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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 № 
279/31.05.2018 г. на Кмета на Община Вършец 

                                                                                                                       

 
                Днес, 31.05.2018 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 за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) 
чрез събиране на оферти с обява, назначена със Заповед № 279/31.05.2018 г. на Кмета на 
община Вършец, 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. Милена Иванова Димитрова – технически сътрудник при Об.А.Вършец                                 
                   

На основание чл. 192 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 97 от 
ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа, оцени и класира получените оферти за 
участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на 
оферти с обява, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на 
община Вършец, свързани с подготовка на проектни предложения по процедури  
BG06RDNP001-7.004, BG06RDNP001-7.006 и BG06RDNP001-7.007 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" на Програма за развитие на селските райони (ПРСР),  2014 -2020 г.“ 

 
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 „най – ниска цена“, 
съгласно чл. 70, ал. 2 т. 1 от ЗОП.    

 
С обява № 6/23.05.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер ID 9076440 

от регистъра за обяви на АОП, за възлагане на обществената поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, е определен срок за подаване на оферти за 
участие до 17:00 часа на 30.05.2018 г.  

 
На 31.05.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 

Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 
предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 279/31.05.2018 г. на Кмета 
на Община Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 
30.05.2018 г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. До посочения срок в 
обявата са подадени 3 (три) броя оферти, следователно не е налице основанието по чл. 188, 
ал. 2 от ЗОП за удължаване на срока за подаване на оферти. 

 
След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на офертите. 
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На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване 

Заседанието протече в следния ред: 
I.  Председателят на комисията г-н Стефанов, прочете на глас Заповед № 279 от 

31.05.2018 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 30.05.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са 
подадени 3 (три) броя оферти за участие, описани по реда на постъпването им, както 
следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„СИМ КОНСУЛТИНГ“  ЕООД, 
гр. София, п.к 1164, ул.”Света 

гора“ № 42, ап. 14 
тел.: 0886 883300,  

e-mail: office.sim@gmail.com 
 

70 00 - 280 30.05.2018 г. 13:17 

2 

 „МУЛТИ ПРОДЖЕКТ – МП“ 
ЕООД 

гр. Вършец, п.к. 3540, ул. 
„Република“ 83 

тел.: 0885 561615 
e-mail: 

tania.petrova4@gmail.com 
 

70 00 - 282 30.05.2018 г. 16:36 

3 

ЕТ „ЛОРАН –ИРЕНА 
МИХАЙЛОВА“ 

гр. Берковица, п.к. 3500, ул. 
Здравченица 4,  бл. 
„Незабравка“, ет. 4 
тел.: 0877 717187 

e-mail: irena135@mail.bg 
 

70 00 - 283 30.05.2018 г. 16:54 

 
След обявяване на участниците, 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. 
При спазване разпоредбата на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, Председателят на комисията 

отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповести ценовите предложения на 
участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 1.1. Офертата на „СИМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е подадена в запечатана 
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на 
Възложителя. Председателят на комисията г-н Стефанов отвори опаковката, в същата беше 
поставена една папка с документи. След отваряне на опаковката и при спазване 
разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н Стефанов  прочете ценовата оферта на 
дружеството, както следва: 
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Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 17 100, 00 (седемнадесет 
хиляди и сто) лева без ДДС, съответно 20 520, 00 (двадесет хиляди петстотин и двадесет) 
лева с ДДС. 

 
              1.2  Офертата на „МУЛТИ ПРОДЖЕКТ - МП“ ЕООД е подадена в запечатана 
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на 
Възложителя. Председателят на комисията г-н Стефанов отвори опаковката, в същата беше 
поставена една папка с документи. При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н 
Стефанов  прочете ценовата оферта на дружеството, както следва: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 17 210, 00 (седемнадесет 
хиляди и двеста и десет) лева без ДДС. Цената е окончателна, дружеството не е 
регистрирано по ЗДДС. 
 
            1.3. Офертата на ЕТ „ЛОРАН – ИРЕНА МИХАЙЛОВА“ е подадена в запечатана 
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на 
Възложителя. Председателят на комисията г-н Стефанов отвори опаковката, в същата беше 
поставена една папка с документи. При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н 
Стефанов  прочете ценовата оферта на дружеството, както следва: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 17 420, 00 (седемнадесет 
хиляди и четиристотин и двадесет) лева без ДДС.  Цената е окончателна, дружеството 
не е регистрирано по ЗДДС. 

На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от 
ЗОП, членовете на комисията подписаха техническите и ценови предложения на 
участниците.  

След извършените действия приключи публичната част на заседанието на комисията в 
11.15 часа на 31.05.2018 г. 

 
ІІ. Проверка на представените документи за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП. 
 
 Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане по 
същество на предоставените в опаковката документи на участниците и проверка за 
съответствие им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както следва: 
 

2.1. Участник „СИМ КОНСУЛТИНГ“  ЕООД 
Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Образец № 1 – Представяне на участника – в оригинал; 
 Образец  № 2 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП – в оригинал; 
 Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - в 

оригинал; 
 Образец № 4 - Списък на услугите,  идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 3 / три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата - в оригинал 

 Образец № 5 - Списък на служителите/експертите, които участникът ще 
използва за изпълнение на обществената поръчка -  в оригинал; 
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 Образец № 6 – Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела 
от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива -  в 
оригинал; 

 Образец № 7 – Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от лица и техните 
действителни собственици -  в оригинал;  

 Образец № 8 - Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
– оригинал, включително: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от 
ППЗОП; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно чл. 
39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – в оригинал (Образец № 9); 

- декларация за срока на валидност на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 
от ППЗОП – в оригинал (Образец № 10); 

- 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, 
съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал (Образец № 11); 

 Образец № 12 – Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП– в 
оригинал; 

 Образец № 13 – Списък на представените документи, съдържащи се в 
офертата, подписан от участника – в  оригинал. 

 
При извършения подробен преглед на декларираните обстоятелства, съгласно 

изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за 
подбор, посочени в обявата за обществената поръчка и изискванията към участниците, 
посочени в документацията за участие в обществената поръчка, комисията установи, 
че участникът е декларирал всички обстоятелства и не се констатират липси и 
несъответствия. Комисията единодушно реши, че за участникът „СИМ Консултинг“ 
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 поръчката. 
 

2.2. Участник „Мулти Проджект - МП“ ЕООД 
Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Образец № 1 – Представяне на участника – в оригинал; 
 Образец  № 2 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП – в оригинал; 
 Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - в 

оригинал; 
 Образец № 4 - Списък на услугите,  идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 3 / три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата - в оригинал; 

 Образец № 5 - Списък на служителите/експертите, които участникът ще 
използва за изпълнение на обществената поръчка -  в оригинал; 
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 Образец № 6 – Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела 
от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива -  в 
оригинал; 

 Образец № 7 – Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от лица и техните 
действителни собственици -  в оригинал;  

 Образец № 8 - Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
– оригинал, включително: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от 
ППЗОП; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно чл. 
39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – в оригинал (Образец № 9); 

- декларация за срока на валидност на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 
от ППЗОП – в оригинал (Образец № 10); 

- 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, 
съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал (Образец № 11); 

 Образец № 12 – Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП– в 
оригинал; 

 Образец № 13 – Списък на представените документи, съдържащи се в 
офертата, подписан от участника – в  оригинал. 

 
При проверката на декларираните обстоятелства от участника, за съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията установява, че са: 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия, както следва: 
 
 Видно от представения Образец № 1 „Представяне на участника“,  Комисията установи 
липсата на информация за внедрена от участника система за управление на качеството, 
изискване, предварително обявено от Възложителя в документацията на обществената 
поръчка, както следва: 

„Участникът следва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 
с обхват на сертификация „разработване и/или управление и/или  отчитане на проекти” 
или еквивалентна. Удостоверяване: При подаване на оферта, участниците удостоверяват 
съответствието с този критерий за подбор като попълват информацията (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) в Образец № 1 – Представяне на 
участника“. 

Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП: „При 
подготовка на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите и участниците са 
длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Имайки предвид, че 
горепосочената норма е императивна, всеки участник е длъжен при участие в 
съответната обществена поръчка по ЗОП да се съобрази с това законово изискване, 
респ. със задължителния характер на влязлата в сила документация за участие и 
определените в нея изисквания на Възложителя. 
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При така установената липса и/или непълнота с изискванията за критериите за 

подбор, с предварително обявените от Възложителя, за офертата на участника „Мулти 
Проджект - МП“ ЕООД,  Комисията намира следното: 

В чл. 97 от ППЗОП е предвиден изричен, специален процесуален ред за разглеждане на 
офертите, постъпили в производство по Глава 26 от ЗОП. Този облекчен ред не предвижда 
възможност за изправяне на пороци на офертите, свързани с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, като при констатирана липса и/или непълнота и/или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за 
помощния орган на възложителя не съществува правомощие да изпълнява общата процедура 
по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Това е така, защото в чл. 195 от ЗОП е предвидено субсидиарно 
прилагане на разпоредбите на част първа и втора от закона за неуредените въпроси, а редът 
за разглеждане и оценка на предложенията в настоящото производство е изрично разписан в 
чл. 97 от ППЗОП, т.е. не представлява неуреден въпрос. Аргумент в тази насока е и фактът, 
че съгласно чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, при откритата процедура комисията разглежда 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с критериите за подбор, т.е. 
проверява представения от участниците ЕЕДОП. А разпоредбата на чл. 97 от ППЗОП не 
предвижда подаването на заявление за участие, съответно по аргумент на противното 
основание участниците не прилагат ЕЕДОП към офертата си. В този смисъл са и указанията, 
дадени на стр. 303 и сл. от Практическото ръководство за прилагане на законодателството в 
областта на обществените поръчки, издадено от Агенция по обществени поръчки и 
общодостъпно по електронен път на интернет адрес на агенцията: 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03- 2017_last.pdf. 

 Неизпълнение на условие в документацията е обстоятелство, което прави офертата 
неподходяща (съгласно параграф 2 т. 25 ДР на ЗОП), спрямо изискванията на възложителя. 

Ето защо, установената липса и/или непълнота с критериите за подбор на 
офертата на участник „Мулти Проджект - МП“ ЕООД представляват самостоятелно 
основание, офертата да бъде отстранена от по-нататъшно участие в обществената 
поръчка.  
 

2.3. Участник ЕТ „ЛОРАН – Ирена Михайлова“ 
Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Образец № 1 – Представяне на участника – в оригинал; 
 Образец  № 2 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП – в оригинал; 
 Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - в 

оригинал; 
 Образец № 4 - Списък на услугите,  идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 3 / три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата - в оригинал; 

 Образец № 5 - Списък на служителите/експертите, които участникът ще 
използва за изпълнение на обществената поръчка -  в оригинал; 

 Образец № 6 – Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела 
от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива -  в 
оригинал; 

 Образец № 7 – Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим, контролираните от лица и техните 
действителни собственици -  в оригинал;  

 Образец № 8 - Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
– оригинал, включително: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от 
ППЗОП; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно чл. 
39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – в оригинал (Образец № 9); 

- декларация за срока на валидност на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 
от ППЗОП – в оригинал (Образец № 10); 

- 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, 
съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал (Образец № 11); 

 Образец № 12 – Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – в 
оригинал; 

 Образец № 13 – Списък на представените документи, съдържащи се в 
офертата, подписан от участника – в  оригинал. 

 
При извършения подробен преглед на декларираните обстоятелства, съгласно 

изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за 
подбор, посочени в обявата за обществената поръчка и изискванията към участниците, 
посочени в документацията за участие в обществената поръчка, комисията установи, 
че участникът е декларирал всички обстоятелства и не се констатират липси и 
несъответствия. Комисията единодушно реши, че за участникът ЕТ „ЛОРАН – Ирена 
Михайлова“ 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 поръчката. 
 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“, във връзка с 
чл. 195 от Закона за обществените поръчки, комисията отстранява от участие в 
обществената поръчка следния участник: „Мулти Проджект-МП“ ЕООД. 

Комисията допуска до разглеждане на техническите предложения за изпълнение на 
обществената поръчка, следните участници: 

1. „СИМ Консултинг“ ЕООД  
2. ЕТ „ЛОРАН – Ирена Михайлова“ 

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

в 12.30 часа на 31.05.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 
04.06.2018 г. от 13.00 часа. 

=============================================================== 
На 04.06.2018 г. от 13.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си по разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници. 
 

ІІІ. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с 
изискванията на Възложителя за изготвянето им 

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на техническите предложения 
на допуснатите участници по реда на постъпване на техните оферти. Комисията проверява 
дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на ЗОП, 
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документацията за участие в обществената поръчка и техническата спецификация. 
Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е представил 
техническо предложение, което не отговоря на предварително обявените условия на 
възложителя. 
 При проверката, комисията констатира следното: 
 

3.1 Участник „СИМ Консултинг“ ЕООД 
 
 Техническото предложение на Участник „СИМ Консултинг“ ЕООД е 
изготвено в съответствие с образеца към поръчката и съдържа следните предложения: 
 

1. Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на дейностите, предмет на 
договора, започвада тече от датата на подписване на договора за изпълнението на поръчката 
и приключва с подаването на съответните проектни предложения през Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ИСУН2020) и подписване на двустранен приемо-предавателен 
протокол между Възложителя и Изпълнителя. 

2. Участникът е декларирал срок на валидност на офератата 60 /шестдесет/ 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявата за обществена 
поръчка; 

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 

4. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя и съдържа минимално 
изисканите елементи, както следва: 
 
 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 методи за съгласуване на дейностите. 

 Предложен е 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 „СИМ Консултинг“ ЕООД се състои от следните 
части: 
 1. Участникът е предложил релевантна методология за изпълнение на дейностите в 
обхвата на поръчката, а именно: 

Дейност 1 – Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 
по процедура BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  „Реконструкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските 
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината" на ПРСР 
2014-2020 г.; 
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Дейност 2 - Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 
по процедура BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 
широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение" на ПРСР 2014-2020 г.; 

Дейност 3 - Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 
по процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г. 

Участникът ще приложи подход и методи за изпълнение на дейностите в пълно 
съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020, 
националната и европейската нормативна уредба, както и изискванията на Възложителя, 
заложени в техническата спецификация за изпълнение на поръчката. 

Подходът е съобразен с: целите на поръчката; очакваните резултати; бхвата на 
дейностите; специфичните изисквания на Възложителя, разписани в техническата 
спецификация; нормативни изисквания; очакваните рискове и възможности за тяхното 
управление. 

За изпълнение на предвидените дейности, Консултантът ще приложи специфичен 
комплексен подход, който осигурява както изпълнението на всяка отделна дейност по 
поръчката като самостоятелен комплекс от действия с ясно измерими конкретни резултати, 
така и логическото обвързване на дейностите по такъв начин, че изпълнението на всяка от 
тях да улеснява извършването на следващите и да надгражда резултатите от предишните. 

Методите при реализиране на дейностите, които участикът ще прилага са съобразени със 
спецификата на поръчката  и очакваните резултати, а именно: Ефективно разпределение на 
задачите между членовете на екипа по проекта. Доброто разпределение ще допринесе за 
успешното реализиране на договора и ще гарантира постигане на планираните резултати.  

Методическият подход на работа е съобразен с изискванията на техническото задание, 
съществуващата нормативна база, както и опита ни в разработването, управлението и 
отчитането на проекти, финансирани със средства от ЕС и други донорски програми. 

Екипът на Консултанта за изпълнение на настоящата поръчка се състои от експерти, 
чиито брой и компетенция ще обезпечи успешното подпомагане на Възложителя за 
изпълнение на проекта. Съгласно изискванията на Възложителя, предложените експерти от 
участника са следните: Ръководител екип - експерт; Експерт - юрист; Експерт- строителен 
инженер.  

Участникът подробно е описал реализирането на поръчката, която ще се извърши в три 
основни етапа - ЕТАП I – подготвителен етап, ЕТАП II – Изготвяне и окомплектоване на 
проектните предложения и ЕТАП III – Заключителен  етап. 

Участникът е предложил подходящи мерки за контрол и координация на изпълнението на 
дейностите по договора, както и адекватна и ефективна система за вътрешна комуникация и 
контрол по изпълнението на дейностите.  

2. 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 - експерт; Експерт - юрист; Експерт- строителен инженер. 

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. 
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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. 

3. 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 доклад, съдържащ преценка за 
необходимите действия и мерки в работата по изпълнение на подготовка на 
инфраструктурни проекти. Докладът ще бъде изготвен в сроковете и съобразно изискванията 
на Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката. 

 
   Комисията установи, че техническото предложение на Участника „СИМ 

Консултинг“ ЕООД съдържа всички задължителни елементи, заложени в обявата, 
документацията за участие и техническите спецификации.  

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е изготвено в 
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, в обхват, покриващ 
минималните изисквания за съдържание, поставени в техническата спецификация и в 
документацията за участие като цяло, комисията единодушно реши следното: 

Допуска участника „СИМ Консултинг“ ЕООД до следващия етап от разглеждане 
и оценяване на офертата. 
 

3.2. Участник ЕТ„ЛОРАН –Ирена Михайлова“  
 Техническото предложение на Участник ЕТ„ЛОРАН –Ирена Михайлова“ е 
изготвено в съответствие с образеца към поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Участникът е декларирал, че срокът за изпълнение на дейностите, предмет на 
договора, започвада тече от датата на подписване на договора за изпълнението на поръчката 
и приключва с подаването на съответните проектни предложения през Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ИСУН2020) и подписване на двустранен приемо-предавателен 
протокол между Възложителя и Изпълнителя. 

2. Участникът е декларирал срок на валидност на офератата 60 /шестдесет/ 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявата за обществена 
поръчка; 

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 
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4. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя и съдържа минимално 
изисканите елементи, както следва: 
 
 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 методи за съгласуване на дейностите. 

 Предложен е 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 ЕТ „ЛОРАН–Ирена Михайлова“ се състои от 

следните части: 
І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА: 
В изпълнение на възложената обществена поръчка, участникът ще изпълни изцяло 

дейностите съобразно изискванията на Възложителя, и в съответствие с изискванията на 
ПРСР 2014-2020 г. 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" на Програма за развитие на селските 
райони (ПРСР),  2014 -2020 г 

В изпълнение на задълженията по настоящата поръчка, участикът ще осигури 
експертни консултантски услуги за качествено изпълнение на дейностите по поръчката за 
постигане на поставената цел: да се осигури високо квалифицирана експертна подкрепа на 
Възложителя в процеса на подготовка на проектните предложения. 

Дейности в обхвата на настоящата услугата, които участникът ще изпълни 

Дейност 1 – Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 
по процедура BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  „Реконструкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските 
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината" на ПРСР 
2014-2020 г.; 

Дейност 2 - Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 
по процедура BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 
широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение" на ПРСР 2014-2020 г.; 

Дейност 3 - Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 
по процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г. 

За всяка от трите дейности Изпълнителят ще извърши следните консултантски 
услуги: 

- Приоритизиране на идентифицираните нужди в съответствие с общинския план за 
развитие на община Вършец; 
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- Изготвяне на предложение за обхват на формулярите за кандидатстване чрез ИСУН, 
включващо идентифицирани нужди от инвестиции, отговарящи в най-голяма степен на 
критериите за подбор, определени в ПРСР 2014-2020 г.; 

- Изготвяне на анализи за екологична и икономическа устойчивост на проектното 
заявление;  

- Анализ за устойчивостта на инвестицията - описание на резултатите от изпълнение на 
инвестицията (проекта) и тяхната очаквана устойчивост. Резултатите са ползите и промяната, 
която ще се наблюдава след края на проекта. Резултатите са устойчиви, ако ползите се 
запазят и след приключване на финансирането; 

- Изготвяне на други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за 
конкретни дейности; 
          - Подготовка на заявление за подпомагане и определяне на бюджета на заявленията, 
прецизиране обхвата на обектите след изготвени КСС на база технически проекти; 
          - Окомплектоване на всички изискуеми документи, съгласно Условията за 
кандидатстване към всяка процедура. Всички документи, ще бъдат изготвени по образец на 
Програма за развитие на селските райони, 2014-2020 г. Когато липсва официално утвърден 
такъв от Програмата, ще се изготвят по образец, предложен от Консултанта и утвърден от 
Възложителя – Община Вършец. 

Срокът за изпълнение на поръчката, предложен от участника, е както следва: 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 30 календарни дни, но не по-късно 
от крайния срок за прием на проектни предложения за съответната процедура по мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г.,  а 
именно: 

• процедура BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 
значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез 
бюджета на общината"- 13.07.2018 г. 

• процедура BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 
широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение"- 13.07.2018 г. 

• процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура - 13.07.2018 г. 

За постигане целта на поръчката участникът ще използва екип от високо 
квалифицирани експерти с богат опит в съответната област, необходим за изпълнение в 
пълен обхват на дейностите в обхвата на договора на Консултанта. 

За постигането на всеки конкретен резултат от всяка от предвидените за изпълнение 
основни дейности е определен експерт от екипа на Консултанта.  Ръководителят на екипа ще 
координира дейността на експертите и ще докладва периодично на Консултанта и 
Възложителя за възникнали пречки и проблеми и ще изготвя предложения за тяхното 
решаване. Екипът на Консултанта за изпълнение на настоящата поръчка се състои от 
експерти, чиито брой и компетенция ще обезпечи успешното подпомагане на Възложителя за 
изпълнение на проекта. 

Основните експерти, предвидени за реализирането на дейностите по настоящата 
обществена поръчка ще включват: 

 - Ръководител екип – Експерт 

 - Експерт – Юрист  
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- Експерт - строителен инженер.  

Консултантът ще гарантира адекватното обезпечаване на работата на всички 
експерти, необходими за изпълнението на дейността. В частност той ще гарантира 
адекватното административно и логистично обслужване, за да могат експертите да се 
концентрират върху техните първични ангажименти. 

Членовете на екипа по настоящата поръчка ще имат следните отговорности: 

Ръководителят на екипа ще бъде отговорен за изпълнението на изброените 
дейности: Организира, координира и ръководи изпълнението на дейностите по настоящата 
поръчка и разработването на свързаната с него документация от страна на Изпълнителя; 
Осъществява комуникацията между Изпълнителя на настоящата обществена поръчка и 
Възложителя; Организира и ръководи дейността на екипа от експерти на Изпълнителя; 
Контролира изпълнението на дейностите по поръчката и следи за спазване на приложимата 
нормативна уредба във връзка с всички дейности по настоящата поръчка; Изпълнява и други 
дейности, произтичащи от договора за настоящата обществена поръчка и българското 
законодателство; Комуникира със заинтересованите страни по договора и изисква от 
изпълнителите на отделните дейности данни и информация, необходими за осъществяване на 
правомощията си; Изготвя и предоставя на Възложителя докладите, съгласно изискванията 
на настоящата поръчка. 

Експерт – юрист, ще участва и отговаря за следното: Участва в изготвянето  на 
Заявленията за подпомагане; Предоставя правни  консултации на Възложителя в процеса на 
реализиране на обществената поръчка; Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати 
по-горе, но следващи от договора за настоящата обществена поръчка и българското 
законодателство, с оглед на неговите компетенции и възникналите необходимости от 
юридически консултации.  

Експерт – строителен инженер, ще участва и отговаря за: Участва в изготвянето  на 
Заявленията за подпомагане; Следи за спазването на законодателството в областта на 
инвестиционните проекти; Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но 
следващи от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство, с 
оглед на неговите компетенции. 

Консултантът е подбрал експерти, чиито знания и професионален  опит  да гарантират 
успешното, ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите в обхвата на обществената 
поръчка. И тримата експерти притежават необходимия опит и знания, за да реализират 
ефективно и ефикасно описаните дейности, като осигурят максимално високо качество и 
постигане на целите на настоящата поръчка.   

Етапи на реализиране на поръчката, предложени от участника:  

Етап 1 – Подготвителен етап, включва: 

1. Организиране и провеждане на встъпителна  работна среща между представители на 
Консултанта и Възложителя; 

2. Разпределение на функциите и задачите на участниците в подготовката на проектните 
предложения 

Етап 2 – Изготвяне и окомплектоване на проектните предложения, който включва: 
1. Приоритизиране на идентифицираните нужди в съответствие с общинския план за 

развитие на община Вършец; 
2. Изготвяне на предложение за обхват на формулярите за кандидатстване чрез ИСУН, 

включващо идентифицирани нужди от инвестиции, отговарящи в най-голяма степен 
на критериите за подбор, определени в ПРСР 2014-2020 г.; 
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3. Изготвяне на анализи за екологична и икономическа устойчивост на проектното 
заявление;  

4. Анализ за устойчивостта на инвестицията - описание на резултатите от изпълнение на 
инвестицията (проекта) и тяхната очаквана устойчивост. Резултатите са ползите и 
промяната, която ще се наблюдава след края на проекта. Резултатите са устойчиви, 
ако ползите се запазят и след приключване на финансирането; 

5. Изготвяне на други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за 
конкретни дейности; 

6. Подготовка на заявление за подпомагане и определяне на бюджета на заявленията, 
прецизиране обхвата на обектите след изготвени КСС на база технически проекти; 

7. Окомплектоване на всички изискуеми документи, съгласно Условията за 
кандидатстване към всяка процедура. Всички документи, ще бъдат изготвени по 
образец на Програма за развитие на селските райони, 2014-2020 г. Когато липсва 
официално утвърден такъв от Програмата, ще се изготвят по образец, предложен 
Консултанта и утвърден от Възложителя – Община Вършец. 

Етап 3 – Заключителен  етап, който включва: Изготвяне на доклад от реализирането на 
договора за възлагане на обществената поръчка. 

Предложен от участника линеен график за изпълнение на дейностите  

Участникът е разписал план на изпълнение, който съответства напълно на обхвата на 
дейностите и е съобразен с изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в 
техническото задание. Срок за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка 
е 30 календарни дни. 

 Комисията установи, че техническото предложение на ЕТ „ЛОРАН–Ирена 
Михайлова“ съдържа всички задължителни елементи, заложени в обявата, 
документацията за участие и техническите спецификации.  

Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника е изготвено в 
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, в обхват, покриващ 
минималните изисквания за съдържание, поставени в техническата спецификация и в 
документацията за участие като цяло, комисията единодушно реши следното: 

Допуска участника ЕТ „ЛОРАН–Ирена Михайлова“ до следващия етап от 
разглеждане и оценяване на офертата. 
 Комисията допуска до оценка на ценовите предложения следните участници в 
обществената поръчка:  
 

1. „СИМ Консултинг“ ЕООД 
2. ЕТ „ЛОРАН–Ирена Михайлова“ 

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

в 16.30 часа на 04.05.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 
05.06.2018 г. от 10.00 часа. 

=============================================================== 
На 05.06.2018 г. от 10.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си по разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници. 
 

ІV. Комисията продължи работата си с оценка на ценовите предложения на 
допуснатите участници, съгласно определения критерий за оценка „най-ниска цена“, 
като констатира следното: 
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4.1.  Участник „СИМ Консултинг“ ЕООД 
Ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с приложения 

Образец № 12 „Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП“ от 
документацията за участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 
предложена цена.  

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 17 100, 00 
(седемнадесет хиляди и сто) лева без ДДС, съответно 20 520, 00 (двадесет хиляди 
петстотин и двадесет) лева с ДДС, формирана както следва: 

 
№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Цена в лева, 

без ДДС 

Дейност № 1 Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община 
Вършец по процедура BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, 
която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на 
общината" на ПРСР 2014-2020 г.  

 
9000,00 

Дейност № 2 Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община 
Вършец по процедура BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане 
и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 
от общинско значение" на ПРСР 2014-2020 г.,  

7200,00 

Дейност № 3 Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община 
Вършец по процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г.,  

900,00 

ОБЩА ЦЕНА 17100,00 

ДДС 20%   3420,00 

ОБЩО: 20520,20 

 
Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надвишава максимално предвидения финансов ресурс за поръчката от 17 563, 00 лева 
(седемнадесет хиляди петстотин шестдесет и три лева) без включен ДДС. 

 Представеното Ценово предложение на участника „СИМ Консултинг“ 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. 
 

4.2.  ЕТ „ЛОРАН–Ирена Михайлова“ 
Ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с приложения 

Образец № 12 „Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП“ от 
документацията за участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи 
предложена цена.  

Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 17 420, 00 
(седемнадесет хиляди черистотин и двадесет) лева без ДДС (цената е окончателна, 
дружеството не е регистрирано по ЗДДС), формирана както следва: 
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№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Цена в лева, 
без ДДС 

Дейност № 1 Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община 
Вършец по процедура BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, 
която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на 
общината" на ПРСР 2014-2020 г.  

 
9150,00 

Дейност № 2 Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община 
Вършец по процедура BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане 
и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 
от общинско значение" на ПРСР 2014-2020 г.,  

7300,00 

Дейност № 3 Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община 
Вършец по процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г.,  

970,00 

ОБЩА ЦЕНА 17420,00 

ДДС 20%        0,00 

ОБЩО: 17420,00  

 
Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надвишава максимално предвидения финансов ресурс за поръчката от 17 563, 00 лева 
(седемнадесет хиляди петстотин шестдесет и три лева) без включен ДДС. 

Представеното Ценово предложение на участника ЕТ „ЛОРАН–Ирена Михайлова“ 
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 „СИМ Консултинг“ ЕООД, Оферта вх. № 7700-280/30.05.2018 г., 

подадена в 13:17 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 
поръчка: 17 100, 00 (седемнадесет хиляди и сто) лева без ДДС, съответно 20 520, 00 
(двадесет хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС. 

 
ВТОРО МЯСТО: 
Участник ЕТ „ЛОРАН–Ирена Михайлова“, Оферта вх. № 7700-283/30.05.2018 г., 

подадена в 16:54 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената 
поръчка: 17 420, 00 (седемнадесет хиляди черистотин и двадесет) лева без ДДС (цената е 
окончателна, дружеството не е регистрирано по ЗДДС). 

 
VІ. Предложение за сключване на договор 
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Комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на Възложител на 
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на 
община Вършец, свързани с подготовка на проектни предложения по процедури  
BG06RDNP001-7.004, BG06RDNP001-7.006 и BG06RDNP001-7.007 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" на Програма за развитие на селските райони (ПРСР),  2014 -2020 г.“,  да сключи 
договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка с класирания на първо 
място участник, а именно: „СИМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК 175273170, седалище и 
адрес на управление: гр. София, п.к 1164, ул.”Света гора“ № 42, ап. 14; тел.: 0886 
883300;  e-mail: office.sim@gmail.com 

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

офертите и класиране на участниците на 05.06.2018 г. в 12:30 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 да се предаде на 
Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден да се изпрати на участниците 
и да се публикува в Профила на купувача. 

                                                             
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

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

    
ЧЛЕНОВЕ:  
 

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

2. Милена Иванова Димитрова - .......... (подпис)*……………… 
 
Протоколът е получен от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 
05.06.2018  г.  
 
         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ………………… (подпис)*……………… 
 
               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  
 
Протоколът е утвърден от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 
06.06.2018  г.  

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….(подпис)*……………… 
         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  
 
*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от  
ЗЗЛД   


