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ПРОТОКОЛ № 2 

 

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във 

връзка с чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) 

за провеждане на публично състезание, по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, от комисията, 

назначена със Заповеди № 238/30.04.2018 г. и № 468/24.07.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 

оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Закупуване на ново оборудване и 

обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване 

на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени позиции, както 

следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за сградата на общинска музейна 

колекция, гр. Вършец“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на обзавеждане за сградата на 

общинска музейна колекция, гр. Вършец“, открита с Решение № 206/05.04.2018 г. на Кмета 

на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0011 

 
 

Днес, 25.09.2018 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, п.к. 3540, община Вършец, област Монтана, 

бул."България" № 10, се събра комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание" по чл. 18, ал. 1, т. 12 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 238/30.04.2018 г. на Кмета 

на Община Вършец и Заповед № 468/24.07.2018 г. за удължаване срока за работа на комисията, в 

състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   А.Д.Т.* –  Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  при Об. 

А. – Вършец.   

          ЧЛЕНОВЕ: 1. К. С. Т.* – Директор Дирекция „ОА и Главен счетоводител“ при 

Об.А.Вършец 

                                  2. М. И. Д.* –  Технически сътрудник при Об. А. – Вършец.   

                                  3. Л. С. С.* – специалист „Информационни технологии“ при Об. А. – 

Вършец. 

                                  4. Т. Х. П.* – външен експерт (консултант). 

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

ЗЗЛД 
 
 

I. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  

 
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Председателят на комисията е изпратил Протокол № 

1 от дейността на комисията до всички участници в процедурата по електронен път по реда на 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) на 
посочените в офертите на участниците електронни пощи. Съгласно разпечатката от официалния 
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имейл на Община Вършец – admin_varshetz@mail.bg и Протокол № 1 са изпратени на същата 
дата – 13.09.2018 г. в 17:15 часа.  

 
В същия ден Протокол № 1 е качен и на Профила на купувача по обособената електронна 

преписка на обществената поръчка на официалната интернет страница на Община Вършец на 
адрес: http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled25. 

  
В Протокол № 1, комисията е дала възможност, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на протокола, участниците, по отношение 
на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 
или критериите за подбор, а именно: 

 

 Участник „АМО“ ЕООД 

 Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 
 
да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  
 

Съгласно разпечатката от официалния имейл на Община Вършец – admin_varshetz@mail.bg 
Протокол № 1 е изпратен на участниците, както следва:  
 

 Участник „АМО“ ЕООД – на електронната поща, посочена в офертата на участника – 
office@amo.bg  на дата 13.09.2018 г. в 17:15 часа. 

 

 Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“- на електронната поща, посочена в офертата на 

участника – zop@office1.bg, на дата 13.09.2018 г в 17:15 часа. Видно от датата на изпращане на 

Протокол № 1, срокът за представяне на допълнителни документи е до 17:00 часа на 20.09.2018 г.  

 
В посочения срок в деловодството на Община Вършец са постъпили допълнителни 

документи от участниците, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

1784 гр. София, бул. 

„Цариградко шосе“ № 139 

за обособена позиция № 1 

70 00 - 494 19.09.2018 г. 15:21 

2 „АМО" ЕООД, 

1715 гр. София, ж.к. 

„Младост 4“ бл. 601, 

магазин „АМО“  

за обособена позиция № 2 

70 00 - 496 20.09.2018 г. 15:38 

 
 

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Даниела Мариева 
Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, на 
Председателя на комисията, назначена със Заповед № 238/30.04.2018 г. на Кмета на Община 
Вършец, на 21.09.2018 г., за което е съставен протокол. 
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Комисията, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи на участниците, като отвори опаковките по реда на 
постъпването им и установи следното: 

 

1. Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 
 

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 
получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника има 
следното съдържание: 

  Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП. 
 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното:  
 

1.1 В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на икономическия 
оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а именно: 
 

 По отношение на Част IV, раздел Г на еЕЕДОП, икономическият оператор е декларирал, 

че може да представи валидни сертификати за внедрена система за управление на 

качеството. Въпреки че, участникът е приложил към офертата заверени копия на валидни 

сертификати за качество, комисията констатира, че: 

 

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В 

обявлението (стр. 7 ) и документацията за участие (стр. 15) са поставени изрични изисквания за 

минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед 

преценяване съответствието му с този критерий, а именно: 

„Забележка: Сертификатите за управление на качеството трябва да са валидни и да са 

издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 

стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг 

национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема 

и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник 

не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните 

срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да 

докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност. Доказване на 

посоченото изискване: При сключване на договора възложителят изисква заверени копия на 

сертификати за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката.“ 

 

С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с 

поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя 
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къде следва да се посочи тази информация (в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП) , участникът би могъл да посочи 

минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с 

„ДА“ съответното поле за безплатен достъп и след това да попълни в полетата за Код/Издаващ 

орган данни за издателя, уеб адрес, вид и номер на сертификатите (или друг вид позоваване на 

документа) обхват на регистрация, период на валидност. 

 

 Комисията констатира липсата на Част V от представения от участника еЕЕДОП, което не 

съответства на приложения към документацията образец. 

За тази процедура Възложителят е създал образец, който да бъде попълнен от участниците 

и който е приложение към документацията за участие и е наличен в Профила на купувача към 

обособената електронна преписка на поръчката. 

 

В представения нов еЕЕДОП на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ по отношение на първото 

обстоятелство, се констатира следното: Участникът се е съобразил с указанията на комисията, 

обективирани в Протокол № 1 и с изискванията на документацията за участие, като в 

представения нов еЕЕДОП в Част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП , участникът е посочил минимално изискуемата 

съгласно обявлението и документацията информация, като е маркирал с „ДА“ съответното поле 

за безплатен достъп и е попълнил полетата за Код/Издаващ орган данни за издателя, уеб адрес, 

вид и номер на сертификатите и обхват на регистрация. 

По отношение на второто обстоятелство, комисията констатира, че икономическия 

оператор е попълнил коректния образец на еЕЕДОП, създаден от Възложителя. 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, едновременно 

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и 

на минималните изисквания за технически и професионални способности като условия за 

допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, участникът е представил 

еЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта. 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП и 

относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта й, включваща 

обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за лично състояние и 

съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура, 

критерии за подбор, комисията намира, че в представената от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови 

изисквания за участие в процедурата.  

На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

2. Участник „АМО" ЕООД 

 
Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Опаковката на участника има 
следното съдържание: 
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  Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП. 
 

След проверка на представените документи, комисията констатира следното:  
 

2.1 В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на икономическия 
оператор при попълването на данните и информацията в еЕЕДОП, а именно: 

Участникът е представил еЕЕДОП, който не съответства на приложения към документацията 

образец.  

В Част IV: Критерий за подбор, участникът е попълнил раздел Б. Икономическо и финансово 

състояние, което Възложителят не е поставил като изискване в документацията. За тази 

процедура Възложителят е създал образец, който да бъде попълнен от участниците и който е 

приложение към документацията за участие и е наличен в Профила на купувача към обособената 

електронна преписка на поръчката.  

В тази връзка, участникът следва да попълни и представи еЕЕДОП, който съответства на 

приложения към документацията образец, създаден от Възложителя за настоящата процедура, 

наличен в Профила на купувача към обособената електронна преписка на поръчката.  

В Част IV: Критерий за подбор, липсва информация в раздел Г. „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“, което Възложителят е поставил като 

минимално изискване в документацията. Комисията установява, че исканата информация е 

декларирана в Част V. Намаляване на броя на квалифицираните кандидати на еЕЕДОП. 

За тази процедура Възложителят е създал образец, който да бъде попълнен от участниците и 

който е приложение към документацията за участие и е наличен в Профила на купувача към 

обособената електронна преписка на поръчката.  

В представения нов еЕЕДОП на „АМО" ЕООД комисията констатира, че икономическия 

оператор е попълнил коректния образец на еЕЕДОП, създаден от Възложителя. 

В изпълнение на дадените му от комисията в Протокол № 1 точни указания, едновременно 

с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и 

на минималните изисквания за технически и професионални способности като условия за 

допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, участникът е представил 

еЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от комисията при прегледа на 

първоначално представената от него оферта. 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и 

информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП и 

относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта й, включваща 

обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за лично състояние и 

съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура, 

критерии за подбор, комисията намира, че в представената от „АМО" ЕООД оферта няма 

липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 

фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия 

за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие 

в процедурата.  

На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „АМО" ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа 

в 12.15 часа на 25.09.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 19.10.2018 

г. от 10.30 часа. 



 

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

На 19.10.2018 г. от 10:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

   II. Класиране 

Във връзка с извършените от комисията действия по оценка на ценовото предложение на 

участника, в съответствие с критерия за оценка „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и в 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: участник КООПЕРАЦИЯ 
„ПАНДА“, с оферта вх. № 70 00-231/27.04.2018 г., подадена в 15:42 часа, с предложена обща 
цена за изпълнение на обществената поръчка - 10 896, 39 (десет хиляди осемстотин 
деветдесет и шест лева и тридесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 13 075, 67 
(тринадесет хиляди и седемдесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки) лева с ДДС. 

 

ПЪРВО МЯСТО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: участник „АМО" ЕООД,  с 

оферта вх. № 70 00-227/27.04.2018 г., подадена в 10:15 часа, с предложена обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка - 49 950,00 (четиридесет и девет хиляди деветстотин 

и петдесет лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 59 940,00 (петдесет и девет 

хиляди деветстотин и четиридесет лева и нула стотинки ) лева с ДДС. 

 

III. Предложение за сключване на договор 

 

Въз основа на извършеното по-горе класиране, комисията предлага на  Кмета на Община 

Вършец в качеството му на Възложител на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на ново 

оборудване и обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт 

и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени 

позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за сградата на 

общинска музейна колекция, гр. Вършец“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на 

обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“, открита с Решение № 

206/05.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0011, за 

изпълнители на обществената поръчка да бъдат избрани участниците, класирани на първо 

място за всяка обособена позиция а именно: 

 

За обособена позиция № 1:  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099 с оферта вх. № 

70 00-231/27.04.2018 г., с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка -   

10 896, 39 (десет хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и тридесет и девет стотинки) 
лева без ДДС, съответно 13 075, 67 (тринадесет хиляди и седемдесет и пет лева и шестдесет 
и седем стотинки) лева с ДДС. 

 

За обособена позиция № 2:  „АМО" ЕООД, ЕИК 831589871 с оферта вх. № 70 00-

227/27.04.2018 г., с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка -   

49 950,00 (четиридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева и нула стотинки) лева 

без ДДС, съответно 59 940,00 (петдесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лева и 

нула стотинки ) лева с ДДС. 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.: „Ремонт и обновяване на съществуваща 
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от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец и при никакви 
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С посочените действия комисията приключи работата си на 19.10.2018 г. в 11.25 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Същият се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация от проведената обществена поръчка и офертите на 

участниците, за приемане работата на комисията, утвърждаване съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП и 

вземане на решение по чл. 181, ал. 6 от ЗОП от Възложителя. 

                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        А. Д. Т. -……..(подпис)* ...  

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. К. С. Т.* - ……..(подпис)* ..........  

2. М. И. Д.* - .…...(подпис)*…….. 

3. Л. С. С. * - …....(подпис)* …..... 

4. Т. Х. П.* - ….....(подпис)*.......... 

 

Получих протокола на комисията на дата: 19.10.2018 г.  

 

 

Подпис:……… (подпис)*.…………. 

инж. Иван Михайлов Лазаров 

Кмет на Община Вършец 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: …………(подпис)*.………….. 

 

инж. Иван Михайлов Лазаров 

Кмет на Община Вършец 

 

Дата на утвърждаване: 23.10.2018 г. 

 

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

ЗЗЛД 

 

 

 

 


