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

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

e-mail :  admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg 

 

 

     П Р О Т О К О Л № 3 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 24/24.01.2020 г. на Кмета на 

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

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

1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за срок от 24 м., за 

нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип на 

пълнолетни лица с физически увреждания и по проект „Осигуряване на топъл обяд в 

община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 на община Вършец, 

открита с Решение № 3 от 03.01.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер 

в РОП 00850-2020-0001. 

 

Днес, 20.03.2020 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 заседание на комисията за 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 № 24/24.01.2020 г. 
на Кмета на Община Вършец, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт 

и УОС  при Об. А. – Вършец. 

                     2. Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „Обща 

администрация“ и Гл. счетоводител при Об.А.Вършец. 

 

I. Комисията пристъпи към провеждане на публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници в обществената поръчка, както следва: 

         Публичното заседание на комисията протече с отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на участниците в следният ред: 

 

         Със съобщение изх. № 7000-233/17.03.2020 г. на Председателя на комисията на 

основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП са уведомени лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, че 

ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка „публично 

състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за срок от 24 м., за нуждите на Домашен социален 

патронаж, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания 

и по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-

3.002-0099-C04 на община Вършец, открита с Решение № 3/03.01.2020 г. на Кмета на 

Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0001, ще бъдат отворени и оповестени 

на 20.03.2020 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Вършец с адрес: 

гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ No 10, етаж 4.  
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         Отварянето на ценовите предложения е публично и на заседанието имат право да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

         На предходното си заседание, комисията взе решение, че допуска до отваряне на 

ценовите предложения следните участници:  

- Участник № 1 - „Ийт уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 със седалище и адрес на управление: 

гр.София 1000, бул.“Генерал Скобелев“ № 69, ет.2, ап.4 с оферта вх. № 7000-67 от 

23.01.2020 г., подадена в 09.29 ч.         

        На заседанието на комисията не присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

         Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

Ийт уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, 

бул.“Генерал Скобелев“ № 69, ет.2, ап.4 е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена 

цялост и пристъпи към отварянето му.  

 

         Председателя на комисията г-н Стефанов отвори плика с надпис „Ценово предложение“ 

на участник № 1  Ийт уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 и оповести същото както следва:  

 

          Предлага във връзка с участието си в обществена поръчка «публично състезание» по 

чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за срок от 24 м., за нуждите на Домашен социален патронаж, Център за 

настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания и по проект 

„Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-

C05 на община Вършец“, следното: 
 

          За изпълнение на поръчката предлагат за целия период на договора – 24 /двадесет и 

четири/ календарни месеца - 6.30 % /шест цяло и тридесет процента/ надценка върху 

месечните цени описани в месечната Справка за осреднени цени на едро с ДДС на 

хранителни продукти за област Монтана издавана ежемесечно от Системата за агро-пазарна 

информация „САПИ“ ЕООД гр.Монтана. 
 

           Декларират, че предлаганата цена за доставка на хранителните продукти  включва 

всички разходи за доставка включително, но не само – стойността на продуктите, 

транспортни разходи, застраховки, данъци, такси и и др. 
 

          До подготвяне на официалния договор, офертата на участника, заедно с 

потвърждението от страна Възложителя за възлагане на договора ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 

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

комисията в 11.25 ч. часа на 20.03.2020 г.  
 

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

документите в плик „Предлагани ценови параметри“ на участника и проверка за 

съответствието им с изискванията на Възложителя. 
          
            Ценовото предложение е изготвено съгласно образец № 5 към документацията за 

обществената поръчка същото е подписано на всяка страница и е подпечатано, като отговаря 

на изискванията на Възложителя.  
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        Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата. 

 

III. Проверка за наличието на основание по чл. 72, ал.1 от ЗОП за предложенията в 

плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

         Тъй като до настоящия етап на обществената поръчка има допусната само една оферта, 

не може да намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: наличие на 

предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на 

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

същия показател за оценка. 

 
 

IV. Класиране 

 

 

          Съгласно обявление за обществена поръчка с уникален номер 952340 в РОП на АОП и 

документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за срок от 24 м., за нуждите на Домашен социален патронаж, Център за 

настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания и по проект 

„Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-

C04 на община Вършец, открита с Решение № 3 от 03.01.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0001, критерия 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, комисията извършва 

следното: 

 

К Л А С И Р А Н Е:  

 

         ПЪРВО МЯСТО: участник № 1 - „Ийт уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 със седалище и 

адрес на управление: гр.София 1000, бул.“Генерал Скобелев“ № 69, ет.2, ап.4 с оферта вх. № 

7000-67/23.01.2020 г., подадена в 09.29 ч. с предложена цена за доставка на хранителните 

продукти за целия период на договора 24 /двадесет и четири/ календарни месеца – 6,30 % 

/шест цяло и тридесет процента/, надценка върху месечните цени описани в месечната 

Справка за осреднени цени на едро с ДДС на хранителни продукти за област Монтана 

издавана ежемесечно от Системата за агро-пазарна информация „САПИ“ ЕООД гр.Монтана. 

 

V. Предложение за сключване на договор. 

 

Комисията счита, че офертата вх. № 7000-67/23.01.2020 г., подадена в 09.29 ч. от 

участник № 1 - „Ийт уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 със седалище и адрес на управление: 

гр.София 1000, бул.“Генерал Скобелев“ № 69, ет.2, ап.4 в пълна степен съответства на 

предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от Възложителя 

изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-изгодна при 

спазване на критерия за възлагане „най ниска цена“, поради което е класирана на I-во място 

от комисията. 

  

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

Възложител на обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за срок от 24 м., за нуждите на Домашен 

социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с 
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физически увреждания и по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ по 

ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 на община Вършец, открита с Решение № 3 

от 03.01.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0001 за 

изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран на първо 

място, а именно: участник № 1 - „Ийт уел“ ЕАД, ЕИК 131449898 със седалище и адрес на 

управление: гр.София 1000, бул.“Генерал Скобелев“ № 69, ет.2, ап.4 с оферта вх. № 7000-

67/23.01.2020 г., подадена в 09.29 ч. с предложена цена за доставка на хранителните 

продукти за целия период на договора 24 /двадесет и четири/ календарни месеца – 6,30 % 

/шест цяло и тридесет процента/, надценка от месечните цени описани в месечната 

Справка за осреднени цени на едро с ДДС на хранителни продукти за област Монтана 

издавана ежемесечно от Системата за агро-пазарна информация „САПИ“ ЕООД гр.Монтана. 

 

         С посочените действия комисията приключи работата си на 20.03.2020 г. в 14.35  

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: 

                Петър Ганчев Стефанов  - …../подпис/……….. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

               1. Антон Димитров Тошев - ………./подпис/……….. 

     2. Красимира Стефанова Тачева -…./подпис/……….. 

 

Протоколът е получен от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 

20.03.2020г.  

 

 

ПОЛУЧИЛ: ………./подпис/……….. 

         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/   

 

 

Протоколът е утвърден от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 

20.03.2020г.  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………./подпис/……….. 

         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  
 

 

 

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

Регламент (ЕС) 2016/679 

 


