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ПРОТОКОЛ № 1 

 

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 Заповед № 238/30.04.2018 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, 30.04.2018 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 сформира комисия 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, 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 
 

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа и 

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

1, т. 12 от ЗОП 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“. 
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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 Решение 206/05.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за 

възлагане 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“, с уникален номер в РОП 00850-2018-

0011.  

В обявлението за обществената поръчка с ID 841188 е определен срок за подаване на 

оферти до 17:00 часа на 27.04.2018 г. В обявлението и документацията е предвидено действията 

на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите да се извърши по реда на чл. 61 

от ППЗОП, тоест по „обърнат" ред, с последващ подбор съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП. 

На 30.04.2018 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 № 238/30.04.2018 г. на Кмета на Община 
Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 27.04.2018 г., 
за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 
комисията, съгласно чл. 61, т. 1 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I. Председателят на комисията г-н А.Т.* прочете на глас заповедта за назначаване на 
комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

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

ЗЗЛД 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 27.04.2018 г., в 
деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 2 (две) оферти за участие 

в процедурата, описани, както следва:  

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 „АМО" ЕООД, 

1715 гр. София, ж.к. 

„Младост 4“ бл. 601, 

магазин „АМО“  

за обособена позиция № 2 

70 00 - 227 27.04.2018 г. 10:15 

2 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

1784 гр. София, бул. 

„Цариградко шосе“ № 139 

за обособена позиция № 1 

70 00 - 231 27.04.2018 г. 15:42 
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След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание и предложени цени, както следва: 
 

1. Участник „АМО" 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, а именно: документите по чл. 39, ал. 

2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обособена позиция № 2 „Доставка на 

обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“ от 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. 

 

2. Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

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, а именно: документите по чл. 39, ал. 

2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обособена позиция Обособена позиция № 1: 

„Доставка на оборудване за сградата на общинска музейна колекция, гр. Вършец“ от 
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. 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите и ценови предложения на участниците. 
 
С извършените по-горе описани действия, приключи публичната част от заседанието 

на комисията в 10:45 часа на 30.04.2018 г. Комисията реши следващото заседание да се 

проведе на 22.05.2018 г. от 13:00 ч. 

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

На 22.05.2018 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи работата 

си в закрито заседание. 
 

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

по същество на представените оферти и оценката им, съгласно избрания критерий за 

възлагане, а именно: „най-ниска цена", в случай, че съответства на предварително 

обявените условия. 



 

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 / 12 

 

 

При разглеждането на техническите и ценовите предложения се получиха следните 

резултати: 

 

1. Участник „АМО" ЕООД 

       1.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3.1 от документацията за 

участие. 

Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 2 „Доставка на обзавеждане за сградата на общинска музейна 

колекция, гр. Вършец“,  съдържа следните ангажименти: 

 

 Срок за  доставка и монтаж  (изпълнение на поръчката) да е 90 /деветдесет/ календарни 

дни; 

 Гарантиране за качеството на доставеното обзавеждане за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца, считано от датата на приемането му без забележки от страна на възложителя, 

като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, необходими за поддържането и/им в 

пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обзавеждане включва неговата поддръжка, доставка и 

замяна на резервни части, труд, транспорт на техници и всички други разходи, свързани с 

условията за нормалното функциониране; 

 Максималното време за реакция при повреда: – до 48 часа /седем дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя. 

 Предлаганото обзавеждане е ново и e в съответствие с изискванията на Възложителя и 

Техническата спецификация и изискванията, определени в законодателството на 

Република България. 

 Предложените подробни технически характеристики на обзавеждането от участника 

напълно отговарят на минималните изисквания, съгласно техническите спецификации на 

възложителя. 

 Приложен е снимков материал  (каталог на предложеното обзавеждане). 

 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни. 

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника „АМО“ ЕООД е 

изготвено в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, в обхват, 

покриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в техническата 

спецификация.  

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

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5.2 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 обособена позиция № 2 „Доставка на обзавеждане за сградата 

на общинска музейна колекция, гр. Вършец“ от  поръчката. 

Представените Техническо и Ценово предложения на участника „АМО" ЕООД са 
изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за 
участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат всички изискуеми 
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реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на предварително обявените 
изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
 

2. Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

2.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3.1 от документацията за 

участие. 

Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на Обособена 

позиция № 1: „Доставка на оборудване за сградата на общинска музейна колекция, гр. 

Вършец“  от поръчката съдържа следните ангажименти: 

 Срок за  доставка и монтаж  (изпълнение на поръчката) да е 90 /деветдесет/ календарни 

дни; 

 Гарантиране за качеството на доставеното оборудване за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца, считано от датата на приемането му без забележки от страна на възложителя, 

като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, необходими за поддържането и/им в 

пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обзавеждане включва неговата поддръжка, доставка и 

замяна на резервни части, труд, транспорт на техници и всички други разходи, свързани с 

условията за нормалното функциониране; 

 Максималното време за реакция при повреда: – до 48 часа /седем дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя. 

 Предлаганото оборудване е ново и e в съответствие с изискванията на Възложителя и 

Техническата спецификация и изискванията, определени в законодателството на 

Република България. 

 Предложените подробни технически характеристики на оборудването от участника 

напълно отговарят на минималните изисквания, съгласно техническите спецификации на 

възложителя. 

 Приложен е снимков материал на предложеното оборудване с подробни технически 

спецификации. 

 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни. 

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“ е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, 

в обхват, покриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в техническата 

спецификация (приложение № 6.1). 

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

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5.2 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 по Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за сградата 

на общинска музейна колекция, гр. Вършец“ от поръчката. 
 

Представените Техническо и Ценово предложения на участника КООПЕРАЦИЯ 
„ПАНДА“ са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в 
документацията за участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат всички 
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изискуеми реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на предварително 
обявените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
 

         III. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за ценовите 

предложения на участниците. 

Тъй като до този етап от оценката е допусната само по една оферта за обособена позиция, в 

настоящия случай не може да намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: 

наличие на предложение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 /двадесет/ на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. 

Тъй като на оценяване подлежи само по един участник за обособена позиция, с така 

предложените технически и ценови предложения на участниците, се получи следния 

резултат от оценката, както следва: 

 

№ Обособена позиция Участник / Оферта Предложена стойност в 

лева, без ДДС 

ОП 1 Обособена позиция № 1: 

„Доставка на оборудване за 

сградата на общинска 

музейна колекция, гр. 

Вършец“ 

 

КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“ 

 

 

10 896, 39 

ОП 2 Обособена позиция № 2: 

„Доставка на обзавеждане за 

сградата на общинска 

музейна колекция, гр. 

Вършец“ 

 

„АМО" ЕООД 

 

49 950,00 

 

 

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

в 17.00 часа на 22.05.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 20.06.2018 

г. от 10.30 часа. 

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

На 20.06.2018 г. от 10:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

IV. Комисията продължи работата си, като на основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, 

пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците за 

проверка за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, като констатира следното: 

 

1. Участник "АМО“ ЕООД 

Представени са следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1.1.Опис на представените документи - в оригинал; 

1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в оригинал;  

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на "АМО" ЕООД, поставени от 

Възложителя, комисията установява, че: 
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 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически 

оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител, съгласно данните 

вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от представляващия; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 

 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на 

данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на 

екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или 

професионално нарушение - Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП; 

 не са налице основания за отстраняване, свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); няма наличие на влезли в сила присъди за 

престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК; 

участникът е декларирал, че не е свързано лице по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП - 

Част III, раздел Г на ЕЕДОП; 

 относно част IV. Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние се 

установяват следните:  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

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.  

Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП изисква „При 

изготвяне на офертата си всеки участник да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е императивна, всеки 

участник е длъжен при участие в съответната възлагателна процедура 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.  
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.  

• по отношение на техническите и професионални способности: 

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 

доставки (9 броя) на обзавеждане за офиси и/или обществени сгради, които включват 

артикули и обеми, съгласно изискванията на Възложителя. 

В тази връзка, комисията счита, че са налице изпълнени доставки с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, 

спрямо датата на която е подадена офертата на участника. В съответствие с горните 
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обстоятелства, по отношение на техническите и професионални възможности, участникът 

покрива минималните изисквания на Възложителя. 

След направена справка на официалните сайтове на въложителите относно изпълнените 

доставки, комисията счита, че посочените доставки с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата 

на която е подадена офертата на участника. 

 В Част IV, раздел Г на представения от участника еЕЕДОП се установяват следните:  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

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

образец.  

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.  

Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП изисква „При 

изготвяне на офертата си всеки участник да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е императивна, всеки 

участник е длъжен при участие в съответната възлагателна процедура 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.  
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.  

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

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

в 13.00 часа на 20.06.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 25.07.2018 

г. от 14.00 часа. 

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

На 25.07.2018 г. от 14:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

Комисията констатира, че сроковете на валидност на офертите на участниците в 

обществената поръчка изтичат на 27.07.2018 г., и предлага на Възложителя да бъдат изпратени 

писма-покани до участниците за удължаване срока на валидност на подадените оферти. 

Председателят на комисията да информира Възложителя за предприемане на съответните 

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

в 17.00 часа на 25.07.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 10.08.2018 

г. от 10.00 часа. 

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

На 10.08.2018 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

Комисията установи, че с покана изх № 7000-422 от 25.07.2018 г. Възложителят е поканил 

участниците в процедурата в рамките на 3 /три/ работни дни да удължат първоначално 

представения срок на валидност на подадените оферти с 90 /деветдесет/ календарни дни.  

 Участниците са декларирали горното обстоятелство в писмен вид в изискуемия 

срок, както следва: 

1. Участник „АМО“ ЕООД с писмо вх. № 7000-430 на 27.07.2018 г в 10:42  ч.; 

2. Участник Кооперация „Панда“ с писмо № 7000-429 на 27.07.2018 г в 10:41 ч.; 

 

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

в 10.30 часа на 10.08.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 13.09.2018 

г. от 10.00 часа. 

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

На 13.09.2018 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците за 

проверка за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя , както следва: 

 

2. Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

Представени са следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1.1.Опис на представените документи - в оригинал; 

1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в оригинал;  

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, 

поставени от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически 

оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява по двустепенна система от Управителен съвет 

(състоящ се от пет физически лица) и Контролен съвет (състоящ се от две физически 

лица)  и се представлява от Председател на Управителния съвет; еЕЕДОП на 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е подписан с електронни подписи от членовете на 

Управителния съвет и членовете на Контролния съвет; посочените лица съответстват на 

данните, вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП; 

 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на 

данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на 

екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или 

професионално нарушение - Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП; 
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 не са налице основания за отстраняване, свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); няма наличие на влезли в сила присъди за 

престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 от НК; 

участникът е декларирал, че не е свързано лице по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП - 

Част III, раздел Г на ЕЕДОП; 

Относно част IV. Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние 

се установяват следните:  

• по отношение на техническите и професионални способности: 

 В Част IV, раздел В, на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 

доставки (2 броя) на оборудване за офиси и/или обществени сгради, които включват 

артикули и обеми, съгласно изискванията на Възложителя. 

След направена справка на официалните сайтове на въложителите относно изпълнените 

доставки, комисията счита, че посочените доставки с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата 

на която е подадена офертата на участника. 

В тази връзка, комисията счита, че са налице изпълнени доставки с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, 

спрямо датата на която е подадена офертата на участника.  

 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: 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

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 
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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 

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. 

Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП изисква „При 

изготвяне на офертата си всеки участник да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е императивна, всеки 

участник е длъжен при участие в съответната възлагателна процедура 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.  

 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. 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение, 

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 

констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 



 

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 

  12 / 12 

 

 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник „АМО“ ЕООД 

 Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

имат възможност 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.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да представляват участника.  

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец с адрес: гр. Вършец п.к. 3540, бул. „България” № 10, всеки 

работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 

идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс 

и e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията 

за участие. 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, 

посочени в ЗОП.  

С посочените действия комисията приключи работата си на 13.09.2018 г. в 16:00 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Настоящият протокол се 

състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като особени мнения и забележки от 

членовете на комисията не са изразени.  

                                                  

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)*.......... 

 

 

 

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

ЗЗЛД 

 

 

 

 


