011. В обявлението за обществената поръчка, 

с ID 939337, е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 06.11.2019 г.  
 

На 07.11.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, 

на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 442/07.11.2019 г. на ВрИД Кмета на 

Община Вършец, съгласно Решение №761/19.09.2019г. на Общински съвет- Вършец, 

подадените в деловодството на Община Вършец оферти, до 17:00 часа на 06.11.2019 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.54, ал.(1) от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията присъстваха представители на следните 

участници:  

1) Елена Огнянова Димитрова – представител на „Химбокс“ ООД, която е управител 

на дружеството. 

Посочения представител на участника „Химбокс“ ООД, попълни имената и длъжността 

си в Списък на присъстващите лица и представи документ за самоличност лична карта на 

Председателя на комисията. Списъка на присъстващите лица е неразделна част от настоящия 

протокол. 

При работата на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 
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Заседанието протече в следния ред: 

I. Председателят на комисията г-н Тошев обяви заповедта за назначаване на 

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

Председателят на комисията уведоми членовете на комисията и присъстващото лице, 

че до 17:00 часа на 06.11.2019 г., в деловодството на Общинска администрация - гр.Вършец са 

подадени 12 (дванадесет) оферти за участие в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника 
Об. 

позиция 

Входящ 

номер 
Дата Час 

1 

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, 

гр.София-1000, ул.„Христо 

Белчев“ №2, ет.5 

 

2 70 00 - 565 25.10.2019 г. 09:30 

2 

„ПЕРУН ККБ“ ЕООД, 

гр.Благоевград, ул.„Петко 

Д.Петков“ №10 

 

2 70 00 - 590 04.11.2019 г. 09:07 

3 

„ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД,  

гр.Варна- 9000, ул.„Петко 

Стайнов“ №1  

3 70 00 - 592 05.11.2019 г. 09:09 

4 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, 

гр.София-1784, 

бул.„Цариградско шосе“ №139  

 

1, 2 70 00 - 594 05.11.2019 г. 10:03 

5 

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 

ЕООД, гр.София-1616, кв.Бояна, 

ул.„Матей Преображенски“ №6, 

ет.1, ап.2 

 

 

1, 2, 3 
70 00 - 595 05.11.2019 г. 10:04 

6 

„МАГ“ ООД, гр.София-1756,  

Район Студентски,  

бул.„Андрей Ляпчев“ №1 

Адрес за кореспонденция: 

гр.Бобов дол-2670, Промишлена 

зона, производствени халета 

„МАГ“ ООД 

 

 

 

1 70 00 - 598 06.11.2019 г. 08:48 

7 

„КАН УЧТЕХСПОРТ- 

БЪЛГАРИЯ“ ООД,  

с.Кукорево-8673, ул.„Граф 

Игнатиев“ №52, общ.Тунджа, 

обл.Ямбол 70 00 - 559 22.11.2019 г. 09:05 

 

 

 

2 
70 00 - 599 06.11.2019 г. 08:52 

8 

„Българска училищна 

индустрия“ ООД, с.Мировяне, 

гр.София, ул.„Индустриален 

път“, Индустриална зона 

 

 

 

1, 2 70 00 - 600 06.11.2019 г. 09:01 

9 

„ХИМБОКС“ ООД, гр.София-

1421, ул.„Епископ Протоген“ 

бл.44 

 

2, 3 70 00 - 601 06.11.2019 г. 09:14 
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10 

„ПРО ИНФО“ ЕООД, гр.София-

1700, ул.„Проф.Станчо 

Ваклинов“ №6 

 

1, 2 70 00 - 602 06.11.2019 г. 09:14 

11 
„АМО 90“ ЕООД, гр.София, 

бул.„Цар Освободител“ №8, ет.5 

 

2 

 

70 00 - 603 06.11.2019 г. 09:35 

12 

„АМО“ ЕООД, гр.София-1715, 

жк.„Младост 4“ бл.601, магазин 

„АМО“ 

 

2 

 

70 00 - 605 06.11.2019 г. 15:15 

 

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 по реда на тяхното постъпване, в това число и извърши проверка 

за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката 

на всеки участник, както следва: 
 

1. Участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД- Обособена позиция №2 

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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-2, в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД. 

 

2. Участник „ПЕРУН ККБ“ ЕООД- за Обособена позиция №2 

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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-2, в 

оригинал, което съдържа:  
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 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „ПЕРУН ККБ“ ЕООД. 
 

3. Участник „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД- за Обособена позиция №3 

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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-3, в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД. 
 

4. Участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД- за Обособена позиция №1 и Обособена 

позиция №2 
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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-1 и 

Образец №3-2, в оригинал, всяко от които съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция №1 и по Обособена позиция №2. 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД. 

 

5. Участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД- за Обособена позиция №1, 

Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 
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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал,, за всяка обособена 

позиция поотделно; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-1, 

Образец №3-2 и Образец №3-3, в оригинал, всяко от които съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД. 

 

6. Участник „МАГ“ ООД- за Обособена позиция №1   

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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-1, в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 
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Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „МАГ“ ООД. 

 

7. Участник „КАН УЧТЕХСПОРТ- БЪЛГАРИЯ“ ООД- за Обособена позиция №2 

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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-2, в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „КАН УЧТЕХСПОРТ- БЪЛГАРИЯ“ ООД. 
 

8. Участник „Българска училищна индустрия“ ООД- за Обособена позиция №1 и за 

Обособена позиция №2 
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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-1 и 

Образец №3-2, в оригинал, всяко от които съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР           

 8 / 42 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „Българска училищна индустрия“ ООД. 

 

9. Участник „ХИМБОКС“ ООД- за Обособена позиция №2 и за Обособена позиция 

№3 
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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-2 и 

Образец №3-3, в оригинал, всяко от които съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения, а всички 

членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

 

10. Участник „ПРО ИНФО“ ЕООД- за Обособена позиция №1 и за Обособена 

позиция №2 
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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-1 и 

Образец №3-2, в оригинал, всяко от които съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „ПРО ИНФО“ ЕООД. 

 

11. Участник „АМО 90“ ЕООД- за Обособена позиция №2 

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:  



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 
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 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-2, в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „АМО 90“ ЕООД. 

 

12. Участник „АМО“ ЕООД- за Обособена позиция №2 

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:  

 Опис на предоставените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл.39, ал.(3), т.1 от ППЗОП– Образец №3-2, в 

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл.39, ал.(3), т.1, буква „б“ от 

ППЗОП – в оригинал; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички 

членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно 

чл.54, ал.(4) от ППЗОП. 

Председателят на комисията г-н Тошев покани присъстващият представител на 

участника „Химбокс“ ООД, ако желае, да се възползва от правото си да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Представителят 

на „Химбокс“ ООД, подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а също така 

подписа техническото предложение на участника „АМО“ ЕООД. 

 

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

комисията в 13:10 часа на 07.11.2019 г. Комисията взе решение да продължи своята работа 

в закрито заседание на 25.11.2019 г. от 09:30 часа. 
-----------------------------------------------------IIIIIIIII------------------------------------------------------------- 

На 25.11.2019г. от 09:30 часа комисията се събра в пълен състав. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл.39, ал.(2) от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 
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1.Участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД – по Обособена позиция №2 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия : не се констатираха. 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „ЛИДЕР 

КОНСТРУКТ“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост или други 

негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД до по-нататъшно участие в 

процедурата по Обособена позиция №2. 
 

2.Участник „ПЕРУН ККБ“ ЕООД – по Обособена позиция №2 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 
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 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „ПЕРУН ККБ“ 

ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ПЕРУН ККБ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата по 

Обособена позиция №2. 

 

3.Участник „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД – по Обособена позиция №3 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
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Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „ХОТ ТРЕЙД“ 

ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата по 

Обособена позиция №3. 

 

4.Участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД – по Обособена позиция №1 и Обособена 

позиция №2 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „ТРАНС КО 

04“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито 

пък нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
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На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

 

5.Участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД – по Обособена позиция №1, 

Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „СМАРТ 

БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост или други 

негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД до по-нататъшно участие в 

процедурата по Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3. 

 

6.Участник „МАГ“ ООД – по Обособена позиция №1 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 
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никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР           

 14 / 42 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управители, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от двамата управители; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „МАГ“ ООД 

оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „МАГ“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена 

позиция №1. 

 

7.Участник „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – по Обособена позиция №2 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 
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конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „КАН 

УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост или други 

негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „КАН УЧТЕХСПОРТ - БЪЛГАРИЯ“ ООД до по-нататъшно участие в 

процедурата по Обособена позиция №2. 

 

8.Участник „Българска училищна индустрия“ ООД – по Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2 

Участникът представил 2 бр. еЕЕДОП, подписани от двамата управители на 

дружеството. 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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 управители, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от двамата управители; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 
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в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „Българска 

училищна индустрия“ ООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост или други 

негови изисквания за участие в процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „Българска училищна индустрия“ ООД до по-нататъшно участие в 

процедурата по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

 

9.Участник „ХИМБОКС“ ООД – по Обособена позиция №2 и Обособена позиция 

№3 

Участникът представил еЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството. 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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 управители, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „ХИМ БОКС“ 

ООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ХИМ БОКС“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата по 

Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3. 
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10.Участник „Про Инфо“ ЕООД – по Обособена позиция №1 и Обособена позиция 

№2 

Участникът представил еЕЕДОП за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция 

№2, подписани от управителя на дружеството. 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние за Обособена позиция №1, комисията 

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 управители, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „ПРО ИНФО“ 

ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ПРО ИНФО“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата по 

Обособена позиция №1. 

 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние за Обособена позиция №2, комисията 

установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 
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 икономическият оператор се управлява и представлява от управители, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „ПРО ИНФО“ 

ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „ПРО ИНФО“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата по 

Обособена позиция №2. 

 

11.Участник „АМО 90“ ЕООД – по Обособена позиция №2 

Участникът представил еЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството. 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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 управители, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР           

 19 / 42 

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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 

изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „АМО 90“ 

ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „АМО 90“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата по 

Обособена позиция №2. 

 

12.Участник „АМО“ ЕООД – по Обособена позиция №2 

Участникът представил еЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството. 

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за 

съответствие с изискванията за личното състояние, комисията 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 управители, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 отношения 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 – 

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

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: не се констатираха 

С оглед посоченото и на основание направения от комисията анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от икономическия оператор в представения от него 

еЕЕДОП  и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 

в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните 
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изисквания за лично състояние, комисията намира, че в представената от „АМО“ ЕООД 

оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 
На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „АМО“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена 

позиция №2. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

17:00 часа на 25.11.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 16.12.2019 

г. от 10:00 часа. 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------ 

На 16.12.2019 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

I. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите до този етап 

участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, изискванията на Техническата спецификация и действащите нормативни 

документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, 

предмет на поръчката. На основание чл. 56, ал. (2) от ППЗОП, комисията проверява дали 

същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. При проверката, 

комисията констатира следното: 
 

 

1. Участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 30 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 3 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 
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2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 8 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД по Обособена позиция №2, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 

 

2. Участник „ПЕРУН ККБ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

2. Декларация за срок на валидност на офертата. 

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор. 

4. Декларация за конфиденциалност. 

5. Копие от сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2015. 

6. Портфолио. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 
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1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 30 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 72 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ПЕРУН ККБ“ ЕООД по Обособена позиция №2, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 
 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР           

 23 / 42 

3.Участник „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №3 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване за кухня и пералня, за което оборудване участникът в таблица подробно 

посочил предложението си съгласно техническата спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване за кухня и пералня 30 

календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 2 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 24 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване 

за кухня и пералня считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 

1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД по Обособена позиция №3, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 
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поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 
 

4.Участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №1 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване за климатизация, за което оборудване участникът в таблица подробно 

посочил предложението си съгласно техническата спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване за климатизация 30 

календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 10 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 24 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване 

за климатизация считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 

от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 
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изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ТРАНС КО 04“ ЕООД по Обособена позиция №1, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

17:00 часа на 16.12.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 10.01.2020 

г. от 10:00 часа. 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------ 

На 10.01.2020 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

5. Участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД  

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 30 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 10 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 24 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 
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Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ТРАНС КО 04“ ЕООД по Обособена позиция №2, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 

 

6.Участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №1 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване за климатизация, за което оборудване участникът в таблица подробно 

посочил предложението си съгласно техническата спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване за климатизация 30 

календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 24 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване 

за климатизация считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 

от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 
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Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД по Обособена позиция №1, тъй като е изготвена 

съобразно предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на 

действащото законодателство. 

 

7. Участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 30 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 
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2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 24 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД по Обособена позиция № 2, тъй като е изготвена 

съобразно предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на 

действащото законодателство. 

 

8.Участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №3 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване за кухня и пералня, за което оборудване участникът в таблица подробно 

посочил предложението си съгласно техническата спецификация на възложителя.  



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 
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2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване за кухня и пералня 30 

календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 10 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 24 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване 

за кухня и пералня считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 

1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД по Обособена позиция №3, тъй като е изготвена 

съобразно предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на 

действащото законодателство. 

 

9.Участник „МАГ“ ООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №1 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 
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1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване за климатизация, за което оборудване участникът в таблица подробно 

посочил предложението си съгласно техническата спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване за климатизация 10 

календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 7 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 72 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване 

за климатизация считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 

от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„МАГ“ ООД по Обособена позиция №1, тъй като е изготвена съобразно предварително 

обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, поставени от 

Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на 

поръчката, на Техническата спецификация и на действащото законодателство. 

 

10. Участник „КАН УЧТЕХСПОРТ - БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 
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1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 35 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 10 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 48 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„КАН УЧТЕХСПОРТ - БЪЛГАРИЯ“ ООД по Обособена позиция №2, тъй като е 

изготвена съобразно предварително обявените от възложителя условия, отговаря на 
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минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните 

части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на 

действащото законодателство. 

 

11.Участник „Българска училищна индустрия“ ООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №1 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване за климатизация, за което оборудване участникът в таблица подробно 

посочил предложението си съгласно техническата спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване за климатизация 30 

календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 3 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 4 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване 

за климатизация считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 

от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 
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изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„Българска училищна индустрия“ ООД по Обособена позиция №1, тъй като е изготвена 

съобразно предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на 

действащото законодателство. 

 

12. Участник „Българска училищна индустрия“ ООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 45 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 3 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 4 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

3.Посочени са мерки за контрол на качеството. 

4.Представено е предвиденото от участника управление на риска. 

5.Представена е транспортна схема. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 
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Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„Българска училищна индустрия“ ООД по Обособена позиция №2, тъй като е изготвена 

съобразно предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на 

действащото законодателство. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

15:00 часа на 10.01.2020 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 31.01.2020 

г. от 10:00 часа. 

----------------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------ 

На 31.01.2020 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

13. Участник „ХИМБОКС“ ООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 45 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 14 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 72 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 
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3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4. По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти 

и/или повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ХИМБОКС“ ООД по Обособена позиция №2, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 

 

14.Участник „ХИМБОКС“ ООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №3 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване за кухня и пералня, за което оборудване участникът в таблица подробно 

посочил предложението си съгласно техническата спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 
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2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване за кухня и пералня 45 

календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 14 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 72 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване 

за кухня и пералня считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 

1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ХИМБОКС“ ООД по Обособена позиция №3, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 

 

15.Участник „ПРО ИНФО“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №1 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 
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правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване за климатизация, за което оборудване участникът в таблица подробно 

посочил предложението си съгласно техническата спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване за климатизация 30 

календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 3 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 48 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване 

за климатизация считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 

от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя в 

приложение №1 към техническото предложение. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„ПРО ИНФО“ ООД по Обособена позиция №1, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 

 

16. Участник „ПРО ИНФО“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР           

 38 / 42 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 30 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 3 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 48 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица. 

При прегледа и анализа на представената от участника таблица комисията установи, 

че участникът не е посочил гаранционен срок за артикула по обособената позиция „столче с 

винт – лекарско тапицирано h 42-60 см“. В образеца на техническо предложение 

възложителят изрично посочил, че участникът следва да добави толкова редове, колкото са 

необходими.  

Т.е. участникът не е оферирал гаранционен срок за артикула по обособената позиция 

„столче с винт – лекарско тапицирано h 42-60 см“. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на 

поръчката, което не е съобразно с посочените от възложителя изисквания към 

съдържанието му – не е посочил гаранционен срок за артикула по обособената позиция 

„столче с винт – лекарско тапицирано h 42-60 см“.  
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В образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил, че ако участник 

не представи предложение за изпълнение на поръчката съобразно посочените по-горе 

изисквания към съдържанието му или ако представените документи не съответстват на 

изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация, офертата на участника 

се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, 

б.“а“ от ЗОП. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и 

предлага на възложителя – кмета на община Вършец, участникът „ПРО ИНФО” ЕООД, 

гр.София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за доставка чрез 

публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Закупуване на оборудване и обзавеждане 

за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ 

„Слънце“ – гр. Вършец“, по Обособена позиция №2: „Доставка  и монтаж на оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“, тъй като е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, съгласно посоченото по-

горе. 

 

17. Участник „АМО 90“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 60 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 72 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 
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2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„АМО 90“ ЕООД по Обособена позиция № 2, тъй като е изготвена съобразно 

предварително обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, 

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за 

изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и на действащото 

законодателство. 

 

18. Участник „АМО“ ЕООД 

Техническото предложение на участника по Обособена позиция №2 съдържа следните 

предложения: 

1. Техническо предложение. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя при следните условия: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на 

Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, като предлага да достави 

и монтира оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, за което 

оборудване участникът в таблица подробно посочил предложението си съгласно техническата 

спецификация на възложителя.  

2.Предлага: 

2.1.Срок за изпълнение на доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане за 

физкултурен салон, кабинети и ясли 60 календарни дни, считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя; 

2.2.Срок за отстраняване на дефекти 7 работни дни, считано от получаване на 

уведомление от Възложителя. 

2.3. Да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 72 часа, 

считано от уведомяването му по реда на договора. 

3. Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 
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извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор) е посочен в таблица за всеки един 

от артикулите. 

4.По време на гаранционния срок се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или 

повреди за своя сметка по реда, посочен в проекта на договор. 

Участникът представил предложението си за организация и изпълнение на поръчката 

съгласно техническата спецификация при следните параметри: 

1.Посочено е предвиденото разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката. 

2.Представено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя. 

Комисията установи, че участникът представил начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 

отговорностите на експертите 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката 

и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието 

им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата 

документация и на действащото законодателство. 

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията 

към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи 

наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

При прегледа и анализа на настоящия задължителен елемент от съдържанието на 

техническото предложение, комисията установи и единодушно реши, че отговаря на 

изискванията на възложителя. 

Ето защо комисията единодушно реши и допуска до оценка офертата на участника  

„АМО“ ЕООД по Обособена позиция №2, тъй като е изготвена съобразно предварително 

обявените от възложителя условия, отговаря на минималните изисквания, поставени от 

Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на 

поръчката, на Техническата спецификация и на действащото законодателство. 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта по всяка обособена позиция поотделно се определя 

въз основа на следния критерий за възлагане: най-ниска цена. 

Ето защо комисията не следва да прилага правилата на чл.57, ал.2 от ППЗОП. 

 

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения 

на допуснатите участници на 06.02.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа, в административната 

сграда на Община Вършец, с адрес: гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, 

бул. „България“ №10, ет. 4, заседателна зала. 

2. Комисията възлага на Председателя на комисията да изготви съобщение, което да 

се публикува в профила на купувача по смисъла на чл. 57, ал. (3) от ППЗОП, за датата, 
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часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовите предложения имат право да 

присъстват лицата по чл. 54, ал. (1) от ППЗОП. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 31.01.2020 г. в 15:00 часа. 

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: 

   Антон Димитров Тошев -  ........................(подпис)*................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Даниела Ангелова Тодорова - .……(подпис)*….…….…….. 

 

2. Красимира Стефанова Тачева -  .…(подпис)*………….…….. 

 

3. Инна Петкова Симеонова - …….…(подпис)*………… 

 

4. Иван Николов Илиев - …….………(подпис)*…… 

 

 

 

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

от Регламент (ЕС) 2016/679 


