
 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 

ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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 Р Е Ш Е Н И Е 
№ 132/03.04.2020 г. 

за изменение на влязло в сила Решение № 60/19.02.2020 г. в частта за определяне на 

изпълнител по Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж  

на оборудване за кухня и пералня“ 

 

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

Вършец, като взех предвид, че в община Вършец постъпи писмо с вх. № 7000-264/02.04.2020 г.  

за отказ от сключване на договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от „Смарт 

бизнес къмпани“ ЕООД, ЕИК 201741844 със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, п.к. 

5300, бул.“Столетов“ № 127, ет.1, ап.1, класирано на първо място по обособена позиция № 3: 

„Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, с което ме информират, че поради 

промяна в пазарните условия по отношение на продуктите предмет на поръчката не им дава 

възможност да изпълнят качествено доставките при евентуално сключване на договор за 

възлагане изпълнението на обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня 

и пералня“ по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за 

сградата на ДГ „Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ 

„Слънце“ – гр. Вършец“, разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция № 

1: „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“; Обособена позиция № 2: 

„Доставка  и монтаж на оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и 

ясли“; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, 

финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 

г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР). 

Във връзка с изложеното на основание чл. 112, ал.3, 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 мое Решение № 60 от 

19.02.2020 г. за класирането на участниците, отстранените участници и участниците определени 

за изпълнители в обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. (1), т. 12 от ЗОП „публично 

състезание“ с предмет: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ 

„Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. 

Вършец“, разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1:  „Доставка и 

монтаж на оборудване за климатизация“; Обособена позиция № 2: „Доставка  и монтаж на 

оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“; Обособена позиция № 

3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 

открита с Решение № 416/16.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец,  с уникален номер в 

РОП 00850-2019-0011, с прогнозна стойност в размер на 107 666, 39 лв. (сто и седем хиляди 

шестстотин шестдесет и шест лева и тридесет и девет стотинки) без включен ДДС с настоящото 

решение  

 

И З М Е Н Я М:  
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свое Решение № 60/19.02.2020 г. в частта за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 

3 „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“ по обществена поръчка с предмет: 

„Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: 

„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, разделена на 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1:  „Доставка и монтаж на оборудване 

за климатизация“; Обособена позиция № 2: „Доставка  и монтаж на оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“; Обособена позиция № 3: „Доставка 

и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), открита с Решение № 

416/16.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец,  с уникален номер в РОП 00850-2019-

0011, с прогнозна стойност в размер на 107 666, 39 лв. (сто и седем хиляди шестстотин 

шестдесет и шест лева и тридесет и девет стотинки) без включен ДДС 

 

 

     О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

На основание чл. 112, ал. 3 от ЗОП за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: 

„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, разделена на 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1:  „Доставка и монтаж на оборудване 

за климатизация“; Обособена позиция № 2: „Доставка  и монтаж на оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“; Обособена позиция № 3: „Доставка 

и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, открита с открита с Решение № 416/16.10.2019 

г.,  с уникален номер в РОП 00850-2019-0011, участникът, класиран на ВТОРО място по 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, а именно: 
 

 Участник „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК с оферта вх. № 70 00 - 592/05.11.2019 г., подадена 

в 09:09 часа, с предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената 

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

лева) лева без ДДС, съответно 40 346, 40 (словом: четиридесет хиляди триста четиридести  

и шест лева и четиридесет ст.) лева с ДДС. 

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 за обособената 

позиция, са налице условията по чл. 109 от ЗОП - не се установяват основанията за отстраняване 

и участникът отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор, а подадената от него 

оферта (техническото и ценовото предложение на участника) съответства на предварително 

обявените условия. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане - 

икономически най-изгодната оферта, въз основа на критерий - „най-ниска цена“. 

 

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

след влизането в сила на решението за определяне на изпълнители да се сключи договор с 
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участника, класиран на второ място по Обособена позиция № 3 и определени за изпълнител при 

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

 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото 

решение се изпраща до всички участници в процедурата по Обособена позиция № 3 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 в „Профила на купувача“, на сайта на община 

Вършец по електронната преписка на настоящата обществена поръчка, на следния адрес: https: 

//varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled42 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: ………..………… 

                   ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

                   КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 

 

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

т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 

https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled42
https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled42
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

