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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 60/19.02.2020г. 

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 17.02.2020 г. Протокол № 2 по чл. 181, ал. (4) от ЗОП 

от заседанията на комисията, проведени на 06.02.2020 г. и 17.02.2020 г., представен ми ведно с 

Протокол № 1 от заседанията на комисията, проведени на 07.11.2019 г.; 25.11.2019 г., 16.12.2019 

г., 10.01.2020 г. и 31.01.2020 г., изготвени в хода на работата на комисията по чл. 103, ал. (1) от 

ЗОП, назначена със Заповед № 442/07.11.2019 г. на Петър Ганчев Стефанов - ВрИД Кмет на 

Община Вършец (съгласно Решение № 761/19.09.2019г. на Общински съвет – Вършец) 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: 

„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  

 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

1. Класирането на участниците по обособена позиция № 1 въз основа на икономически 

най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. (2), т. 1 

от ЗОП, в следния ред: 

 

 ПЪРВО МЯСТО: участник „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД, ЕИК 

175123092, с оферта вх. № 70 00 - 600/06.11.2019 г., подадена в 09:01 часа, с предложена обща 

цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 11 180, 00 

(словом: единадесет хиляди сто и осемдесет лева) лева без ДДС, съответно 13 416, 00 

(словом: тринадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева) лева с ДДС. 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844  
с оферта вх. № 70 00 - 595/05.11.2019 г., подадена в 10:04 часа, с предложена обща цена за 
изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 11 303, 60 (словом: 
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единадесет хиляди триста и три лева и шестдесет ст.) лева без ДДС, съответно 13 564, 32 
(словом: тринадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и тридесет и две ст.) лева с 
ДДС. 

 

 ТРЕТО МЯСТО: участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД, ЕИК 131230324 с оферта вх. № 

70 00 - 594/05.11.2019 г., подадена в 10:03 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 12 402, 76 (словом: дванадесет хиляди 

четиристотин и два лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС, съответно 14 883, 31 

(словом: четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и три хиляди и тридесет и една 

стотинки) лева с ДДС. 

  

 ЧЕТВЪРТО МЯСТО: участник „ПРО ИНФО“ ЕООД, ЕИК 204713864, с оферта вх. 

№ 70 00 - 602/06.11.2019 г., подадена в 09:14 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 14 623, 22 (словом: четиринадесет 

хиляди шестстотин двадесет и три лева и двадесет  и две стотинки) лева без ДДС, 

съответно 17 547, 86 (словом: седемнадесет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 

осемдесет и шест стотинки) лева с ДДС. 

 

 ПЕТО МЯСТО: участник „МАГ“ ООД, ЕИК 109569744, с оферта вх. № 70 00 - 

598/06.11.2019 г., подадена в 08:48 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 14 883, 36 (словом: четиринадесет 

хиляди осемстотин осемдесет и три хиляди и тридесет и шест стотинки) лева без ДДС, 

съответно 17 860, 03 (словом: седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет хиляди и три 

стотинки) лева с ДДС. 

 

2. Класирането на участниците по обособена позиция № 2 въз основа на икономически 

най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. (2), т. 1 

от ЗОП, в следния ред: 

 

ПЪРВО МЯСТО: участник „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД, 
ЕИК 175123092, с оферта вх. № 70 00 - 600/06.11.2019 г., подадена в 09:01 часа, с 
предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 
34 990, 50 (словом: тридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и петдесет ст.) 
лева без ДДС, съответно 41 988, 60 (словом: четиридесет и една хиляди деветстотин 
осемдесет и осем лева и шестдесет ст.) лева с ДДС. 

 

 ВТОРО МЯСТО: участник „АМО 90“ ЕООД, ЕИК 106022079,  с оферта вх. № 70 00 - 

603/06.11.2019 г., подадена в 09:35 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 37 673, 64 (словом: тридесет и седем 

хиляди шестстотин седемдесет и три лева и шестдесет и четири ст.  ) лева без ДДС, 

съответно 45 208, 37 (словом: четиридесет и пет хиляди двеста и осем лева и тридесет и 

седем ст.) лева с ДДС. 

 

 ТРЕТО МЯСТО: участник „АМО“ ЕООД, ЕИК 831589871,  с оферта вх. № 70 00 - 

605/06.11.2019 г., подадена в 15:15 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 38 880, 00 (словом: тридесет и осем 

хиляди осемстотин и осемдесет лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 46 656, 00 
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(словом: четиридесет и шест хиляди шестстотин петдесет и шест лева и нула стотинки) 

лева с ДДС. 

 

 ЧЕТВЪРТО МЯСТО: участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 

201741844  с оферта вх. № 70 00 - 595/05.11.2019 г., подадена в 10:04 часа, с предложена обща 

цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 39 792, 69 

(словом: тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и шестдесет и девет 

стотинки) лева без ДДС, съответно 47 751, 23 (словом: четиридесет и седем хиляди 

седемстотин  петдесет и един лева и двадесет и три стотинки) лева с ДДС. 

 

 ПЕТО МЯСТО: участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД, ЕИК 131230324, с оферта вх. № 70 

00 - 594/05.11.2019 г., подадена в 10:03 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер 43 349, 94 (словом: четиридесет и три 

хиляди триста четиридесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева без ДДС, 

съответно 52 019, 93 (словом: петдесет и две хиляди и деветнадесет лева и деветдесет и три 

стотинки) лева с ДДС. 

 

 ШЕСТО МЯСТО: участник „КАН УЧТЕХСПОРТ- БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 

128049011, с оферта вх. № 70 00 - 599/06.11.2019 г., подадена в 08:52 часа с предложена обща 

цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер 43 530, 25 (словом: 

четиридесет и три хиляди петстотин и тридесет лева и двадесет и пет стотинки) лева без 

ДДС, съответно 52 236, 30 (словом: петдесет и две хиляди двеста тридесет и шест лева и 

тридесет стотинки) лева с ДДС. 

 

 СЕДМО МЯСТО: участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, ЕИК 203750968, с 

оферта вх. № 70 00 - 565/25.10.2019 г., подадена в 09:30 часа с предложена обща цена за 

изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер 45 050, 51 (словом: 

четиридесет и пет хиляди и петдесет лева и петдесет и една стотинки) лева без ДДС, 

съответно 54 060, 61 (словом: петдесет и четири хиляди и шестдесет лева и шестдесет и 

една стотинки) лева с ДДС. 

  

 ОСМО МЯСТО: участник „ХИМБОКС“ ООД, ЕИК 203362451, с оферта вх. № 70 00 

- 601/06.11.2019 г., подадена в 09:14 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 47 777, 00 (словом: четиридесет и седем 

хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 57 

332, 40 (словом: петдесет и седем хиляди триста тридесет и два лева и четиридесет 

стотинки) лева с ДДС. 

 

 ДЕВЕТО МЯСТО: участник „ПЕРУН ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823, с оферта вх. № 

70 00 - 590/04.11.2019 г., подадена в 09:07 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 48 800, 00 (словом: четиридесет и осем 

хиляди и осемстотин лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 58 560, 00 (словом: 

петдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева и нула стотинки) лева с ДДС. 
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2. Класирането на участниците по обособена позиция № 3 въз основа на икономически 

най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. (2), т. 1 

от ЗОП, в следния ред: 

 

 ПЪРВО МЯСТО: участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201741844,  
с оферта вх. № 70 00 - 595/05.11.2019 г., подадена в 10:04 часа, с предложена обща цена за 

изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 33 114, 48 (словом: 

тридесет и три хиляди сто и четиринадесет лева и четиридесет и осем ст.) лева без ДДС, 

съответно 39 737, 38 (словом: тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и 

тридесет и осем ст.) лева с ДДС. 

 

 ВТОРО МЯСТО: 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. 

 

 ТРЕТО МЯСТО: участник „ХИМБОКС“ ООД, ЕИК 203362451, с оферта вх. № 70 

00-601/06.11.2019 г., подадена в 09:14 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в размер на 33 900, 00 (словом: тридесет и три 

хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 40 680, 00 (словом: 

четиридесет хиляди шестстотин 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 утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне 

участниците до участие в процедурата. Участниците са класирани, 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 от тях 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. 

 

4. Отстранени участници от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

обявените от Възложителя условия: 

 

4.1. Участник „ПРО ИНФО“ ЕООД за обособена позиция № 2, с оферта вх. № 70 00 – 

602 от 06.11.2019 г., подадена в 09:14 ч., при следните правни и фактически мотиви:  

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

 

Мотиви за отстраняване: 

Предлаганият от участника гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване и 

обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли, считано от подписване на протокола за 

извършената доставка (по чл. 30, ал. (1) от проекта на договор) е посочен в таблица. 

При прегледа и анализа на представената от участника таблица комисията установи, че 

участникът не е посочил гаранционен срок за артикула по обособената позиция „столче с винт – 
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лекарско тапицирано h 42-60 см“. В образеца на техническо предложение възложителят 

изрично посочил, че участникът следва да добави толкова редове, колкото са необходими.  

Т.е. участникът не е оферирал гаранционен срок за артикула по обособената позиция 

„столче с винт – лекарско тапицирано h 42-60 см“. 

Комисията установи, че участникът представил предложение за изпълнение на поръчката, 

което не е съобразно с посочените от възложителя изисквания към съдържанието му – не е 

посочил гаранционен срок за артикула по обособената позиция „столче с винт – лекарско 

тапицирано h 42-60 см“.  

В образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил, че ако участник не 

представи предложение за изпълнение на поръчката съобразно посочените по-горе изисквания 

към съдържанието му или ако представените документи не съответстват на изискванията на 

възложителя и/или на техническата спецификация, офертата на участника се отстранява като 

неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП. 

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага 

на възложителя – кмета на община Вършец, участникът „ПРО ИНФО” ЕООД, гр.София да бъде 

отстранен от участие в обявената обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по 

реда на ЗОП с предмет: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ 

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

позиция №2: „Доставка  и монтаж на оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети 

и ясли“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката, съгласно посоченото по-горе. 

С оглед на гореизложеното приемам доводите на комисията, обективирани в Протокол № 

1 (направени в заседание, проведено на 31.01.2020 г.), че офертата на участника „ПРО ИНФО” 

ЕООД е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки, като не е изпълнил предварително обявените изисквания на 

Възложителя към техническото предложение, с оглед на което участникът е предложен за 

отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

На основание чл. 109 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 първо място за всяка 

обособена позиция, а именно: 

 

1. Участник „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД за Обособена позиция 

№ 1, ЕИК 175123092, с оферта вх. № 70 00 - 600/06.11.2019 г., подадена в 09:01 часа, с 

предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 

11 180, 00 (словом: единадесет хиляди сто и осемдесет лева) лева без ДДС, съответно 13 416, 

00 (словом: тринадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева) лева с ДДС, 



 

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 
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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“. 

 

2. Участник „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД за Обособена позиция 

№ 2, ЕИК 175123092  с оферта вх. № 70 00 - 600/06.11.2019 г., подадена в 09:01 часа, с 

предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 

34 990, 50 (словом: тридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и петдесет ст.) 

лева без ДДС, съответно 41 988, 60 (словом: четиридесет и една хиляди деветстотин 

осемдесет и осем лева и шестдесет 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“. 

 

 3. Участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД за Обособена позиция № 3, ЕИК 

201741844,  с оферта вх. № 70 00 - 595/05.11.2019 г., подадена в 10:04 часа, с предложена 

обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 33 114, 48 

(словом: тридесет и три хиляди сто и четиринадесет лева и четиридесет и осем ст.) лева без 

ДДС, съответно 39 737, 38 (словом: тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и седем 

лева и тридесет и осем 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 сключат договори 

с участниците, класирани на първо място и определени за изпълнители за всяка от обособените 

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



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № BG06RDNP001-7.004-0014-С01 от 14.05.2019 г. с предмет: „Реконструкция, 
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съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец  и при 
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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 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 протоколите на комисията в „Профила на 

купувача“, на сайта на община Вършец по електронната преписка на настоящата обществена 

поръчка, на следния адрес:   

http://www.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: ………(подпис)*.………… 

 

                   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 

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