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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр. Вършец 3540, 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 

  
 

   Р Е Ш Е Н И Е  
 

 № 108 / 17.03.2020 г. 
 

гр. Вършец 
 

Подписаният по-долу Иван Михайлов Лазаров, в качеството си на Кмет на Община 

Вършец, на основание чл. 181, ал. (6), чл. 22, ал. (1), т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 109 от ЗОП, и констатациите и мотивите, 

обективирани в утвърдения от мен на дата 17.03.2020 г. Протокол по чл. 181, ал. (4) от ЗОП от 

заседанията на комисията, проведени на 12.03.2020 г. и 17.03.2020 г., назначена с моя Заповед 

№ 96/12.03.2020 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

получените оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. (1), т. 12 от ЗОП – 

публично състезание с предмет: „Консултантски услуги по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение 

на СМР за реализиране на обект: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец – етап 

1“, открита с Решение № 57/17.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, обявена с Обявление за 

поръчка с ID 960351, с уникален номер в РОП 00850-2020-0007, прогнозна стойност в размер на 

3 180,43 лева (три хиляди, сто и осемдесет лева и четиридесет и три стотинки) без вкл. ДДС  

с настоящото решение 
 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

1. Класирането на участниците, съгласно критерий „икономически най-изгодна 

оферта“, определена въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 

70, ал. (2), т. 1 от ЗОП, в следния ред: 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД, Оферта с вх. № 70 00 – 

173/28.02.2020 г., подадена в 16:30 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка –  2 003,00 (две хиляди и три) лева без ДДС 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, Оферта с вх. № 70 00 – 202/10.03.2020 г., подадена в 14:00 часа, с 

предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 2 500,00 (две хиляди и 

петстотин) лева без ДДС 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти, които отговарят изцяло на обявените от 

Възложителя условия, като съответствието с изискванията на Възложителя, свързани с личното 

състояние и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне 

участниците до участие в процедурата. Класирането на участниците е съобразно предварително 

обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта, а именно въз основа 

на критерий за възлагане „най-ниска цена“, след като комисията е установила съответствието на 

подадените оферти с предварително обявените от Възложителя условия, като действията на 

комисията са мотивирани в Протокола по чл. 181, ал. (4) от ЗОП. Доводите и констатациите на 

комисията съм възприел изцяло при издаване на настоящото решение. 

 

2. Отстранени участници от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП и 

обявените от Възложителя условия: 

НЯМА 
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II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 

На основание чл. 109 от ЗОП за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране 

на обект: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец – етап 1“, открита с Решение № 

57/17.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0007, 

участникът, класиран на първо място, а именно: 

 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК 121758166, Оферта с вх. № 70 00 - 173/28.02.2020 г., 

подадена в 16:30 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка 2 

003,00 (две хиляди и три) лева без ДДС, 

 с когото да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка при условията 

на чл. 112 от ЗОП. 

 

Мотиви: За участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, са налице 

условията по чл. 109 от ЗОП - не се установяват основанията за отстраняване и участникът 

отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор. Подадената от него оферта 

съответства на изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на 

Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. 

 

III. На основание чл. 112, ал. (1), във връзка с ал. (6) от ЗОП, в едномесечен срок след 

влизането в сила на решението за определяне на изпълнител да се сключи договор за 

обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител, при 

съблюдаване разпоредбата на чл. 112, ал. (1) от ЗОП.  

 

IV. На основание чл. 181, ал. (8), във връзка с чл. 43, ал. (1) от ЗОП и чл. 24, ал. (1), т. 2 от 

ППЗОП, във връзка с §131, ал. (3) от ПЗР към ЗИДЗОП, настоящото решение се изпраща до 

всички участници в процедурата в 3 (три) дневен срок, считано от датата на издаването му, по 

някои от посочените в чл. 43, ал. (2) от ЗОП начини, като едновременно с това се публикува, 

заедно с протокола на комисията в „Профила на купувача“, по електронната преписка на 

настоящата обществена поръчка, на следния адрес:  

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled55, в деня на 

изпращане на решението до участниците. 

 

V. Настоящото решение е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване  

по реда на чл. 197, ал. (1), т. 7 от ЗОП - в 10 (десет) дневен срок от получаването му от лицата 

по чл. 198, ал. (1), т. 3 от ЗОП пред: 

Комисията за защита на конкуренцията 

Република България 

гр. София 1000,  

бул. „Витоша“ №18 

Тел.: 02 9884070;  

Факс: 02 9807315; E-mail: cpcadmin@cpc.bg ;   

Интернет адрес: http://www.cpc.bg  

 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……(подпис и печат)*…….. 

                   ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

                            КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 

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

(ЕС) 2016/679 
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