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        П Р О Т О К О Л  № 2 
 

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 ВрИД Кмета на Община Вършец,  с 

уникален номер в РОП 00850-2019-0011 
                                                                                                                      
 

 Днес, 06.02.2020 г., в 11.00 часа, в заседателната зала, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес: гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, 

бул.„България“ № 10, се проведе публично заседание 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.  

Съгласно цитираната заповед, комисията се събра в следния 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 публичното заседание на комисията не присъстваха участниците, подали оферти за 

участие в обществената поръчка, или техен/и упълномощен/и представител/и, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

На предходното си заседание, комисията взе следните решения:  

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. 
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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, часа и 

мястото на отварянето. При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват 

лицата по чл. 54, ал. (1) от ППЗОП. 

I. Провеждане на публично заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на участниците 

Заседанието продължи с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им в следния ред: 

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

 

1.1.  Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.  

1.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово 

предложение, след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 45 050, 51 (словом: четиридесет и пет хиляди и петдесет лева и петдесет и една 

ст.) лева без ДДС, съответно 54 060, 61 (словом: петдесет и четири хиляди и шестдесет лева 

и шестдесет и една ст. ) лева с ДДС. 

 

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

2.1.  Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.  

2.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово 

предложение, след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 48 800, 00 (словом: четиридесет и осем хиляди и осемстотин лева и нула ст.) лева 

без ДДС, съответно 58 560, 00 (словом: петдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева 

и нула ст.) лева с ДДС. 
 

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

3.1.  Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.  

3.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово 

предложение, след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 33 622, 00 (словом: тридесет и три хиляди шестстотин двадесет и два лева и нула 

ст.) лева без ДДС, съответно 40 346, 40 (словом: четиридесет хиляди триста четиридесет и 

шест лева и четиридесет ст.) лева с ДДС. 
 

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

позиция №2 
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4.1.  Комисията констатира, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

всяка обособена позиция са запечатани, непрозрачни, подписани, с ненарушена цялост и 

пристъпи към отварянето им.  

4.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 1, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 12 402, 76 (словом: дванадесет хиляди четиристотин и два лева и седемдесет и 

шест ст.) лева без ДДС, съответно 14 883, 31 (словом: четиринадесет хиляди осемстотин 

осемдесет и три лева и  тридесет и една ст.) лева с ДДС. 

4.3.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 2, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 43 349, 94 (словом: четиридесет и три хиляди триста четиридесет и девет лева и 

деветдесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 52 019, 93 (словом: петдесет и две 

хиляди и деветнадесет лева и деветдесет и три стотинки) лева с ДДС. 

 

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

Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 
5.1.  Комисията констатира, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

всяка обособена позиция са запечатани, непрозрачни, подписани, с ненарушена цялост и 

пристъпи към отварянето им.  

5.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 1, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 11 303, 60 (словом: единадесет хиляди триста и три лева и шестдесет стотинки) 

лева без ДДС, съответно 13 564, 32 (словом: тринадесет хиляди, петстотин шестдесет и 

четири лева и тридесет и две стотинки) лева с ДДС. 

5.3.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 2, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 39 792, 69 (словом: тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и 

шестдесет  и девет стотинки ) лева без ДДС, съответно 47 751, 23 (словом: четиридесет и 

седем хиляди, седемстотин петдесет и един лева и двадесет и три стотинки) лева с ДДС. 

5.4.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 3, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 
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Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 33 114, 48 (словом: тридесет и три хиляди сто и четиринадесет лева и 

четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, съответно 39 737, 38 (словом: тридесет и девет 

хиляди седемстотин тридесет и седем лева и тридесет и осем стотинки) лева с ДДС. 

 

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

6.1.  Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.  

6.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово 

предложение, след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 14 883, 36 (словом: четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и три лева и 

тридесет и шест стотинки) лева без ДДС, съответно 17 860, 03 (словом: седемнадесет 

хиляди осемстотин и шестдесет лева и три стотинки) лева с ДДС. 

 

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

7.1.  Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.  

7.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово 

предложение, след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 43 530, 25 (словом: четиридесет и три хиляди петстотин и тридесет лева и 

двадесет и пет стотинки) лева без ДДС, съответно 52 236, 30 (словом: петдесет и две хиляди 

двеста тридесет и шест хиляди лева и тридесет стотинки) лева с ДДС. 
 

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

за Обособена позиция №2 
8.1.  Комисията констатира, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

всяка обособена позиция са запечатани, непрозрачни, подписани, с ненарушена цялост и 

пристъпи към отварянето им.  

8.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 1, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 11 180, 00 (словом: единадесет хиляди сто и осемдесет лева и нула стотинки) 

лева без ДДС, съответно 13 416, 00 (словом: тринадесет хиляди четиристотин и 

шестнадесет лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

8.3.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 2, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 34 990, 50 (словом: тридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и 
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петдесет стотинки) лева без ДДС, съответно 41 988, 60 (словом: четиридесет и един лев 

деветстотин осемдесет и осем лева и шестдесет стотинки) лева с ДДС. 

 

9. Участник „ХИМБОКС“ ООД- за Обособена позиция № 2 и за Обособена позиция № 3 

9.1.  Комисията констатира, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

всяка обособена позиция са запечатани, непрозрачни, подписани, с ненарушена цялост и 

пристъпи към отварянето им.  

9.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 2, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 47 777, 00 (словом: четиридесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем 

лева и нула лева) лева без ДДС, съответно 57 332, 40 (словом: петдесет и седем хиляди 

триста тридесет и два лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. 

9.3.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 3, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 33 900, 00 (словом: тридесет и три хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) 

лева без ДДС, съответно 40 680, 00 (словом: четиридесет хиляди шестстотин и осемдесет 

лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

 

10. Участник „ПРО ИНФО“ ЕООД - за Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2 

10.1.  Комисията констатира, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

всяка обособена позиция са запечатани, непрозрачни, подписани, с ненарушена цялост и 

пристъпи към отварянето им.  

10.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за Обособена позиция № 1, оповести съдържанието му, а именно попълнен и 

подписан образец на Ценово предложение, след което оповести параметрите на ценовото 

предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 14 623, 22 (словом: четиринадесет хиляди шестстотин двадесет  и три лева и 

двадесет и две стотинки) лева без ДДС, съответно 17 547, 86 (словом: седемнадесет хиляди 

петстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки) лева с ДДС. 

10.3.  Плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 не се отваря, т.к  

участникът е отстранен на етап „Техническо предложение“ за обособената позиция. 

 

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

11.1.  Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.  

11.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово 

предложение, след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва: 



 

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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Управляващия орган на ПРСР           

 6 / 12 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 37 673 ,64 (словом: тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и три лева и 

шестдесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 45 208, 37 (словом: четиридесет и 

пет хиляди двеста и осем лева и тридесет и седем стотинки) лева с ДДС. 

 

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

12.1.  Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.  

12.2.  Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово 

предложение, след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва: 

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка  е в 

размер на 38 880, 00 (словом: тридесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева и нула 

стотинки) лева без ДДС, съответно 46 656, 00 (словом: четиридесет и шест хиляди 

шестстотин петдесет и шест лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

 

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

13:00 часа на 06.02.2020 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 17.02.2020 

г. от 11:00 часа. 

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

На 17.02.2020 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

II. Комисията пристъпи към проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП за ценовите предложения на участниците, допуснати до оценка на ценовите 

предложения  

 

Комисията извърши проверка по следната формула: 

((X-Y):Х)*100 = …%, където 

„Х“ е средната стойност по ценовия показател, която се получава от сбора на 

предложенията на останалите участници, разделен на броя на останалите участници. 

„У“ е предложението на участника по показателя, чиято стойност се преценява. 

 

ПРОВЕРКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение  

Средноаритметична ст-ст на 

предложенията на останалите 

участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритме

тичната ст-ст, 

%,                  

((Х-У):Х)*100 

4 
„ТРАНС КО 04“ 

ЕООД 
12402,76 

Х=(11303,60+14883,36+11180,00+ 

14623,22)/4 = 12997,55 
594,79 4,58% 

5 
„СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД 
11303,60 

Х=(12402,76+14883,36+11180,00+ 

14623,22)/4 = 13272,34 
1968,74 14,83% 



 

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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6 „МАГ“ ООД 14883,36 
Х=(12402,76+11303,60+11180,00+ 

14623,22)/4 = 12377,40 
-2505,96 - 20,25% 

8 

„Българска 

училищна 

индустрия“ ООД 

11180,00 
Х=(12402,76+11303,60+14883,36+

14623,22)/4 = 13303,24 
2123,24 15.96% 

10 „ПРО ИНФО“ ЕООД 14623,22 
Х=(12402,76+11303,60+14883,36+

11180,00)/4 = 12442,43 
-2180,79 - 17,53% 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т.е. 

няма ценово предложение на участник по Обособена позиция № 1, което е с повече от двадесет 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 

ПРОВЕРКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение  

Средноаритметична ст-ст на 

предложенията на останалите 

участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритме

тичната ст-ст, 

%,                  

((Х-У):Х)*100 

1 
“ЛИДЕР 

КОНСТРУКТ“ ЕООД 
45050,51 

Х=(48800,00+43349,94+39792,69+ 

43530,25+34990,50+47777,00+376

73,64+38880,00 )/8 = 37140,05 

-7910,46 -21,30 % 

2 „ПЕРУН ККБ“ ЕООД 48800,00 

Х=(45050,51+43349,94+39792,69+ 

43530,25+34990,50+47777,00+376

73,64+38880,00 )/8 = 36671,32 

-12128,68 -33,07% 

4 
„ТРАНС КО 04“ 

ЕООД 
43349,94 

Х=(48800,00+45050,51+39792,69+ 

43530,25+34990,50+47777,00+376

73,64+38880,00 )/8 = 42061,82 

-1288,12 -3,06% 

5 
„СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД 
39792,69 

Х=(48800,00+43349,94+45050,51+ 

43530,25+34990,50+47777,00+376

73,64+38880,00 )/8 = 42506,48 

2713,79 6,38% 

7 
„КАН УЧТЕХСПОРТ- 

БЪЛГАРИЯ“ ООД 
43530,25 

Х=(48800,00+43349,94+39792,69+ 

45050,51+34990,50+47777,00+376

73,64+38880,00 )/8 = 42039,29 

-1490,96 -3,55% 

8 
„Българска училищна 

индустрия“ ООД 
34990,50 

Х=(48800,00+43349,94+39792,69+ 

43530,25+45050,51+47777,00+376

73,64+38880,00 )/8 = 43106,75 

8116,25 18,83% 

9 „ХИМБОКС“ ООД 47777,00 

 Х=(48800,00+43349,94+39792,69+ 

43530,25+34990,50+45050,51+376

73,64+38880,00 )/8 = 41508,44 

-6268,56 -15,10% 

11 „АМО 90“ ЕООД 37673,64 

Х=(48800,00+43349,94+39792,69+ 

43530,25+34990,50+47777,00+450

50,51+38880,00 )/8 = 42771,36 

5097,72 11,92% 

12 „АМО“ ЕООД 38880,00 

Х=(48800,00+43349,94+39792,69+ 

43530,25+34990,50+47777,00+376

73,64+45050,51)/8 =42620,57 

3740,57 8,78% 

 



 

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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Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т.е. 

няма ценово предложение на участник по Обособена позиция № 2, което е с повече от двадесет 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 

ПРОВЕРКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка У 

- ценово 

предложение  

Средноаритметична ст-ст на 

предложенията на останалите 

участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритме

тичната ст-ст, 

%,                  

((Х-У):Х)*100 

3 „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД 33622,00 Х=(33114,48+33900,00)/2= 33507,24 -114,76 0,34% 

5 
„СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД 
33114,48 Х=(33622,00+33900,00)/2=33761,00 646,52 1,91% 

 

9 

 

„ХИМБОКС“ ООД 33900,00 Х=(33622,00+33114,48)/2=33368,24 -531,76 - 1,59% 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т.е. 

няма ценово предложение на участник по Обособена позиция № 3, което е с повече от двадесет 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 

III. Класиране 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от 

процедурата, подробно описани в протоколите от дейността на комисията и в съответствие с 

критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, 

комисията извърши следното класиране: 

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

 

 ПЪРВО МЯСТО: участник „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД, ЕИК 

175123092, с оферта вх. № 70 00 - 600/06.11.2019 г., подадена в 09:01 часа, с предложена обща 

цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 11 180, 00 

(словом: единадесет хиляди сто и осемдесет лева) лева без ДДС, съответно 13 416, 00 

(словом: тринадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева) лева с ДДС. 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844  
с оферта вх. № 70 00 - 595/05.11.2019 г., подадена в 10:04 часа, с предложена обща цена за 
изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 11 303, 60 (словом: 
единадесет хиляди триста и три лева и шестдесет ст.) лева без ДДС, съответно 13 564, 32 
(словом: тринадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и тридесет и две ст.) лева с 
ДДС. 

 



 

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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 ТРЕТО МЯСТО: участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД, ЕИК 131230324 с оферта вх. № 

70 00 - 594/05.11.2019 г., подадена в 10:03 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 12 402, 76 (словом: дванадесет хиляди 

четиристотин и два лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС, съответно 14 883, 31 

(словом: четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и три хиляди и тридесет и една 

стотинки) лева с ДДС. 

  

 ЧЕТВЪРТО МЯСТО: участник „ПРО ИНФО“ ЕООД, ЕИК 204713864, с оферта вх. 

№ 70 00 - 602/06.11.2019 г., подадена в 09:14 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 14 623, 22 (словом: четиринадесет 

хиляди шестстотин двадесет и три лева и двадесет  и две стотинки) лева без ДДС, 

съответно 17 547, 86 (словом: седемнадесет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 

осемдесет и шест стотинки) лева с ДДС. 

 

 ПЕТО МЯСТО: участник „МАГ“ ООД, ЕИК 109569744, с оферта вх. № 70 00 - 

598/06.11.2019 г., подадена в 08:48 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 14 883, 36 (словом: четиринадесет 

хиляди осемстотин осемдесет и три хиляди и тридесет и шест стотинки) лева без ДДС, 

съответно 17 860, 03 (словом: седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет хиляди и три 

стотинки) лева с ДДС. 

 

 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

 

ПЪРВО МЯСТО: участник „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД, 
ЕИК 175123092, с оферта вх. № 70 00 - 600/06.11.2019 г., подадена в 09:01 часа, с 
предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 
34 990, 50 (словом: тридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и петдесет ст.) 
лева без ДДС, съответно 41 988, 60 (словом: четиридесет и една хиляди деветстотин 
осемдесет и осем лева и шестдесет ст.) лева с ДДС. 

 

 ВТОРО МЯСТО: участник „АМО 90“ ЕООД, ЕИК 106022079,  с оферта вх. № 70 00 - 

603/06.11.2019 г., подадена в 09:35 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 37 673, 64 (словом: тридесет и седем 

хиляди шестстотин седемдесет и три лева и шестдесет и четири ст.  ) лева без ДДС, 

съответно 45 208, 37 (словом: четиридесет и пет хиляди двеста и осем лева и тридесет и 

седем ст.) лева с ДДС. 

 

 ТРЕТО МЯСТО: участник „АМО“ ЕООД, ЕИК 831589871,  с оферта вх. № 70 00 - 

605/06.11.2019 г., подадена в 15:15 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 38 880, 00 (словом: тридесет и осем 

хиляди осемстотин и осемдесет лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 46 656, 00 

(словом: четиридесет и шест хиляди шестстотин петдесет и шест лева и нула стотинки) 

лева с ДДС. 

 

 ЧЕТВЪРТО МЯСТО: участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 

201741844  с оферта вх. № 70 00 - 595/05.11.2019 г., подадена в 10:04 часа, с предложена обща 
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цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 39 792, 69 

(словом: тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и шестдесет и девет 

стотинки) лева без ДДС, съответно 47 751, 23 (словом: четиридесет и седем хиляди 

седемстотин  петдесет и един лева и двадесет и три стотинки) лева с ДДС. 

 

 ПЕТО МЯСТО: участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД, ЕИК 131230324, с оферта вх. № 70 

00 - 594/05.11.2019 г., подадена в 10:03 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер 43 349, 94 (словом: четиридесет и три 

хиляди триста четиридесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева без ДДС, 

съответно 52 019, 93 (словом: петдесет и две хиляди и деветнадесет лева и деветдесет и три 

стотинки) лева с ДДС. 

 

 ШЕСТО МЯСТО: участник „КАН УЧТЕХСПОРТ- БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 

128049011, с оферта вх. № 70 00 - 599/06.11.2019 г., подадена в 08:52 часа с предложена обща 

цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер 43 530, 25 (словом: 

четиридесет и три хиляди петстотин и тридесет лева и двадесет и пет стотинки) лева без 

ДДС, съответно 52 236, 30 (словом: петдесет и две хиляди двеста тридесет и шест лева и 

тридесет стотинки) лева с ДДС. 

 

 СЕДМО МЯСТО: участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, ЕИК 203750968, с 

оферта вх. № 70 00 - 565/25.10.2019 г., подадена в 09:30 часа с предложена обща цена за 

изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер 45 050, 51 (словом: 

четиридесет и пет хиляди и петдесет лева и петдесет и една стотинки) лева без ДДС, 

съответно 54 060, 61 (словом: петдесет и четири хиляди и шестдесет лева и шестдесет и 

една стотинки) лева с ДДС. 

  

 ОСМО МЯСТО: участник „ХИМБОКС“ ООД, ЕИК 203362451, с оферта вх. № 70 00 

- 601/06.11.2019 г., подадена в 09:14 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 47 777, 00 (словом: четиридесет и седем 

хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 57 

332, 40 (словом: петдесет и седем хиляди триста тридесет и два лева и четиридесет 

стотинки) лева с ДДС. 

 

 ДЕВЕТО МЯСТО: участник „ПЕРУН ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823, с оферта вх. № 

70 00 - 590/04.11.2019 г., подадена в 09:07 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 48 800, 00 (словом: четиридесет и осем 

хиляди и осемстотин лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 58 560, 00 (словом: 

петдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

 

 ПЪРВО МЯСТО: участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844,  
с оферта вх. № 70 00 - 595/05.11.2019 г., подадена в 10:04 часа, с предложена обща цена за 

изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 33 114, 48 (словом: 

тридесет и три хиляди сто и четиринадесет лева и четиридесет и осем ст.) лева без ДДС, 
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съответно 39 737, 38 (словом: тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и 

тридесет и осем ст.) лева с ДДС. 

 

 ВТОРО МЯСТО: участник „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК с оферта вх. № 70 00 - 

592/05.11.2019 г., подадена в 09:09 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 33 622, 00 (словом: тридесет и три 

хиляди шестстотин двадесет и два лева) лева без ДДС, съответно 40 346, 40 (словом: 

четиридесет хиляди триста четиридести  и шест лева и четиридесет ст.) лева с ДДС. 

 

 ТРЕТО МЯСТО: участник „ХИМБОКС“ ООД, ЕИК 203362451, с оферта вх. № 70 

00-601/06.11.2019 г., подадена в 09:14 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 33 900, 00 (словом: тридесет и три 

хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 40 680, 00 (словом: 

четиридесет хиляди шестстотин и осемдесет лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

 

IV. Предложение за сключване на договор 

 

 Комисията счита, че офертите на участниците:   

 „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД за обособена позиция № 1; 

 „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД за обособена позиция № 2; 

 „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД за обособена позиция № 3 

в пълна степен съответстват на предварително обявените от Възложителя условия, отговарят на 

обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и са 

икономически най-изгодни при спазване на критерия за възлагане, поради което са класирани 

на I-во място за съответната обособена позиция. 
 

Предвид това, комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител 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), открита с Решение № 416/16.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец,  с 

уникален номер в РОП 00850-2019-0011, за изпълнители на обществената поръчка да 

бъдат избрани участниците, класирани на първо място, а именно: 

 

1. Участник „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД за обособена позиция 

№ 1, ЕИК 175123092, с оферта вх. № 70 00 - 600/06.11.2019 г., подадена в 09:01 часа, с 

предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 

11 180, 00 (словом: единадесет хиляди сто и осемдесет лева) лева без ДДС, съответно 13 416, 

00 (словом: тринадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева) лева с ДДС. 
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2. Участник „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД за обособена позиция 

№ 2, ЕИК 175123092  с оферта вх. № 70 00 - 600/06.11.2019 г., подадена в 09:01 часа, с 

предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 

34 990, 50 (словом: тридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и петдесет ст.) 

лева без ДДС, съответно 41 988, 60 (словом: четиридесет и една хиляди деветстотин 

осемдесет и осем лева и шестдесет ст.) лева с ДДС. 

 

 3. Участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД за обособена позиция № 3, ЕИК 

201741844,  с оферта вх. № 70 00 - 595/05.11.2019 г., подадена в 10:04 часа, с предложена 

обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 33 114, 48 

(словом: тридесет и три хиляди сто и четиринадесет лева и четиридесет и осем ст.) лева без 

ДДС, съответно 39 737, 38 (словом: тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и седем 

лева и тридесет и осем ст.) лева с ДДС. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 17.02.2020 г. в 15:30 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)*………………. 

 

Получих протокола на комисията на дата: 17.02.2020 г.  

 

       Подпис:…(подпис)* ..................... 

          инж. Иван Михайлов Лазаров 

       Кмет на Община Вършец 

УТВЪРЖДАВАМ: …(подпис)*………..  

инж. Иван Михайлов Лазаров  

Кмет на Община Вършец  

 

Дата на утвърждаване: 17.02.2020 г. 

 

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

от Регламент (ЕС) 2016/679 


