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П Р О Т О К О Л 

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане 

на социалните услуги, предоставяни на територията на община Белоградчик” по 

обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 

специализирано оборудване;  Обособена позиция № 2 – Доставка на обзавеждане; 

Обособена позиция № 3 – Доставка на електроуреди;  Обособена позиция № 4 – 

Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане. 

Днес 02.09.2019 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, 

назначена със Заповед № 703 от 02.09.2019 година на кмета на община Белоградчик за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на оборудване и обзавеждане на социалните услуги, предоставяни на територията на 

община Белоградчик” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – 

Доставка на специализирано оборудване;  Обособена позиция № 2 – Доставка на 

обзавеждане; Обособена позиция № 3 – Доставка на електроуреди;  Обособена 

позиция № 4 – Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане се 

събра в състав: 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант; 

Членове: 1. Анелия Eмилова Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и 

обществени поръчки”; 

      2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране 

и устойчиво развитие”. 

Съгласно публикуваната обява срокът за получаване на оферти е 17:00 часа на 16.08.2019 

г. В първоначално обявеният срок са постъпили оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника, 

подал оферта 

Вх. № и дата и 

час на подаване 

Обособена позиция, за 

която участника 

подава оферта 

 

1.  

 

„Виван Хелт Проджекстс” ООД, гр. 

София, ж.к. „Света Троица”, бл. 376, 

вх. Г, ап. 76, ет. 2, тел. 0898 525 077 

 

 

 

№ 4128/ 

15.08.2019 г. в 

10:06 часа 

 

 

 

Обособена позиция № 3 

- Доставка на 

електроуреди 



 

2. 

 

„БИС” ООД, гр. Бургас, 

Промишлена зона Върли бряг, База 

БИС ООД, тел. 056/ 840456 

 

№ 4133/ 

15.08.2019 г. в 

10:41 ч. 

Обособена позиция № 4 

- Доставка на 

професионално 

кухненско оборудване 

и обзавеждане 

3. 

 

 

„Топ Комерс Груп” ЕООД, гр. 

София, ж.к. Красно село- Борово, 

тел. 0887 424361 

 

№ 

4163/16.08.2019 г. 

Обособена позиция № 4 

- Доставка на 

професионално 

кухненско оборудване 

и обзавеждане 

Поради липса на постъпили оферти по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 

на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължаван два пъти, 

като последният срок за подаване на оферти е 17:00 часа на 30.08.2019 г. След изтичането 

на този срок в деловодството на община Белоградчик не са постъпили нови оферти. 

Комисията пристъпи към разглеждане на  постъпилите оферти. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците или техни 

упълномощени представители, видно от списъка на присъстващите участници в 

обществената поръчка. Видно от регистъра на постъпилите оферти в обществената 

поръчка няма постъпили оферти за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2. 

Комисията отвори офертите по реда на постъпване, като председателят обяви ценовите 

предложение на участниците както следва: 

1. Участник № 1 „Виван Хелт Проджектс” ООД, гр. София, подал оферта за 

Обособена позиция № 3 - предложена обща цена в размер на 6 270,00 (шест 

хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС и 7 524,00 (седем хиляди петстотин 

двадесет и четири) лева с ДДС; 

2. Участник № 2  „БИС” ООД, гр. Бургас, подал оферта за Обособена позиция № 4 – 

предложена обща цена в размер на 6 490,00 (шест хиляди четиристотин и 

деветдесе)лева без ДДС и 7 788,00 (седем хиляди седемстотин осемдесет и осем) 

лева с ДДС; 

3. Участник № 3 „Топ Комерс Груп” ЕООД, гр. София, подал оферта за Обособена 

позиция № 4 – предложена обща цена в размер на 5 384,30 (пет хиляди триста 

осемдесет и четири лева и тридесет ст.) лева без ДДС и 6 461,16 (шест хиляди 

четиристотин шестдесет и един лева и шестнадесет ст.) лева с ДДС. 

Комисията оповести съдържанието на офертите на участниците по реда на тяхното 

постъпване както следва: 

Съдържание на офертата на Участник № 1 „Виван Хелт Проджекстс” ООД, гр. София, 

подал оферта за Обособена позиция № 3 – „Доставка на електрическо оборудване”: 

1. Опис на представените документи, изготвено по Образец № 1 от документацията за 

участие в обществената поръчка; 

2. Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от документацията за участие 

в обществената поръчка; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвено по Образец № 3 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, изготвено по Образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

 



 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 5 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

6. 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, от документацията за участие в обществената поръчка по Образец № 8 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

7. Ценово предложение, изготвено по Образец № 9 от документация за участие в 

обществената поръчка; 

8. КСС по Обособена позиция № 3, изготвено по Образец № 9.3 от документацията за 

участие в обществената поръчка. 

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника. 

Съдържание на офертата на Участник № 2 „БИС” ООД, гр. Бургас, подал оферта за 

Обособена позиция № 4 – „Доставка на професионално кухненско оборудване и 

обзавеждане”: 

1. Опис на представените документи, изготвено по Образец № 1 от документацията за 

участие в обществената поръчка; 

2. Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от документацията за участие 

в обществената поръчка; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвено по Образец № 3 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, изготвено по Образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 5 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП,  Образец № 6 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

7. 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, от документацията за участие в обществената поръчка Образец № 8 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

8. Ценово предложение, изготвено по Образец № 9 от документация за участие в 

обществената поръчка; 

9. КСС по Обособена позиция № 4, изготвено по Образец № 9.4 от документацията за 

участие в обществената поръчка. 

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника. 

Съдържание на офертата на Участник № 3 „Топ Комерс Груп” ЕООД, гр. София, подал 

оферта за Обособена позиция № 4 – „Доставка на професионално кухненско 

оборудване и обзавеждане”: 

1. Опис на представените документи, изготвено по Образец № 1 от документацията за 

участие в обществената поръчка; 

2. Представяне на участника, изготвено по Образец № 2 от документацията за участие 

в обществената поръчка; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвено по Образец № 3 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 



 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, изготвено по Образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 5 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП,  Образец № 6 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

7. 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, от документацията за участие в обществената поръчка Образец № 8 от 

документацията за участие в обществената поръчка; 

8. Ценово предложение, изготвено по Образец № 9 от документация за участие в 

обществената поръчка; 

9. КСС по Обособена позиция № 4, изготвено по Образец № 9.4 от документацията за 

участие в обществената поръчка; 

10. Заверено копие на Сертификат за управление на качеството с рег. № 395-2872-

К/03.06.2019 г. ISO 9001:2015 Заверено копие на Удостоверение за членство в 

Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия”; 

11. Продуктов каталог за 2017 г. ; 

12. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 190 от 11.01.2018 г. от 

Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусовата промишленост „Св. 

Св. Кирил и Методий”, гр. Момчилград; 

13. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 247 от 29.01.2018 г. от Община 

Якимово, обл. Монтана; 

14. Удостоверение за отлично изпълнение  от „ЕОН – НД” ООД, гр. София. 

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 

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

поставени от възложителя и констатира следното: 

Участник № 1 „Виван Хелт Проджектс” ООД, гр. София, подал оферта за Обособена 

позиция № 3: 

Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор и е представил всички изискани образци на документи от документацията за 

настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.  

Поради изложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото  

предложение. 

 

Участник № 2 „БИС” ООД, гр. Бургас, подал оферта за Обособена позиция № 4 – 

„Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане”: 

Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за  



 

 

подбор и е представил всички изискани образци на документи от документацията за 

настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.  

Поради изложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото  

предложение. 

Участник № 3 „Топ Комерс Груп” ЕООД, гр. София, подал оферта за Обособена 

позиция № 4 – „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане”: 

Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор и е представил всички изискани образци на документи от документацията за 

настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.  

Поради изложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото  

предложение. 

На 09.09.2019 г. от 10.00 ч. се проведе ново закрито заседание на комисията на което бяха 

разгледани техническите предложения на допуснатите участници. 

Констатациите на комисията са както следва: 

Участник № 1 „Виван Хелт Проджектс” ООД, гр. София, подал оферта за Обособена 

позиция № 3: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо Предложение за 

изпълнение на поръчката и 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. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е декларирал следното: 

1. Счита се обвързан от задълженията и условията, поети с Офертата до изтичане 

срока на валидността й; 

2. Срока на валидност на офертата е 123 (сто двадесет и три) календарни дни, считано 

от крайният срок  за получаване на оферти; 

3. Срок за изпълнение на доставките е 45 (четиридесет и пет) календарни дни от 

датата на сключване на договора; 

4. Заявява, че е запознат с условията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, както и с всички документи и указания в документацията на 

обществената поръчка; 

5. Заявява, че е съгласен с клаузите на проекта на договор, приложен към 

документацията за участие в обществената поръчка, в това число с условията за 

плащане; 

6. При изпълнение на поръчката няма да ползват подизпълнители. 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане 

на неговото ценово предложение. 

Участник № 2 „БИС” ООД, гр. Бургас, подал оферта за Обособена позиция № 4 – 

„Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане”: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо Предложение за 

изпълнение на поръчката и 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. 



 

 

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е декларирал следното: 

1. Счита се обвързан от задълженията и условията, поети с Офертата до изтичане 

срока на валидността й; 

2. Срока на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайният срок  за 

получаване на оферти; 

3. Срок за изпълнение на доставките е 40 (четиридесет) календарни дни от датата на 

сключване на договора; 

4. Заявява, че е запознат с условията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, както и с всички документи и указания в документацията на 

обществената поръчка; 

5. Заявява, че е съгласен с клаузите на проекта на договор, приложен към 

документацията за участие в обществената поръчка, в това число с условията за 

плащане; 

6. При изпълнение на поръчката няма да ползват подизпълнители. 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане 

на неговото ценово предложение. 

 

Участник № 3 „Топ Комерс Груп” ЕООД, гр. София, подал оферта за Обособена 

позиция № 4 – „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане”: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо Предложение за 

изпълнение на поръчката и 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. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е декларирал следното: 

1. Счита се обвързан от задълженията и условията, поети с Офертата до изтичане 

срока на валидността й; 

2. Срока на валидност на офертата е 190 (сто и деветдесет) календарни дни, считано 

от крайният срок  за получаване на оферти; 

3. Срок за изпълнение на доставките е 40 (четиридесет) календарни дни от датата на 

сключване на договора; 

4. Заявява, че е запознат с условията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, както и с всички документи и указания в документацията на 

обществената поръчка; 

5. Заявява, че е съгласен с клаузите на проекта на договор, приложен към 

документацията за участие в обществената поръчка, в това число с условията за 

плащане; 

6. При изпълнение на поръчката няма да ползват подизпълнители. 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане 

на неговото ценово предложение. 

Комисията извърши проверка на ценовите предложения на участниците по отношение 

същите дали са изготвени в съответствие с образеца на възложителя, налице ли са  

 



 

 

технически или аритметични грешки и дали не надвишават прогнозната стойност на 

обществената поръчка в резултат на което не  констатираха такива. 

След извършването на горепосочените действия, комисията пристъпи към 

класиране участниците: 

Обособена позиция № 3 - Доставка на електроуреди 

Първо място: Участник № 1 „Виван Хелт Проджектс” ООД, гр. София с предложена 

обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 6 270,00 (шест хиляди двеста и 

седемдесет) лева без ДДС и 7 524,00 (седем хиляди петстотин двадесет и четири) лева 

с ДДС. 

Обособена позиция № 4 – „Доставка на професионално кухненско оборудване и 

обзавеждане”: 

Първо място: Участник № 3 „Топ Комерс Груп” ЕООД, гр. София с предложена обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 5 384,30 (пет хиляди триста осемдесет и 

четири лева и тридесет ст.) лева без ДДС и 6 461,16 (шест хиляди четиристотин 

шестдесет и един лева и шестнадесет ст.) лева с ДДС; 

Второ място: Участник № 2 „БИС” ООД, гр. Бургас с предложена обща цена в размер 

на 6 490,00 (шест хиляди четиристотин и деветдесет)лева без ДДС и 7 788,00 (седем 

хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС. 

Комисията предлага за изпълнители на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане на социалните услуги, 

предоставяни на територията на община Белоградчик” по обособени позиции след 

утвърждаване на протокола от възложителя да бъдат определени класираните на първо 

място участници както следва: 

1. За Обособена позиция № 3 „ Доставка на електроуреди” - „Виван Хелт 

Проджекстс” ООД, гр. София;  

2. За Обособена позиция № 4 „Доставка на професионално кухненско оборудване 

и обзавеждане” - „Топ Комерс Груп” ЕООД, гр. София. 

 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП комисията предлага обществената поръчка да бъде 

прекратена в частите Обособена позиция № 1 „Доставка на специализирано оборудване и  

Обособена позиция № 2  „Доставка на обзавеждане поради липса на подадени оферти за 

съответните позиции от обществената поръчка. 

 

Настоящият протокол е съставен на 09.09.2019 г. и заедно с цялата документация по 

обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 

6 от ППЗОП. 

 

 

Комисия: 

Председател: ...(П).........................                Членове: 1.....(П)................................. 

                        (Р. Длъгнекова)                                             (Ан. Кирилова) 

                                                                                         

                                                                                    2.......(П)........................... 

                                                                                               (Н. Димитров) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) 

 


