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П Р О Т О К О Л 
по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) 

от работата на комисията по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № 191 от 

27.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец 
                                                                          

 

                Днес, 27.03.2018 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 № 191/27.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, за провеждане 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: „Консултантски услуги по управление на 

проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, 

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)“, в състав:  

 

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

          ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                  2. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец.   

                                  3. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община 

Вършец. 

                                  4. Татяна Христова Петрова – външен експерт (консултант). 

                   

На основание чл. 192 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 97 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, с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: 

„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, 

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)“. 
 

Изборът на изпълнител следва да бъде проведен при спазване на разпоредбите на чл. 97, 

ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Критерий за оценка на офертите е „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. 

С обява № 3/14.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец с уникален номер ID 9073823 от 

регистъра за обяви на АОП,  за възлагане на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 
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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 22.03.2018 г.  

 

В определеният срок за подаване на оферти, в деловодството на Общинска 

администрация- Вършец е постъпила 1 (една) оферта, описана както следва: 

 

1. Оферта вх. № 70 00 - 124/22.03.2018 г., подадена в 16:47 часа от „Алмарекс“ ЕООД, 

със седалище и адрес на управление: 1407 гр. София, бул. „Черни връх“ № 40, ап. 22. 

 

Предвид гореизложеното е налице основанието по чл. 188, ал. 2 от ЗОП за 

удължаване срока за подаване на оферти. 

С информация изх. № 3300- 496/23.03.2018 г. първоначалният срок за получаване на 

оферти, за публикуваната на Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност 

по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с уникален номер ID 9073823 от регистъра за обяви на АОП с 

предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, е удължен до 17:00 часа на 26.03.2018 

г. 

На 27.03.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, на 

длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 191/27.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 26.03.2018 

г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

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

На публичното заседание на комисията не присъства участника или негов упълномощен 

представител, както и представители на средствата за масово осведомяване.  
Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Стефанов, прочете на глас Заповед № 191/27.03.2018 

г. на Кмета на община Вършец за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете и присъстващите лица, че до 17:00 часа 

на 26.03.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец е подадена 1 

(една) оферта за участие, описана както следва: 

 

№ Име и адрес на участника 
Входящ 

номер 
Дата Час 

1 

„АЛМАРЕКС“ ЕООД,  

1407 гр. София, бул.”Черни връх“  

№ 40, ап. 22 

Тел./факс: 02 980 73 21 

Електронна поща: almarex_bg@abv.bg 

70 00 - 124 22.03.2018 г. 16:47 

 

След обявяване на участника, председателят и членовете на комисията подписаха 

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

 

mailto:almarex_bg@abv.bg
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Председателят на комисията отвори постъпилата запечатана непрозрачна опаковка и 

оповести нейното съдържание и предложената цена, както следва: 

 

1. Участник „АЛМАРЕКС“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и върху 

нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание. 

След отваряне на опаковката и при спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, 

председателя на комисията г-н Стефанов прочете ценовата оферта на дружеството, както 

следва: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 2 300,00 лв., (две хиляди и 

триста) лева без ДДС, съответно 2760,00  лв., (две хиляди и седемстотин и шестдесет) 

лева с ДДС. 

На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП, 

трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника.  

След извършените действия приключи публичната част на заседанието на комисията в 

10:40 часа на 27.03.2018 г. 

 

II.  Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане 

по същество на предоставените в опаковката документи на участника за проверка на 

представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както следва: 

1. Участник „АЛМАРЕКС“ ЕООД 

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Заявление за участие – Образец № 1 – в оригинал;  

 Информационен лист на участника– Образец № 2 – в оригинал; 

 Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 3 – в оригинал;  

 Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец № 4 – в оригинал; 

 Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение 

на обществената поръчка – Образец № 5 – в оригинал; 

 Техническо предложение – Образец № 6 – в оригинал; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 

6.1 – в оригинал; 

 Декларация за срока на валидност на офертите – Образец № 6.2 – в оригинал; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 6.3 – в оригинал; 

 Ценово предложение – Образец № 7 – в оригинал; 

 Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец № 9 – в оригинал; 

 Списък на услугите,  идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 10 – в 

оригинал; 

 Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Образец № 11 – в 

оригинал; 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.: „Ремонт и обновяване на съществуваща 

сграда на общинска музейна колекция“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

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

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР 

  4 / 10 

 

 

 Електронен носител. 

 

След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „АЛМАРЕКС“ ЕООД отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 

Комисията единодушно реши, че за участникът „АЛМАРЕКС“ ЕООД 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 11.35 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 18.04.2018 г. от 14.00 часа. 

=================================================================== 

На 18.04.2018 г. от 14.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник. 

 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатия участник 

„АЛМАРЕКС“ ЕООД, за съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката, описани в документацията за участие и изискванията на Техническата 

спецификация. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническата 

оферта на участника, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява дали 

същата е подготвена и представена в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. При 

проверката, комисията констатира следното: 

 Техническото предложение на Участник „АЛМАРЕКС“ ЕООД  е изготвено в 

съответствие с образец № 6 към поръчката и съдържа следните предложения: 

 3.1. Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на дейностите, предмет на 

договора, започва от датата на получаване на писмено известие от страна на Възложителя за 

започване на изпълнението по договора до окончателното отчитане и приключване на 

проекта, но не по-късно от 25.10.2020 г.; 

 3.2. Участникът е декларирал срок на валидност на офератата 3 (три) месеца от 

крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявата за обществена поръчка; 

 3.3. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд. 

 3.4. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя и съдържа минимално изисканите 

елементи, както следва: 

3.4.1. Предложено е разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.  

В техническото предложение на участника подробно са представени следните елементи: 

разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; мерки за осигуряване на качеството и 

методите за съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената поръчка. 
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3.4.2. Предложен  линеен график за изпълнение на дейностите. 
Участникът е предложил детайлен линеен график за изпълнение на дейностите по 

настоящата поръчка, съобразно Техническата спецификация. Линейният график е релевантен  

на разпределението на ресурсите и организацията на екипа при изпълнение на дейностите в 

обхвата на поръчката. Не се констатира разминаване между линейния график и техническото 

предложение на участника. 

Предложението на Участника се състои от следните части: 

І.    Въведение: 

В тази част участникът е направил задълбочен анализ на основните цели и очаквани 

резултати от реализирането на проекта на община Вършец, както и дейностите за постигането 

им.  Изпълнителят ще изготви Окончателен доклад за извършената цялостна работа по 

договора. За да предложи методология за изпълнение на дейностите, Участникът е дефинирал 

понятията „ефективно“ и „ефикасно“, с цел постигане на поставените цели. 

Подходът на участника е съобразен с: Целите на поръчката; Очакваните резултати; 

Обхвата на дейностите; Специфичните изисквания на Възложителя, разписани в техническата 

спецификация; Нормативни изисквания; Очакваните рискове и възможности за тяхното 

управление. 

Въз основа на това участникът е определил следните ключови моменти, които 

определят подхода за изпълнение на поръчката: 

Постигане на целите - Всички дейности, цялата организация на работа и методи за 

изпълнение са насочени към постигане на целите и удовлетворяване на очакванията на 

Възложителя; Гъвкавост – Консултантът ще бъде достатъчно гъвкав и ще се съобразява с 

работния график, натоварването на експертите и обхвата на работа по дейностите, както и с 

възникнали промени в средата и изисквания на Възложителя; Осигуряване на устойчивост на 

резултатите - Това ще бъде постигнато чрез създаване на усещане за „собственост" от страна 

на Възложителя върху резултатите от поръчката, а не получаване на готови резултати от 

Консултанта; Прозрачност - Основен принцип на работа при изпълнение на поръчката ще 

бъде "прозрачността" на всички дейности и етапи. Редовна комуникация и обсъждане 

напредъка в изпълнението на дейностите. Всички заинтересовани страни ще бъдат 

уведомявани за напредъка на работа и предстоящи дейности с тяхно участие; Допълняемост - 

изпълнението на поръчката ще се разглежда като неразделна част от политиката на община 

Вършец, с оглед на реализирането на Общинския план за развитие на община Вършец за 

периода 2014 – 2020 г.; Редовна и ефективна комуникация с Възложителя - Единствено 

постоянната и ефективна комуникация с Възложителя би могла да осигури качественото 

изпълнение на поръчката и постигане на заложените резултати; Партньорство - Подходът на 

работа ще включва активно участие на Възложителя и заинтересованите страни в процеса на 

изпълнение на различните дейности; Професионален екип от експерти - Дейностите по 

поръчката изискват създаване на екип от експерти, които притежават необходимите знания и 

опит за изпълнение на поръчката с високо качество. Към основните експерти, участникът 

предвижда при необходимост и привличане на допълнителни експерти със специфични знания 

и опит, които да подпомагат работата на основния екип експерти в процеса на реализиране на 

дейностите; Управление на риска - Идентифицирането и управлението на риска е сред 

основните фактори за осигуряване на безпроблемна работа и своевременно справяне с 

проблемите; Управление на качеството - Качественото изпълнение на работата е основен 

елемент за успеха на договора и важна част от нашия подход на работа. Всички етапи от 
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изпълнението на проекта ще бъдат обект на вътрешен контрол на качеството; Спазване на 

графика за изпълнение на поръчката - Това ще гарантира последователност, методичност и 

гъвкавост при преодоляване на евентуални проблеми при изпълнението. Доброто планиране и 

своевременно осъществяване на всички дейности е от особена важност, като едновременно с 

това трябва да се осигурява гъвкавост по отношение на реакция към възможни промени и 

външни въздействия, респективно прилагане на необходимите коригиращи действия. 

ІІ. Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката: 

Участникът предлага необходимия експертен състав от ключови експерти за 

изпълнението на договора, които точно отговарят на задължителните изисквания на 

Възложитея, съгласно детайлното им описание в Техническата спецификация, а именно: 

Ръководител екип, Координатор / строителен инженер и Юрист. 

За постигане на ефективно и качествено управление на проекта, участникът е предвидил 

пакет от мерки, свързани с осигуряване на необходимите човешки и организационни ресурси 

за оказване на своевременни консултантски услуги и техническа помощ. 

Участникът е предложил изграждане и прилагане на вътрешна система за контрол, 

мониторинг и оценка. Чрез процедури за вътрешен мониторинг и оценка под наблюдение ще 

бъде целият процес на изпълнение на договора.  

Консултантът предлага организиране на работата по начин, който да позволява 

изпълнение на задачите синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на 

целите при максимално оптимизиране на времевия график, използване на екипите от експерти 

и ефикасно изразходване на средствата. Това ще бъде постигнато чрез адекватна 

организационна структура. 

Участникът е направил подробно описание на основните задължения и отговорности на 

всеки член от екипа от експерти по управление на проекта с цел срочно и качествено 

изпълнение на дейностите по договора. 

Ключова характеристика на всеки успешен проект на участника е степента на желание на 

консултантския екип по проекта да се адаптира към променящите се условия в средата на 

проекта. Важно е да се поддържа добра комуникация, независимо дали с 

възложителя/бенефициента, местните експерти, външни изпълнители, общественост и т.н. 

Друга ключова характеристика на предлагания подход е организацията на работни срещи, 

които са в улеснение на работата. 

Средствата, с които участникът разполага, са с необходимите показатели за постигане на 
високо качество на крайния продукт и позволяват бързо да реагира при искания от страна на 
Възложителя във връзка с изпълнение на дейностите по договора за обществена поръчка. 
Наличните му технически средства, позволяват постоянна връзка с Възложителя, отговарят на 
изискванията за онлайн и телекомуникация.  

 човешки ресурс – участникът разполага с екип от ключови експерти, покриващ 

изискванията на възложителя, както и с допълнителни квалифицирани експерти, чиито 

ресурс е винаги на разположение; 

 материален ресурс - участникът разполага с технически средства, които обезпечават 

безпроблемна комуникация, достъп до информация, мобилност и др.; 

 информационен ресурс - участникът разполага с достъп до информационни системи, 

създадени образци, правила, вътрешни актове, които допринасят за бързата реакция и 

качеството и достоверността на представената услуга; 

 финансов ресурс — участникът разполага със средства, които обезпечават във 
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финансов аспект изпълнението на договора за обществена поръчка. 

 

В 17.00 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 27.04.2018 г. от 15.00 часа. 

 =================================================================== 

На 27.04.2018 г. от 15.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатия участник. 

 

ІІІ. Предложен линеен график за изпълнение на дейностите: 

Изпълнението на проекта ще премине през последователни етапа, всяки от които 

включва изпълнението на съответни задачи, покриващи дейностите описани в 

техническата спецификация. Дейностите, които попадат в съответните фази, са онагледени 

в Приложение. Линеен График за изпълнение на дейностите. Спазването на стриктния график 

и срокове за изпълнение, създават предпоставка за качествено управление на проекта, както и 

добра координация между всички заинтересовани страни.  

Консултантът ще систематизира посочените задачи в окончателния доклад, съдържащ 

преценка за необходимите действия и мерки в работата по изпълнение на инфраструктурни 

проекти. Окончателния доклад ще бъде изготвен в сроковете и съобразно изискванията на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката. 

ІV. Начин за изпълнение на поръчката. 

       Изпълнението на проекта, според участника,  ще премине през последователни фази 

(етапи), всяка от които включва изпълнението на съответни задачи, покриващи дейностите 

описани в техническата спецификация. Дейностите, които попадат в съответните фази, са 

онагледени в Приложение. Линеен график за изпълнение на дейностите. Спазването на 

стриктния график и срокове за изпълнение, създават предпоставка за качествено управление 

на проекта, както и добра координация между всички заинтересовани страни.  

Участникът предлага реализирането на дейностите по поръчката да се извърши в 3 

/три/ основни етапа: 

 - ЕТАП I – Подготвителен етап; ЕТАП II – Консултантски услуги във връзка с управлението, 

изпълнението и отчитането на проекта; ЕТАП III – Заключителен  етап. 

ЕТАП I – Подготвителен етап със следните задачи:  

1.1  Организиране и провеждане на встъпителна  работна среща между представители на 

Консултанта и Възложителя; 

1.2  Разпределение на функциите и задачите на участниците по отношение на управлението и 

отчитането на проекта, както и актуализиране на графика за изпълнение на дейностите, ако 

е необходимо и синхронизирането му с графика на одобрения проект. 

ЕТАП II – Консултантски услуги във връзка с управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта 
 В рамките на етапа, ще да бъдат предоставени консултантски услуги, свързани с 

управление, изпълнение и отчитане на проекта в съответствие с изискванията на  

Възложителя, изпълнени последователно по под-дейности, които участникът е описал 

подробно, както следва: 

1. Оказване на съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата 

кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА; 
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2. Подготовка на документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта; 

3. Осъществяване  на  координация  на документооборота  при  изпълнението  на 

предвидените дейности в рамките на проекта; 

4. Оказване на съдействие на Възложителя при провеждане на проверки на място; 

5. Съдейства на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от 

неговото реализиране; 

6. Извършване на подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и 

окончателно плащания; 

7. Осъществяване на необходимия контрол и преглед на изпълнението на 

предвидените дейности в рамките на проекта; 

8. Предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта. 

ЕТАП III включва следното: 

3.1. Изготвяне на окончателен доклад 

Основният подход и начин за постигане на целите на договора се изразява в пълно 

обхващане на всички дейности на проектния цикъл, чрез активно съдействие и участие от 

страна на екипа във всички фази на проекта. 

Мерките, които участника ще използва за организация на работата и гарантиране 

качеството и в срок изпълнение на поръчката са: 

Преглед и анализ на документи, Анализ на данни, Анализ на заинтересованите страни, 

Работни срещи за всяка една дейност, Посещения на място, Докладване, База данни, 

Индикатори.  

Инструментите, които участника ще използва за организация на работата и гарантиране 

качеството и в срок изпълнение на поръчката: 

       План за осъществяване на текущ оперативен мониторинг и наблюдение на 

изпълнението на проекта; Методика за оценка на риска; План за посещения на място, както и 

внезапни непланирани проверки, доклади за наблюдавания напредък; Доклади при поискване 

по спешни въпроси и теми, изискващи допълнително мнение; Тримесечни и окончателен 

доклад за отчитане на дейностите си по настоящата обществена поръчка; Становища при 

възникнали казуси; Други. 

Описание на начините, с които участника ще се гарантира качеството на изпълнение на 

поръчката: 

Качеството на изпълнение на проекта може да се разглежда в два аспекта - финансов и 

институционален. 

Финансов - свързан е с постигането на резултатите от проекта, предполагащо 

финансова стабилност на източниците на финансиране и реализацията на очакваните от 

проекта ползи. Община Вършец трябва да предвиди всички необходими разходи за 

реализацията на проекта, като заложи на бюджета на проекта, за да бъдат избегнати 

неочаквани разходи, които не са предвидени в бюджета на Общината. 

Институционален - предполага изясняване на очакваните организационни промени в 

резултат от реализацията на проекта. В този смисъл Община Вършец може да формира Екип 

за управление на инфраструктурни проекти, който на база на придобития опит и знания по 

време на реализацията на настоящия проект, да осъществи и други проекти в бъдеще. 
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          Единодушното мнение на комисията е, че Техническо предложение на участника 

„АЛМАРЕКС“ ЕООД е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в 

документацията за участие, съответства на образеца на Възложителя, съдържа всички 

изискуеми реквизити, обем информация и данни, и отговаря напълно на предварително 

обявените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„АЛМАРЕКС“ ЕООД да бъде допуснат до оценка на ценовото предложение. 

 

   В 17.00 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 10.05.2018 г. от 10.00 часа. 

 =================================================================== 

  На 10.05.2018 г. от 10.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане и оценка на ценовото предложение на допуснатия участник. 

 

ІV. Комисията продължи работата си с оценка на ценовото предложение на 

допуснатия участник, съгласно определения критерий за оценка „най-ниска цена“, като 

констатира следното: 

 

Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника, е 

изготвено в съответствие с приложения Образец № 7 от документацията за участие. Налице е 

съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена.  

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. 

Представеното Ценово предложение на участника „Алмарекс” ЕООД е изготвено при 

съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие, съответства на 

образеца на Възложителя, съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, и 

отговаря напълно на предварително обявените изисквания и условия за изпълнение на 

поръчката. 

 

V. КЛАСИРАНЕ  

         Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

постъпилите оферти, подробно описани в настоящия протокол и съобразно приетия от 

Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“, комисията извърши следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО:  участник „АЛМАРЕКС“ ЕООД, оферта с вх. № 70 00-124 от 

22.03.2018 г., подадена в 16:47 часа с предложена обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка: 2 300, 00 лв., (две хиляди и триста лева) без ДДС, съответно 2760 

лв., (две хиляди и седемстотин и шестдесет лева) с ДДС. 

 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

          Комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на Възложител на 

обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Ремонт 

и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, 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 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.: „Ремонт и обновяване на съществуваща 

сграда на общинска музейна колекция“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията 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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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)“, да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с 

класирания на първо място участник, а именно:  „АЛМАРЕКС“ ЕООД,  ЕИК 130112554, 

оферта с вх. № 70 00-124/22.03.2018 г., подадена в 16:47 часа, с предложена  цена за 

изпълнение на обществената поръчка 2 300 лв (две хиляди и триста лева) без ДДС. 

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

офертите и класиране на участниците на 10.05.2018 г. в 11.50 часа. 

Настоящият протокол за разглеждане на 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. 4 от ППЗОП настоящият протокол, заедно с цялата 

документация и офертата на участника, се предава на Възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същи ден следва да се изпрати на участника и да се публикува в Профила на 

купувача. 

                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

   Петър Ганчев Стефанов -  ...........(подпис)*................ 
 

      ЧЛЕНОВЕ:  
 

1. Красимира Стефанова Тачева -  .........(подпис)*................ 
 

2. Антон Димитров Тошев - .....................(подпис)*................ 
 

3. инж. Костадинка Петрова Денкова - ...(подпис)*................ 
 

4. Татяна Христова Петрова - ..................(подпис)*................ 

 

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

10.05.2018  г.  

 

         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ..................(подпис)*................ 

                                     /ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  

 

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

11.05.2018 г.  

 

        УТВЪРЖДАВАМ: ..................(подпис)*................ 

          КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ               

                                    /ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/ 

 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  

 


