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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. 

 

   П Р О Т О К О Л 
по чл.192, ал.4 от Закона за обществените поръчки от работата на комисията по чл. 97, ал. 

1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, назначена със Заповед 

№ 234 от 29.06.2020 г. на Кмета на Община Вършец 
                                                                                                                       

 

 

   Днес, 29.06.2020 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на етаж 4 в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 10, се сформира комисия, 

назначена със Заповед № 234/29.06.2020 г. на Кмета на Община Вършец, за провеждане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни 

средства и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири 

самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 

самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена 

позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим 

автомобил“ в състав:  

 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС при Общинска администрация - Вършец 

                                   2.Ивайло Димитров Илиев – ст. счетоводител при Общинска 

администрация – Вършец. 

                   

На основание чл. 192 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 97, ал.1 от 

ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез 

събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на 

употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за нуждите на община 

Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена 

позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна 

машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 

„Високопроходим автомобил“. 

 

Изборът на изпълнител следва да бъде проведен при спазване на разпоредбите на чл.192 

от ЗОП и чл. 97 от ППЗОП. Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна 

оферта“, която се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 

от ЗОП. 
 

С обява № 1/12.06.2020 г. на Кмета на Община Вършец за възлагане на обществената 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, е определен 

срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка до 17:00 часа на 26.06.2020 г.  

 

На 29.06.2020 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 

Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 
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предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 234/29.06.2020 г. на Кмета на 

Община Вършец, подадените до 17:00 часа на 26.06.2020 г., в деловодството на Община 

Вършец оферти за което е съставен регистър и протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Оферта вх. № 9400-1523/26.06.2020 г., подадена в 12,13 часа от Антон Запрянов Тонев с 

постоянен адрес: гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо 

Станев“ № 46, получена по Еконт; 

2. Оферта вх. № 7000-423/26.06.2020 г., подадена в 16,29 часа от „БИ ЕМ ЛИЗИНГ 

ТРЕЙД“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, община Столична, област 

София, ул.“Бесарабия“ № 114,  подадена на ръка; 

3. Оферта вх. № 7000-425/26.06.2020 г., подадена в 16,44 часа от „Напредък - 01“ ООД със 

седалище и адрес на управление: гр.Сливен 8800, община Сливен, област Сливен, 

ул.“Великокняжевска“ № 28, получена по Спиди; 

4. Оферта вх. № 9400-1530/26.06.2020 г., подадена в 16,57 часа от Милен Иванов Николов 

с постоянен адрес: гр.Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, 

вх.Б, ет.8, ап.24, получена по Еконт; 

 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на офертите. 

 

На публичното заседание на комисията не присъстват представители на участниците 

подали оферти за участие в обществената поръчка, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 
 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Стефанов, прочете на глас Заповед № 234/29.06.2020 

г. на Кмета на община Вършец за назначаване на комисията и регистъра и протокола по чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП. 
 

II. Председателят на комисията уведоми членовете, че до 17:00 часа на 26.06.2020 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 4 (четири) оферти за 

участие в обществената поръчка, описани, както следва: 

 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1. Антон Запрянов Тонев с 

постоянен адрес: гр.Гълъбово 

6280, община Стара Загора, 

област Стара Загора, кв.“Митьо 

Станев“ № 46, получена по 

Еконт  

Участва за обособена позиция 

№ 1 „Трактор със самосвално 

ремарке“ 

 

 

        

        

      9400-1523 

 

 

 

26.06.2020 г. 

 

 

 

     12,13 

 

2. 

 

„БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД 

със седалище и адрес на 

управление: гр.София 1517, 

община Столична, област 

София, ул.“Бесарабия“ № 114 

Участва за обособена позиция 

№ 2 „Самоходна метачна 

машина“ 

 

7000-423 26.06.2020 г. 

 

16,29 
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3. 

 

 

„Напредък - 01“ ООД със 

седалище и адрес на 

управление: гр.Сливен 8800, 

община Сливен, област Сливен, 

ул.“Великокняжевска“ № 28 

Участва за обособена позиция 

№ 3 „Камион с опесъчиел“ 

7000-425 26.06.2020 г. 16,44 

 

4. 

 

 

Милен Иванов Николов с 

постоянен адрес: гр.Плевен 

5800, община Плевен, област 

Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, 

вх.Б, ет.8, ап.24 

Участва за обособена позиция 

№ 4 „Високопроходим 

автомобил“ 

9400-1530 26.06.2020 г. 16,57 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по по чл.97, ал.2 във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и чл.103, ал.2 от ЗОП 

 

При спазване разпоредбата на чл.97, ал.3 от ППЗОП, председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на подаване на офертите, както 

обяви ценовите предложения на участниците, както следва: 

  

По обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“ 

           

          За тази обособена позиция в обществената поръчка участва: Антон Запрянов Тонев с 

постоянен адрес: гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо 

Станев“ № 46. 

           Участника предлага цена от 11 000 лв. /единадесет хиляди лева/ за доставка на 

Трактор със самосвално ремарке. Участника е физическо лице и не е регистриран по 

ДДС, като предложената цена е крайна за доставката на техниката по обособената 

позиция. 
            

          По обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“ 

           

         За тази обособена позиция в обществената поръчка участва: „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ 

АД със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, община Столична, област София, 

ул.“Бесарабия“ № 114. 

          Участника предлага цена от 19 777 лв. без ДДС /деветнадесет хиляди седемстотин 

седемдесет и седем лева без ДДС/, а с ДДС 23 732,40 лв. /двадесет и три хиляди седемстотин 

тридесет и два лева и четиридесет ст. с ДДС/ за доставка на „Самоходна метачна 

машина“.  

 

         По обособена позиция № 3 „Камион с опесъчител“ 

 

         За тази обособена позиция в обществената поръчка участва: „Напредък - 01“ ООД със 

седалище и адрес на управление: гр.Сливен 8800, община Сливен, област Сливен, 

ул.“Великокняжевска“ № 28. 

          Участника предлага цена от 6 700 лв., без ДДС /шест хиляди и седемстотин лева без 

ДДС/ а с ДДС 8 040 лв. /осем хиляди и четиридесет лева с ДДС/ за доставка на „Камион с 

опесъчител“.  
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         По обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“ 

 

         За тази обособена позиция в обществената поръчка участва: Милен Иванов Николов с 

постоянен адрес: гр.Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, 

ет.8, ап.24. 

          Участника предлага цена от 9 500 лв. /девет хиляди и петстотин лева/ за доставка на 

„Виксокопроходим автомобил“. Участника е физическо лице и не е регистриран по ДДС, 

като предложената цена е крайна за доставката на техниката по обособената позиция. 

 

 След извършване на цитираните действия от комисията бяха подписани 

Техническите предложения и приложенията към тях представени в офертите на 

участниците. 

 

След извършените действия приключи публичната част на заседанието на комисията в 

11.45 часа на 29.06.2020 г. 

 

Комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се проведе на 

01.07.2020 г. от 10.00 часа. 

 

На 01.07.2020 г. от 10.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си по разглеждане по същество на представените в опаковката документи на 

участниците по реда на подадените от тях документи за участие в обществената поръчка, 

както следва: 
 

         1. Комисията разгледа офертата на Антон Запрянов Тонев с постоянен адрес: 

гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо Станев“ № 46, 

участващ в обществената поръчка за обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално 

ремарке“.  

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

         - Представяне на участника попълнен образец 2; 

         - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП попълнен и подписан образец 3; 

         - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 

ЗОП попълнен и подписан образец 4; 

                                  - Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка попълнен и 

подписан образец № 5; 

                                  - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец 6, същият не е попълнен 

и подписан /участника няма да използва подпизпълнители/; 

                                  - Техническо предложение по образец № 7, попълнено и подписано с предложение за 

обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“; 

                                  - Приложение към Техническото предложение на участника по образец по обособена 

позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“; 

                                  - Ценово предложение по образец № 8 за обособена позиция № 1 „Трактор със 

самосвално ремарке“; 

 

При проверката на декларираните обстоятелства от участника Антон Запрянов Тонев с 

постоянен адрес: гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо 

Станев“ № 46, участващ в обществената поръчка за обособена позиция № 1 „Трактор със 

самосвално ремарке“. за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 Участника е физическо лице 
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 Физическото лице не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката (подизпълнители). 

 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 

(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. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, 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); 

 

 Констатации на комисията: 

 

            Във връзка с изложеното и направените от комисията констатации на данните и 

информацията отразени в представените от участника документи към офертата за 

участие в обществената поръчка 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 участника 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 Антон Запрянов Тонев с постоянен адрес: гр.Гълъбово 6280, община 

Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо Станев“ № 46 до по-нататъшно участие в 

процедурата по обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявани моторни 

превозни средства и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена 

на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 

„Трактор със самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна 

машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 

„Високопроходим автомобил“. 

 

          2. Комисията разгледа офертата на „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД със седалище и 

адрес на управление: гр.София 1517, община Столична, област София, ул.“Бесарабия“ № 

114, участваща в обществената поръчка за обособена позиция № 2 „Самоходна метачна 

машина“.  

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

         - Представяне на участника попълнен образец 2; 

         - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП попълнен и подписан образец 3; 

         - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 

ЗОП попълнен и подписан образец 4; 

                                  - Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка попълнен и 

подписан образец № 5; 

                                  - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец 6, същият не е попълнен 

и подписан /участника няма да използва подпизпълнители/; 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 
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                                  - Техническо предложение по образец № 7, попълнено и подписано с предложение за 

обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“ 

                                  - Приложение към Техническото предложение на участника по образец по обособена 

позиция № 2„Самоходна метачна машина“, като към същото са приложени копия на документи 

на машината, регистрационен сертификат, удостоверение за машината и 27 бр., цветни снимки 

на самоходната метачна машина; 

                                  - Ценово предложение по образец № 8 за обособена позиция № 2 „Самоходна метачна 

машина“; 

 

  При проверката на декларираните обстоятелства от участника „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ 

АД със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, община Столична, област София, 

ул.“Бесарабия“ № 114, участваща в обществената поръчка за обособена позиция № 2 

„Самоходна метачна машина“ за съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от Изпълнителен директор 

съгласно данните вписани в Търговски регистър; 

 икономическият оператор не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката (подизпълнители). 
 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 

(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. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, 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);; 

 

 Констатации на комисията: 

 

            Във връзка с изложеното и направените от комисията констатации на данните и 

информацията отразени в представените от участника документи към офертата за 

участие в обществената поръчка 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 участника 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 „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД със седалище и адрес на управление: 

гр.София 1517, община Столична, област София, ул.“Бесарабия“ № 114 до по-нататъшно 

участие в процедурата по обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявани 

моторни превозни средства и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
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разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 

№ 1 „Трактор със самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна 

машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 

„Високопроходим автомобил“. 
   

          3. Комисията разгледа офертата на „Напредък - 01“ ООД със седалище и адрес на 

управление: гр.Сливен 8800, община Сливен, област Сливен, ул.“Великокняжевска“ № 

28, участващ в обществената поръчка за обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“.  

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

         - Представяне на участника попълнен образец 2; 

         - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП попълнен и подписан образец 3; 

         - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 

ЗОП попълнен и подписан образец 4; 

                                  - Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка попълнен и 

подписан образец № 5; 

                                  - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец 6, същият не е попълнен 

и подписан /участника няма да използва подпизпълнители/; 

                                  - Техническо предложение по образец № 7, попълнено и подписано с предложение за 

обособена позиция № 3 „Камион с опесъчител“; 

                                  - Приложение към Техническото предложение на участника по образец по обособена 

позиция № 3 „Камион с опесъчител“, към което е приложено копие на Свидетелство за 

регистрация на МПС част I и малък талон на товарният автомобил и 2 бр. черно-бели снимки; 

                                  - Ценово предложение по образец № 8 за обособена позиция№ 3 „Камион с опесъчител“; 

 

    При проверката на декларираните обстоятелства от участника „Напредък - 01“ ООД със 

седалище и адрес на управление: гр.Сливен 8800, община Сливен, област Сливен, 

ул.“Великокняжевска“ № 28 участващ в обществената поръчка за обособена позиция № 3 

„Камион с опесъчител“ за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от Управител съгласно 

данните вписани в Търговски регистър; 

 икономическият оператор не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката (подизпълнители). 
 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 

(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. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, 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); 

 

 

 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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 Констатации на комисията: 

 

            Във връзка с изложеното и направените от комисията констатации на данните и 

информацията отразени в представените от участника документи към офертата за 

участие в обществената поръчка 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 участника 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 „Напредък - 01“ ООД със седалище и адрес на управление: 

гр.Сливен 8800, община Сливен, област Сливен, ул.“Великокняжевска“ № 28 до по-

нататъшно участие в процедурата по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за нуждите на 

община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 

„Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

 

          4. Комисията разгледа офертата на Милен Иванов Николов с постоянен адрес: 

гр.Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, ет.8, ап.24, 

участващ в обществената поръчка за обособена позиция № 4 „Високопроходим 

автомобил“.  

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

         - Представяне на участника попълнен образец 2; 

         - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП попълнен и подписан образец 3; 

         - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 

ЗОП попълнен и подписан образец 4; 

                                  - Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка попълнен и 

подписан образец № 5; 

                                  - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец 6, същият не е попълнен 

и подписан /участника няма да използва подпизпълнители/; 

                                  - Техническо предложение по образец № 7, попълнено и подписано с предложение за 

обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“; 

                                  - Приложение към Техническото предложение на участника по образец по обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“, като е приложено и заверено копие на 

свидетелство за регистрация на МПС част I на предложения восокопроходим автомобил /джип/; 

                                  - Ценово предложение по образец № 8 за обособена позиция № 4 „Високопроходим 

автомобил“; 

 

         При проверката на декларираните обстоятелства от участника Милен Иванов Николов с 

постоянен адрес: гр.Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, 

ет.8, ап.24 участващ в обществената поръчка за обособена позиция № 4 „Високопроходим 

автомобил“ за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 Участника е физическо лице 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 
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 Физическото лице не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката (подизпълнители). 

 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 

(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. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, 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); 

 

            Констатации на комисията: 

 

            Във връзка с изложеното и направените от комисията констатации на данните и 

информацията отразени в представените от участника документи към офертата за 

участие в обществената поръчка 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 участника 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 Милен Иванов Николов с постоянен адрес: гр.Плевен 5800, община 

Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, ет.8, ап.24 до по-нататъшно участие 

в процедурата по обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявани моторни 

превозни средства и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена 

на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 

„Трактор със самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна 

машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 

„Високопроходим автомобил“. 

 

В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от тях изводи по 

отношение съответствието на представените от участниците документи, относими към личното 

състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 

обществена поръчка посочени в обявата и документацията за участие, комисията прие за 

установено и взе следните решения: 

 

          По обособена позиция № 1  

 

Участник № 1 - Антон Запрянов Тонев с постоянен адрес: гр.Гълъбово 6280, община 

Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо Станев“ № 46. 

Комисията единодушно реши, че за участника е налице съответствие с изискванията 

за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

поради което се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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По обособена позиция № 2  

 

Участник № 2 - „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД със седалище и адрес на управление: 

гр.София 1517, община Столична, област София, ул.“Бесарабия“ № 114. 

Комисията единодушно реши, че за участника е налице съответствие с изискванията 

за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

поради което се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

По обособена позиция № 3  

 

Участник № 3 - „Напредък - 01“ ООД със седалище и адрес: гр.Сливен 8800, община 

Сливен, област Сливен, ул.“Великокняжевска“ № 28. 

Комисията единодушно реши, че за участника е налице съответствие с изискванията 

за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

поради което се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

По обособена позиция № 4  

 

Участник № 4 - Милен Иванов Николов с постоянен адрес: гр.Плевен 5800, община 

Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, ет.8, ап.24. 

Комисията единодушно реши, че за участника е налице съответствие с изискванията 

за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

поради което се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

            

          В 12.25 часа на 01.07.2020 г., комисията приключи работа, като насрочи следващото 

заседание да се проведе на 02.07.2020 г. от 10.00 часа. 

 

На 02.07.2020 г. от 10.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си както следва: 

 

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 

УЧАСТНИЦИ. 

 

Те                  1. Техническо предложение на участника Антон Запрянов Тонев с постоянен адрес: 

гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо Станев“ № 46. 

                                   Техническото предложение е изготвено съгласно образец № 7 попълнено и подписано, 

като е описано, че участника участва за обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално 

ремарке“. Към образеца е приложено и Приложение към техническото предложение по образец 

за обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“; 

 Участника декларира: 

          1. След запознаване с всички документи и образци участника удостоверява и 

потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в 

обществена поръчка, «чрез събиране на оферти» по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства 

и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, 

Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с 

опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

2. Декларира, че е съгласен с всички поставени условия и ги приема без възражения, в 

т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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            Техническото предложение на участника е изготвено по образеца на Възложителя и 

съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

 

Участника е представил и приложение към техническото предложение по ОП № 1 

„Трактор със самосвално ремарке“, както следва: 

Технически  

характеристики 

Изисквания Предложение 

1.Колесен трактор Марка, модел  

 

Колесен трактор ТК 82 

Регистрационен номер СТ 03279 

Година на първа 

регистрация 

След 1988 г. да 

Моточасове Няма изискване. 

 

  

Колесна формула  4 х 4 

 

Да    4 х 4 

Окачване - стандартно заводско 

- блокаж на диференциала 

- стандартно заводско 

- блокаж на диференциала 

Двигател - дизелов  

- мощност – минимум 80 конски 

сили 

- дизелов  

- мощност – 80 конски сили 

Ауспух  изведен над кабината да 

Скоростна кутия Ръчна  да 

Спирачна система  механичка да 

Кабина  - брой места 1 

 

да 

Оборудване, 

осветление и 

сигнализация за 

безопасна работа 

- Стандартно  заводско оборудване 

 

да 

Техническо състояние 

на автомобила и 

надстройката 

- технически обслужени със 

сменени масла, филтри и 

консумативи, гресирани 

- гуми минимум на 50 % 

- всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

- технически обслужени със сменени 

масла, филтри и консумативи, 

гресирани 

- гуми минимум на 50 % 

- всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

Документи за 

регистрация 

Към техническото предложение да 

се приложат: 

-копие на регистрационен талон на 

трактора. 

 

Прилагам копия на 

регистрационните талони на 

трактора – Свидетелство за 

регистрация на земеделска и горска 

техника серия № СТ 0020201 А от 

24.06.2020 г. 

Снимков материал 

 

 

 

 

 

Да се приложи снимков материал 

на трактора: 

-Предна, задна, лява и дясна страна 

на автомобила. 

- Вътрешна част на кабината; 

- Арматурно табло 

Прилагам снимков материал на 

трактора 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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Самосвално ремарке - Товароносимост минимум 4 т. 

- Добро техническо състояние 

- Всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

- Товароносимост минимум 4 т. 

- Добро техническо състояние 

- Всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

 

Гаранционен срок 

 

Минимум 1 /един/ месец 

 

Да  

            

            Констатации на комисията: Техническо предложение на участника - Антон 

Запрянов Тонев с постоянен адрес: гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара 

Загора, кв.“Митьо Станев“ № 46 е изготвено при съблюдаване на всички поставени 

изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените 

условия и на минималните изисквания на Възложителя.  

 

           Техническите характеристики на предложената машина /трактор със самоходно 

рамарке/ отговаря на минималните технически изисквания поставени от Възложителя по 

обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“.  

 

 Те                        2. Техническо предложение на участника  „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД със седалище 

и адрес на управление: гр.София 1517, община Столична, област София, ул.“Бесарабия“ 

№ 114. 

                                 Техническото предложение е изготвено съгласно образец № 7 попълнено и подписано, 

като е описано, че участника участва за обособена позиция № 2 „Самоходна  метачна машина“. 

Към образеца е приложено и Приложение към техническото предложение по образец за 

обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“; 

 Участника декларира: 

          1. След запознаване с всички документи и образци участника удостоверява и 

потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в 

обществена поръчка, «чрез събиране на оферти» по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства 

и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, 

Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с 

опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

2. Декларира, че е съгласен с всички поставени условия и ги приема без възражения, в 

т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

 

            Техническото предложение на участника е изготвено по образеца на Възложителя и 

съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

 

Участника е представил и приложение към техническото предложение по ОП № 2 

„Самоходна метачна машина“, както следва: 

№ 

п/р 
Описание Технически параметри и 

характеристики на Възложителя 

Предложение на 

Участника 

1 Многофункционална  

машина  

марка , модел - да се посочат  Марка: Bucher; Модел: 

CityCat 2020 

2 Дата  на първа 

регистрация 

след  01.01.2005 г. 23.02.2005 г. 

3 Изминати километри максимум 85000 км 80 500 км 

4 Ширина на метене с минимум  2600 мм 2600 мм 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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три четки 

5 Производителност 

при метене със 

скорост 5км/час 

минимум 13000 м2/ч 13250 м2/ч. 

6 Два режима на 

работа 

 - скорост на транспортиране от 0-

40 км/час 

 - скорост на работа от 0-12 км/час 

- скорост на 

транспортиране от 

0-40 км/час * 

- скорост на работа 

от 0-12 км/час 

7 Колесна формула  4x2 4x2 

8 Основни размери  - междуосие максимум 1800 мм; 

- широчина максимум 1400 мм; 
- междуосие 1760 мм; 

- широчина 1280 мм; 

9 Задвижване  преден задвижващ мост с 

хидростатично безстепенно 

задвижване на машината; 

преден задвижващ мост с 

хидростатично 

безстепенно задвижване 

на машината; 

10 Преодоляване на 

терен с наклон 

минимум 30% 30% 

11 Пълна маса на 

машината 

максимум 4500 кг 4500 кг 

12 Полезен товар минимум  1500 кг 
1500 кг 

II. Базова машина  

1. Рама  шарнирно чупеща се с предна плоча 

за допълнително оборудване 
шарнирно чупеща се с 

предна плоча за 

допълнително 

оборудване 

2. Двигател  - тип – дизелов, минимум 4-

цилиндров с водно охлаждане; 

- мощност – минимум 55 kW; 

- екологична норма минимум Евро 3 ; 

- тип - дизелов, минимум 

4- цилиндров с водно 

охлаждане; 

- мощност - 55 kW; 

- екологична норма Евро 

3; 

3. Спирачна система хидравлична с ръчна спирачка; хидравлична с ръчна 
спирачка; 

4. Кормилно 

управление 

хидравлично, шарнирно чупещо се; хидравлично, шарнирно 
чупещо се; 

5. Кабина  с две врати, с електрически стъкла , 

1+1 места; дясно разположено 

управление, шумоизолирана, с 

отопление, климатик, радио , 

чистачка със стъклоизмиващо 

устройство, вътрешно осветление, 

регулируем волан , регулируема 

седалка на водача на въздушно 

окачване, бордови компютър с 

цветен монитор за програмно 

управление и контрол на основните 

функции и параметри при работа на 

машината, задна камера за 

наблюдение при работа с вграден 

с две врати, с 

електрически стъкла, 1+1 

места; дясно 

разположено 

управление, 

шумоизолирана, с:< 

отопление, климатик, 

радио, чистачка със 

стъкломиещо :, 

устройство, вътрешно 

осветление, регулируем 

волан, регулируема 

седалка, седалка на 

водача на въздушо 
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монитор в контролния дисплей,  

контрол и управление на всички 

функции от кабината на водача – 

метене,  управление на четките от 

джойстик ,  

окачване, бордови 

компютър с цветен 

монитор за програмно 

управление и контрол на 

основните функции и 

параметри при работа на 

машината, задна камера 

за наблюдение при 

работа с вграден 

монитор в контролния 

дисплей, контрол и 

управление на всички 

функции от кабината на 

водача - метене, 

управление на четките от 

джойстик и т.н. 

 

6. Външни огледала три външни огледала за обратно 

виждане  

 

три външни огледала за 

обратно виждане 
 

7. Сигнализация и 

безопасност 

- звуков и светлинен сигнал при  

движение на заден  ход; 

- авариен бутон за изключване на 

всички функции на машината; 

- един брой въртяща се сигнална 

лампа монтирана на кабината; 

- допълнителни предни светлини за 

осветление на четките при работа; 

- светлоотразителни стикери и знаци; 

 

 

 

 

- звуков и светлинен 

сигнал при движение на 

заден ход; 

- авариен бутон за 

изключване на всички 

функции на машината; 

- един брой въртяща се 

сигнална лампа 

монтирана на кабината; 

- допълнителни предни 

светлини за осветление 

на четките при работа; 

- светлоотразителни 

стикери и знаци; 

III. Оборудване за събиране на отпадъци   

1. Оборудване  

 

- стационарен недемонтируем бункер 

за отпадъци; 

- резервоар за вода за оросяване; 

- засмукващо устройство; 

- устройство за метене с три четки; 

- маркуч за ръчно засмукване на 

зелена маса със стойка закрепен в 

задната част на машината; 

-  подготовка за монтаж на зимно 

оборудване ; 

 

 

 

 

 

 

- стационарен 

недемонтируем бункер 

за отпадъци; 

- резервоар за вода за 

оросяване; 

- засмукващо 

устройство; 

- устройство за метене с 

три четки; 

- маркуч за ръчно 

засмукване на зелена 

маса със стойка закрепен 

в задната част на 

машината; 
по   подготовка за монтаж на  

   оборудване 

2. Бункерът за отпадъци  - обем – минимум 1,8 м3; - обем - 1,8 м3; 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

 15 / 24 

 

 

- хидравлично вдигане и спускане 

при разтоварване на бункера; 

- ръчна помпа за аварийно спускане и 

вдигане; 

- изработен от неръждаема стомана; 

- възможност да се използва и като 

резервоар за вода; 

- клапа за маркуча за събиране на 

листа; 

- хидравлично вдигане и 

спускане при 

разтоварване на бункера; 

- ръчна помпа за 

аварийно спускане и 

вдигане; 

- изработен от 

неръждаема стомана; 

- възможност да се 

използва и като 

резервоар за вода; 

- клапа за маркуча за 

събиране на листа;   

3. Система за събиране 

на отпадъци – 

вакуумен тип 

- отвор за засмукване на отпадъците 

от неръждаема стомана, разположен 

зад предната ос с регулиране 

височината на отвора; 

- хидравлично задвижване на четките 

и вентилатора и регулиране на 

оборотите им, както и скоростта на 

машината чрез компютърно 

програмно управление с монитор; 

 

 

- отвор за засмукване на 

отпадъците от 

неръждаема стомана, 

разположен зад предната 

ос с регулиране 

височината на отвора; . . 

- хидравлично 

задвижване на четките и 

вентилатора и -

>егулираце на оборотите 

им, както и Скоростта на 

машината чрез Ком; 

програмно управление с 

монитор; 
 

4. Четки  - три броя хидравлично задвижвани 

четки, разположени пред предната 

ос; 

- минимален  диаметър на четките 

800 мм ; 

- третата четка за метене да е с 

подвижно управляемо рамо за метене 

отляво и отдясно на машината и 

промяна на широчината за метене, 

демонтируема монтирана на 

предната плоча на рамата; 

- удароустойчиво окачване на 

четките; 

- автоматично регулиране на натиска 

на четките към почистваната 

повърхност; 

- регулиране на скоростта на въртене 

на четките; 

- четкова система, позволяваща 

смяна на снопчета от стомана или 

пластмаса, без да се заменя основата 

на четката; 

- три броя хидравлично 

задвижвани четки, 

разположени пред 

предната ос; 

- диаметър на четките 

800 мм; 

- третата четка за метене 

е с подвижно управляемо 

рамо за метене отляво и 

отдясно на машината и 

промяна на широчината 

за метене, демонтируема 

монтирана на предната 

плоча на рамата; 

- удароустойчиво 

окачване на четките; 

- автоматично 

регулиране на натиска на 

четките към 

почистваната 

повърхност; 

- регулиране на 

скоростта на въртене на 

четките; 
четкова система, 
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позволяваща смяна на 

снопчета от стомана или 

пластмаса, без да се заменя 

основата на четката 

 

5. Маркуч за ръчно 

събиране на зелени 

отпадъци 

-  маркуч за ръчно  събиране  на 

зелени отпадъци с диаметър 

минимум 120 мм и дължина 

минимум 4,5 м  

- стойка за маркуча монтирана в 

задната част на машината 

- клапа от лявата или дясната част на 

бункера за включване на маркуча;  

 

 

- маркуч за ръчно 

събиране на зелени 

отпадъци с диаметър 120 

мм и дължина 4,5 м 

- стойка за маркуча 

монтирана в задната част 

на машината 
клапа от лявата или дясната 

част на бункера за включване 

на маркуча; 

6. Водна система   - вградена водна система за 

оросяване при метене срещу 

запрашване; 

- система за рециклиране на водата 

при метене и повторното й 

използване; 

- обем на резервоара за чиста вода 

минимум 300 л; 

- вградена водна система 

за оросяване при метене 

срещу запрашване; 

- система за рециклиране 

на водата при метене и 

повторното й 

използване; 
обем на резервоара за чиста 

вода 300 л; 

IV. Документи и техническо състояние на машината  

1. Техническо състояние 

на машината 

- всички функции на машината да са 

напълно изправни и работещи; 

- да липсват следи от корозия, 

подбитости, изкривявания, 

захабявания на тапицерията на 

кабината; 

- технически обслужена със сменени 

масла, филтри и консумативи, 

гресирана; 

- трите четки - нови; 

- маркуча със стойката за ръчно  

събиране на зелени отпадъци - нови ; 

- гуми -  нови ; 

- всички функции на 

машината са напълно 

изправни и работещи; 

- липсват следи от 

корозия, подбитости, 

изкривявания, 

захабявания на 

тапицерията на кабината; 

- технически обслужена 

със сменени масла, 

филтри и консумативи, 

гресирана; 

- трите четки - нови; s Чч 
маркуча със Стойката за 

ръчно Ч събиране на зелени 

ртн^дш V v нови 

- гуми нови 

2. Документи за 

регистрация 

- да се приложи копие на 

регистрационен талон; 

- ако в регистрационния талон не е 

вписана екологичната норма на 

двигателя , да се приложи  копие на 

удостоверение за екологична норма 

на двигателя от официален вносител 

или производител ; 

- приложено копие на 

регистрационен талон; 

- приложено копие на 

удостоверение за 

екологична норма на 

двигателя от официален 

вносител; 

3. Снимков материал Да се приложи снимков 

материал на: 

-  предна , задна, лява и дясна страни;  

Приложен снимков 

материал на: 

- предна, задна, лява и 
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            Констатации на комисията: Техническо предложение на участника - „БИ ЕМ 

ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, община 

Столична, област София, ул.“Бесарабия“ № 114 е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия и на минималните изисквания на Възложителя.  

            

            Техническите характеристики на предложената машина /самоходна метачна 

машина/ отговаря на минималните технически изисквания поставени от Възложителя по 

обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“.  

 

Те                   3. Техническо предложение на участника „Напредък - 01“ ООД със седалище и адрес на 

управлание: гр.Сливен 8800, община Сливен, област Сливен, ул.“Великокняжевска“ № 

28. 

                                 Техническото предложение е изготвено съгласно образец № 7 попълнено и подписано, 

като е описано, че участника участва за обособена позиция № 3 „Камион с опъсъчител“. Към 

образеца е приложено и Приложение към техническото предложение по образец за обособена 

позиция № 3 „Камион с опесъчител“; 

 Участника декларира: 

          1. След запознаване с всички документи и образци участника удостоверява и 

потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в 

обществена поръчка, «чрез събиране на оферти» по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства 

и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, 

Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с 

опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

2. Декларира, че е съгласен с всички поставени условия и ги приема без възражения, в 

т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

 

            Техническото предложение на участника е изготвено по образеца на Възложителя и 

съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

 

Участника е представил и приложение към техническото предложение по ОП № 3 

„Камион с опесъчител“, както следва: 

 

 

Технически  

характеристики 

Изисквания Предложение 

Базов товарен 

автомобил – 

Марка, модел  Марка – Ифа  

Модел – W 50 LA 

-  на бункера; 

- на двигателният отсег; 

- вътрешна част на кабината; 

- на километража; 

- на маркуча за събиране на зелени 

отпадъци  

дясна страни; 

- на бункера; 

- на двигателният отсег; 

- вътрешна част на 

кабината; 

- на километража; 

- на маркуча за събиране 

на зелени отпадъци 

V. Обучение на персонала 

за работа с машината 

  да да д да  

VI. Гаранционен срок   минимум 6 /шест/ месеца  6 /шест/ месеца  
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самосвал мин. 4 т. 

Година на първа 

регистрация 

След 1980 г. Първа регистрация - 13.04.1983 г. 

Изминат пробег Няма изискване. Не е посочен изминатия пробег на 

товарният автомобил 

Колесна формула  4 х 4 4 х 4 

Обща маса минимум 5000 кг. 

 

да 

Окачване - 1 ос ресьорно; 

- 2 ос ресьорно; 

- блокаж на диференциала; 

- 1 ос ресьорно; 

- 2 ос ресьорно; 

- блокаж на диференциала; 

Двигател - дизелов  

- мощност – минимум 100 конски 

сили 

- дизелов  

- мощност – 120 конски сили 

Ауспух  Стандартен заводски 

 

да 

Скоростна кутия - Ръчна  

- Бързи и бавни скорости 

- Ръчна  

- Бързи и бавни скорости 

Спирачна система  Механична 

 

да 

Кабина   - брой места 1 + 1 минимум  

- ергономична седалка на водача и 

пътника  

- брой места 1 + 1 минимум  

- ергономична седалка на водача и 

пътника 

Оборудване, 

осветление и 

сигнализация за 

безопасна работа 

- Стандартно  заводско оборудване 

 

да 

Техническо 

състояние на 

автомобила и 

надстройката 

- технически обслужени със 

сменени масла, филтри и 

консумативи, гресиран 

- гуми минимум на 50 % 

- всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

- технически обслужени със 

сменени масла, филтри и 

консумативи, гресиран 

- гуми минимум на 50 % 

- всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

Документи за 

регистрация 

Към техническото предложение да 

се приложат: 

-копие на регистрационен талон на 

товарния автомобил. 

 

да 

Снимков материал 

 

 

 

 

 

Да се приложи снимков материал 

на товарния автомобил: 

-Предна, задна, лява и дясна 

страна на автомобила. 

- Вътрешна част на кабината; 

- Арматурно табло 

Снимки на товарният автомобил. 

 

Гаранционен срок 

 

Минимум 1 /един/ месец 

 

да 

 

Допълнително  

оборудване 

 

 

 

Опесъчител 

 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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           Констатации на комисията: Техническо предложение на участника - „Напредък - 

01“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.Сливен 8800, община Сливен, област 

Сливен, ул.“Великокняжевска“ № 28 е изготвено при съблюдаване на всички поставени 

изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените 

условия и на минималните изисквания на Възложителя.  

            

          Техническите характеристики на предложената машина /камион с опесъчител/ 

отговаря на минималните технически изисквания поставени от Възложителя по 

обособена позиция № 3 „Камион с опесъчител“.  

 

         4.  Техническото предложение на участника Милен Иванов Николов с постоянен 

адрес: гр.Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, ет.8, 

ап.24. 

                                 Техническото предложение е изготвено съгласно образец № 7 попълнено и подписано, 

като е описано, че участника участва за обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

Към образеца е приложено и Приложение към техническото предложение по образец за 

обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“; 

 Участника декларира: 

          1. След запознаване с всички документи и образци участника удостоверява и 

потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в 

обществена поръчка, «чрез събиране на оферти» по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства 

и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, 

Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с 

опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

2. Декларира, че е съгласен с всички поставени условия и ги приема без възражения, в 

т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

 

            Техническото предложение на участника е изготвено по образеца на Възложителя и 

съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

 

Участника е представил и приложение към техническото предложение по ОП № 4 

„Високопроходим автомобил“, както следва: 

 

Технически  

характеристики 

Изисквания Предложение 

Базов 

високопроходим 

автомобил  

Марка, модел  Тойота, модел Ланд Круизер 

рег. № ЕH 60 – 44 ВР  

/бежов металик/сив/ 

Година на първа 

регистрация 

След 1995 г. Първа регистрация 06.06.1998 г. 

Изминат пробег Няма изискване.  

 

Не е посочен пробега на 

автомобила. 

Колесна формула  4 х 4 

 

4 х 4 /високопроходим автомобил 

– джип/ 

Окачване - 1 ос ресьорно; 

- 2 ос ресьорно; 

- блокаж на диференциала; 

- 1 ос ресьорно -да; 

- 2 ос ресьорно – да ; 

- блокаж на диференциала – да ; 

Двигател - дизелов или бензинов 

- мощност – минимум 80 конски 

сили 

Дизел  

Обем на двигателя - 2680 

Мощност – 125 конски сили 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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Ауспух  -стандартен заводски 

 

да 

Скоростна кутия - Ръчна  

- Бързи и бавни скорости 

Скоростна кутия – ръчна 

Бързи и бавни скорости 

Спирачна система  - механични да 

Кабина   -дълга база, брой места 1 + 4 

- ергономична седалки за водача и 

пътниците 

- климатик 

 

- ергономична седалки за водача и 

пътниците 

- климатик 

Оборудване, 

осветление и 

сигнализация за 

безопасна работа 

- Стандартно  заводско оборудване 

 

да 

Техническо 

състояние на 

автомобила и 

надстройката 

- технически обслужени със 

сменени масла, филтри и 

консумативи, гресиран 

- гуми минимум на 50 % 

- всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

- технически обслужени със 

сменени масла, филтри и 

консумативи, гресиран 

- гуми минимум на 50 % 

- всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

Документи за 

регистрация 

Към техническото предложение да 

се приложат: 

-копие на регистрационен талон на 

високопроходимия автомобил. 

 

да 

Снимков материал 

 

 

 

 

 

Да се приложи снимков материал 

на восокопроходимия автомобил: 

-Предна, задна, лява и дясна 

страна на автомобила. 

- Вътрешна част на купето; 

- Арматурно табло 

да 

Самосвално ремарке - Добро техническо състояние 

- Всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

- Добро техническо състояние 

- Всички налични системи и 

функции да са напълно изправни и 

работещи 

 

Гаранционен срок 

 

Минимум 1 /един/ месец 

 

да 

 

           Констатации на комисията: Техническо предложение на участника - Милен Иванов 

Николов с постоянен адрес: гр.Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, 

жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, ет.8, ап.24, е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия и на минималните изисквания на Възложителя.  

 

           Техническите характеристики на предложената машина /високопроходим 

автомобил/ отговарят на минималните технически изисквания поставени от Възложителя 

по обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“.  

                  

          IV. КЛАСИРАНЕ  

 

Съгласно обявата за обществена поръчка и информацията за публикуваната в профила на 

купувача обява с ID 9099731/12.06.2020 г. публикувана в Регистъра на публикуваните обяви 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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в Агенцията по обществени поръчки и Документацията за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както 

следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 

„Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“, при спазване критерия за оценка на офертите 

„Икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на критерия за 

възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, комисията извършва 

следното:  

 

К Л А С И Р А Н Е  

по Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“ 

 

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 1 - Антон Запрянов Тонев с постоянен адрес: 

гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо Станев“ № 46, с 

предложена цена от 11 000 лв. /единадесет хиляди лева/ за доставка на трактор със самосвално 

ремарке съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото и ценово 

предложение на участника.  

 

К Л А С И Р А Н Е  

по Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“ 

 

 ПЪРВО МЯСТО: „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД със седалище и адрес на 

управление: гр.София 1517, община Столична, област София, ул.“Бесарабия“ № 114 с 

предложена цена от 19 777 лв. без ДДС /деветнадесет хиляди седемстотин седемдесет и 

седем лева без ДДС/ и 23 732,40 лв. с ДДС /двадесет и три хиляди седемстотин тридесет и 

два лева и четиридесет ст. с ДДС/ за доставка на самоходна метачна машина съгласно 

техническата спецификация на Възложителя и техническото и ценово предложение на 

участника.  

 

К Л А С И Р А Н Е  

по Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“ 

 

   ПЪРВО МЯСТО: „Напредък - 01“ ООД със седалище и адрес: гр.Сливен 8800, 

община Сливен, област Сливен, ул.“Великокняжевска“ № 28 с предложена цена от 6 700 

лв. без ДДС /шест хиляди и седемстотин лева без ДДС/, а с ДДС 8 040 лв. /осем хиляди и 

четиридесет лева с ДДС/ за доставка на камион с опесъчител съгласно техническата 

спецификация на Възложителя и техническото и ценово предложение на участника.  

 

К Л А С И Р А Н Е  

по Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“ 

 

         ПЪРВО МЯСТО: Милен Иванов Николов с постоянен адрес: гр.Плевен 5800, община 

Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, ет.8, ап.24 с предложена цена 9 500 

лв. /девет хиляди и петстотин лева/ за доставка на високопрохидим автомобил съгласно 

техническата спецификация на Възложителя и техническото и ценово предложение на 

участника. 

 

          V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

          По обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“ 

 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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Комисията счита, че офертата на участник № 1 - Антон Запрянов Тонев с постоянен 

адрес: гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара Загора, кв.“Митьо Станев“ 

№ 46 в пълна степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, 

отговаря на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор 

по обособена позиция № 1 и е икономически най-изгодна при спазване на критерия за 

възлагане „най ниска цена“, поради което е класирана на I-во място по Обособена позиция № 1 

„Трактор със самосвално ремарке“. 

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

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни 

средства и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири 

самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 

самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена 

позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“, 

обявена с с информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност на чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9099731/12.06.2020 г. в Регистъра на 

публикуваните обяви в Агенцията по обществени поръчки за изпълнител на 

обществената поръчка по Обособени позиции № 1 „Трактор със самосвално ремарке" да 

бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: Участник № 1 - Антон 

Запрянов Тонев с постоянен адрес: гр.Гълъбово 6280, община Стара Загора, област Стара 

Загора, кв.“Митьо Станев“ № 46, с предложена цена от 11 000 лв. /единадесет хиляди лева/ за 

доставка на трактор със самосвално ремарке съгласно техническата спецификация на 

Възложителя и техническото и ценово предложение на участника.  

 

По обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина “ 

 

Комисията счита, че офертата на участник № 2 - „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД със 

седалище и адрес на управление: гр.София 1517, община Столична, област София, 

ул.“Бесарабия“ № 114 в пълна степен съответства на предварително обявените от 

Възложителя условия, отговаря на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и 

критериите за подбор по обособена позиция № 2 и е икономически най-изгодна при спазване на 

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

позиция № 2 „Самоходна метачна машина“. 

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

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни 

средства и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири 

самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 

самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена 

позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“, 

обявена с с информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност на чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9099731/12.06.2020 г. в Регистъра на 

публикуваните обяви в Агенцията по обществени поръчки за изпълнител на 

обществената поръчка по Обособени позиции № 2 „Самоходна метачна машина" да бъде 

избран участникът, класиран на първо място, а именно: „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД 

със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, община Столична, област София, 

ул.“Бесарабия“ № 114 с предложена цена от 19 777 лв. без ДДС /деветнадесет хиляди 

седемстотин седемдесет и седем лева без ДДС/ и 23 732,40 лв. с ДДС /двадесет и три хиляди 

седемстотин тридесет и два лева и четиридесет ст. с ДДС/ за доставка на самоходна метачна 

машина съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото и ценово 

предложение на участника. 

 

По обособена позиция № 3 „Камион с опесъчител“ 

 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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Комисията счита, че офертата на участник № 3 - „Напредък - 01“ ООД със седалище и 

адрес: гр.Сливен 8800, община Сливен, област Сливен, ул.“Великокняжевска“ № 28  в 

пълна степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на 

обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор по обособена 

позиция № 3 и е икономически най-изгодна при спазване на критерия за възлагане „най ниска 

цена“, поради което е класирана на I-во място по Обособена позиция № 3 „Камион с 

опесъчител“. 

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

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни 

средства и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири 

самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 

самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена 

позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“, 

обявена с с информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност на чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9099731/12.06.2020 г. в Регистъра на 

публикуваните обяви в Агенцията по обществени поръчки за изпълнител на 

обществената поръчка по Обособени позиции № 3 „Камион с опесъчител" да бъде избран 

участникът, класиран на първо място, а именно: „Напредък - 01“ ООД със седалище и 

адрес: гр.Сливен 8800, община Сливен, област Сливен, ул.“Великокняжевска“ № 28 с 

предложена цена от 6 700 лв. без ДДС /шест хиляди и седемстотин лева без ДДС/, а с ДДС 8 040 

лв. /осем хиляди и четиридесет лева с ДДС/ за доставка на камион с опесъчител съгласно 

техническата спецификация на Възложителя и техническото и ценово предложение на 

участника. 

 

По обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“ 

 

Комисията счита, че офертата на участник № 4 - Милен Иванов Николов с постоянен 

адрес: гр.Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, вх.Б, ет.8, 

ап.24 в пълна степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, 

отговаря на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор 

по обособена позиция № 4 и е икономически най-изгодна при спазване на критерия за 

възлагане „най ниска цена“, поради което е класирана на I-во място по Обособена позиция № 4 

„Високопроходим автомобил“. 

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

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни 

средства и специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири 

самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 

самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена 

позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“, 

обявена с информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност на чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9099731/12.06.2020 г. в Регистъра на 

публикуваните обяви в Агенцията по обществени поръчки за изпълнител на 

обществената поръчка по Обособени позиции № 4 „Високопроходим автомобил" да бъде 

избран участникът, класиран на първо място, а именно: Милен Иванов Николов с 

постоянен адрес: гр.Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, жк.“Сторгозия“, бл.130, 

вх.Б, ет.8, ап.24 с предложена цена 9 500 лв. /девет хиляди и петстотин лева/ за доставка на 

високопрохидим автомобил съгласно техническата спецификация на Възложителя и 

техническото и ценово предложение на участника. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на 

офертите и класиране на участниците на 02.07.2020 г. в 15,30 часа. 

 



Този документ е създаден в рамките на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за 

нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със 
самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 
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Настоящият протокол за разглеждане и оценка на получените офертите на участниците 

се състави от комисията в 1 (един) екземпляр, като особени мнения и забележки от членовете 

на комисията не са изразени. 

 

На основание чл. 97, ал. 6 от ППЗОП настоящият протокол да се предаде на 

Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден да се изпрати на участниците и 

да се публикува в Профила на купувача в сайта на община Вършец. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

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

    

  ЧЛЕНОВЕ:  
 

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

          2. Ивайло Димитров Илиев - ……../подпис/……. 

 

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

02.07.2020 г.  

 

          ПОЛУЧИЛ: ……../подпис/……. 

          КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  

 

 

 

          Протоколът е утвърден от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 
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          УТВЪРЖДАВАМ: ……../подпис/……. 

           КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  

 

 
          

 


