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

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

e-mail: admin_varshetz@mail.bg 

              www.varshets.bg 

 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

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

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

(ППЗОП) за провеждане на публично състезание, по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, от 

комисията, назначена със Заповед № 394/04.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 

оферти за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на ново 

кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, град Вършец“, 

открита с Решение № 355/12.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в 

РОП 00850-2019-0007 
 

Днес, 28.10.2019 г., в 11:00 часа, в стая 405, в сградата на Общинска администрация - 

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

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

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

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

Община Вършец (съгласно Решение № 761/19.09.2019 г. на Общински съвет – Вършец), в 

състав: 
 

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

Вършец, с образователна квалификация – икономист; 

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

квалификация – икономист; 

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

образователна квалификация – икономист; 

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

квалификация – съобщителна техника; 

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

образователна квалификация – електротехник. 

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени в състава й. 

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

Регламент (ЕС) 2016/679 
 

I. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във 

връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 
 

 С писмо изх. № 70 00-554/18.10.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Председателят 

на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички участници в 

процедурата по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) на посочените в офертите на участниците електронни 

пощи, като в същия ден документът е качен и на Профила на купувача по обособената електронна 

преписка на обществената поръчка на официалната страница на Община Вършец на адрес:  

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

 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
http://www.varshets.bg/
http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled38
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В деловодството на Община Вършец са постъпили допълнителни документи от участниците, 

както следва: 

 

№ Име и адрес на участника 

 

Входящ номер Дата Час 

1 „АБ-ТЕРМ“ ООД 

с. Гърляно, община 

Кюстендил, ул. „Руен“ № 34 

70 00 - 555 22.10.2019 г. 14:00 

2 „БИС“ ООД 

гр. Бургас, Промишлена зона, 

Върли бряг, база БИС ООД 

70 00 - 563 24.10.2019 г. 08:47 

 
Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Елка Н. Илиева, на 

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

комисията, назначена със Заповед № 394/04.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец 

(съгласно Решение № 761/19.09.2019 г. на Общински съвет – Вършец), на 28.10.2019 г., за което 

е съставен протокол.  

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи на 

участниците, като отвори опаковките по реда на постъпването им и установи следното: 

 

1.  Участник „АБ-ТЕРМ“ ООД 
 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи:  Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ АБ-ТЕРМ“ ООД. 
След проверка на представените документи, комисията констатира следното:  

1.1.В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на икономическия 

оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а именно: 
- Участникът не е посочил  информация относно управителя Христо Михайлов Абаджиев в 

Част II, раздел Б на еЕЕДОП – Информация за представителите на икономическия оператор # 2; 

- Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално 

съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване 

съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на офертата, съответствие с 

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

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя 

информация дали съответният документ е на разположение в електронен формат – посочва 

се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на 

документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“ С цел извършване на 

преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя 

критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи 

тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да посочи 

минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с 

„ДА“ съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и попълни в 

полетата за Код/Издаващ орган и данни за вида на сертификата (точно позоваване на 

документа) и обхват на регистрация. 

В представения нов еЕЕДОП „АБ-ТЕРМ“ ООД по отношение на горните обстоятелства, се 

констатира следното: 
Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на документацията за участие, като в представения еЕЕДОП: 
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 Участникът е посочил  информация относно управителя Христо Михайлов 

Абаджиев в Част II, раздел Б на еЕЕДОП – Информация за представителите на икономическия 

оператор # 2; 

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

управление“ от ЕЕДОП участникът е предоставил информация за Код/Издаващ орган и данни 

за вида на сертификата за управление на качеството, срок на валидност и обхват на 

регистрация. 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от 

него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения 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 и съответствието с всички, одобрени от Възложителя 

за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в 

представената от „АБ-ТЕРМ“ 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, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.  

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

допусне участника „АБ-ТЕРМ“ ООД  до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

       2. Участник „БИС“ ООД 
 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника 

съдържа следните документи:  

 Придружително писмо;  

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „БИС“ ООД. 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното:  

2.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на икономическия 

оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а именно: 

- Участникът е представил ЕЕДОП, който не съответства на приложения към 

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

от участниците, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез 

информационната система за еЕЕДОП, при което образецът се попълва онлайн. Системата е 

достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и еуслуги/Електронни услуги на 

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

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

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

документацията за настоящата обществена поръчка на „Профила на купувача“ в обособена 

електронна преписка на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled38 
- По отношение на изискванията за лично състояние на участника : липсват данни. 

В представения нов еЕЕДОП „БИС“ ООД по отношение на горните обстоятелства, се 

констатира следното: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled38
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Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с 

изискванията на документацията за участие, като представения нов еЕЕДОП съответства на 

приложения към документацията образец. Комисията констатира, че по отношение на 

изискванията за лично състояние за участника „БИС“ ООД: 

 

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

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

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

нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални 

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

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

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

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

от Наказателния кодекс, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, 

т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) 

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

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, 

едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за 

лично състояние, така и на минималните изисквания за допустимост в настоящата 

процедура и критерии за подбор, участникът е представил еЕЕДОП, в който са отстранени 

всички пропуски, установени от комисията при прегледа на първоначално представената от 

него оферта.  

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения 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 и съответствието с всички, одобрени от Възложителя 

за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията намира, че в 

представената от „БИС“ 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, утвърдените 

критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.  

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

допусне участника „БИС“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 
 

КЛАСИРАНЕ                                                                                               

 

Във връзка с извършените от комисията действия по оценка на ценовите предложения на 

участниците, в съответствие с критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, в 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 
ПЪРВО МЯСТО:  участник „АБ -ТЕРМ“ ООД, ЕИК 109569979, с оферта вх. № 70 00 

- 530/01.10.2019 г., подадена в 13:08 часа с предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка – 20 127,00 (двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и нула 
стотинки) лева без ДДС, съответно 24 152, 40 (двадесет и четири хиляди сто петдесет и 
два лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: участник „БИС“ ООД, ЕИК 102904211, с оферта вх. № 70 00-
533/03.10.2019 г., подадена в 09:12 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка - 21 650,00 (двадесет и една хиляди шестстотин и петдесет лева и 
нула стотинки) лева без ДДС, съответно 25 980, 00 (двадесет и пет хиляди деветстотин и 
осемдесет лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
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Въз основа на извършеното по-горе класиране, комисията предлага на  Кмета на Община 

Вършец в качеството му на Възложител на обществена поръчка с предмет: “Доставка и 

монтаж на ново кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, град 

Вършец“ открита с Решение № 355/12.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2019-0007, за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран 

участникът, класиран на първо място, а именно: 

 

Участник „АБ -ТЕРМ“ ООД, ЕИК 109569979, с оферта вх. № 70 00 - 530/01.10.2019 г., 

подадена в 13:08 часа с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 

20 127,00 (двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и нула стотинки) лева без ДДС, 

съответно 24 152, 40 (двадесет и четири хиляди сто петдесет и два лева и четиридесет 

стотинки) лева с ДДС. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 28.10.2019 г. в 16:00 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. Същият се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация, офертите на участниците, допълнителните им 

документи и Протокол № 1, за приемане работата на комисията, утвърждаване съгласно чл. 

181, ал. 5 от ЗОП и вземане на решение по чл. 181, ал. 6 от ЗОП от Възложителя. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. И.Д.И.* - .……….(подпис)*…….…….. 

2. И.П.С.*  -  .……...(подпис)*…….…….. 

3. И.Н.И.* - ………..(подпис)*…….…….. 

4. А.И.Т.*  - …….….(подпис)*…….…….. 

 

Получих протокола на комисията на дата: 28.10.2019 г. 

 

Подпис:……… (подпис)*.…………. 

Петър Ганчев Стефанов 

ВрИД Кмет на Община Вършец 

Съгласно Решение № 761/19.09.2019 г. на Общински съвет - Вършец 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………(подпис)*.………….. 

 

ПЕТЪР ГАНЧЕВ СТЕФАНОВ 

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

Съгласно Решение № 761/19.09.2019 г. на Общински съвет - Вършец 

Дата на утвърждаване: 29.10.2019 г. 

 

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

Регламент (ЕС) 2016/679 


