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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 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 432/29.10.2019г. 

гр. Вършец 

 
Подписаният по-долу Петър Ганчев Стефанов, в качеството си на ВрИД Кмет на Община 

Вършец (съгласно Решение № 761/19.09.2019 г. на Общински съвет – 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 Протокол № 1  и утвърдения 

от мен на дата 29.10.2019 г. Протокол № 2 по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, от заседанията на комисията, проведени на 04.10.2019 г., 

08.10.2019 г., 18.10.2019 г. и  28.10.2019 г., назначена с моя Заповед № 394/04.10.2019 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: 

“Доставка и монтаж на ново кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален 

патронаж, град Вършец“, открита с Решение № 355/12.09.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0007, прогнозна стойност в размер на 24 333, 33 

лева (двадесет и четири хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без 

включен ДДС 

с настоящото решение 
 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

 1.  Класирането на участниците в процедурата на основание чл. 61, т. 7 от 

ППЗОП, 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 „АБ -ТЕРМ“ ООД, ЕИК 109569979, с оферта вх. № 70 00 - 
530/01.10.2019 г., подадена в 13:08 часа с предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка – 20 127,00 (двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и нула 
стотинки) лева без ДДС, съответно 24 152, 40 (двадесет и четири хиляди сто петдесет и два 
лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: участник „БИС“ ООД, ЕИК 102904211, с оферта вх. № 70 00-
533/03.10.2019 г., подадена в 09:12 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка - 21 650,00 (двадесет и една хиляди шестстотин и петдесет лева и 
нула стотинки) лева без ДДС, съответно 25 980, 00 (двадесет и пет хиляди деветстотин и 
осемдесет лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

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

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

състояние и предварително обявените критерии за подбор при спазване реда за разглеждане на 

оферти по чл. 181, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП. Класирането на участниците се основава на 

извършеното от комисията оценяване, съобразно с предварително обявения критерий за 

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

възлагане „най-ниска цена“, в низходящ ред.  

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: “Доставка 

и монтаж на ново кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, град 

Вършец“, открита с Решение № 355/12.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2019-0007, участникът, класиран на първо място, а именно: 

 

Участник „АБ -ТЕРМ“ ООД, ЕИК 109569979, с оферта вх. № 70 00 - 530/01.10.2019 г., 

подадена в 13:08 часа с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 

20 127,00 (двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и нула стотинки) лева без ДДС, 

съответно 24 152, 40 (двадесет и четири хиляди сто петдесет и два лева и четиридесет 

стотинки) 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, 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, допусната е до оценяване  

при прилагане на предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий - 

икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „най-ниска цена“, поради което е 

класирана на първо място. 
 

 

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

срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител, 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, 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: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled38, 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)*...………… 

 

ПЕТЪР ГАНЧЕВ СТЕФАНОВ 

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
Съгласно Решение № 761/19.09.2019 г. на Общински съвет - 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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