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П Р О Т О К О Л   № 2 

Днес, 28.03.2017 год., от 10:00 часа, на закрито заседание в Заседателната зала на 

Община Септември, се събра комисия в състав: 

 
Председател:   Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” 
 
Членове:  
1. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител 
2. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство 
3. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник 
4. Ива Стойчева Дачева – мл. Специалист „УПОСЗ” 

назначена със Заповед №304 от 09.03.2017 г. на Кмета на Община Септември се събра в 
пълен състав за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на 
изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
"Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на 
улична мрежа в населените места на община Септември". 

със задача: да разгледа и оцени Техническите предложения, представени от 
допуснатите до този етап на участие, кандидати, в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: 
"Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на 
улична мрежа в населените места на община Септември". 

I. След като се запозна обстойно с документите „Документи за подбор” и 
допълнително представените от участниците документи по Протокол 1, при 
преценката си за условията за подбор и допустимост, предвид изискванията на 
Възложителя, зададени в обявлението, Комисията: 

ДОПУСКА до разглеждане по същество на документите в „Техническото 
предложение”, на следните участници: 
 
Участник №1: „ЗЕНИТ ГЕО” ЕООД 
Участник №2: „Акорд Консулт” ЕООД 
Участник №3: „ГЕОТАЙМ” ЕООД 
Участник №4: „ИНФРАКОНСТРУКТ” ООД 
Участник №5: „ГЕО ЕЛИТ” ЕООД 
Участник №6: „ЕР ТЕ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Участник №7: „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Участник №8: „Атанаска Найденова” ЕООД 
Участник №9: „ГЕОСОФ” ЕООД 
Участник №10: „СЪРВЕЙ ПРО” ООД 
Участник №11: „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД 
Участник №12: „КАРУЕЛ” ООД 
Участник №13: „ГЕОМАП” ЕООД 
Участник №14: „ГЕОКОРП” ООД 
Участник №15: „ИН СИ БИЛД - ТН” ЕООД 
Участник №16: „Сървей груп” ЕООД 
Участник №17: „ГЕО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
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Участник №18: „Сървей Дизайн” ЕООД 
 
II. Комисията реши да пристъпи към оценка на техническите предложения при 

спазване на заложената от Възложителя методика, както следва:  

Показатели за оценка 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/ 

Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната 

формула:   

ТОN =
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

където: 

ТОN е техническата оценка на офертата на участника N; 

Чрез под-показателят ТО„Техническата оценка” се оценява срокът за изготвяне 

и предаване на геодезическотозаснемане,  от Възлагателно писмо до подписване 

на Протокол, чрез който се удостоверява приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

изготвеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ геодезическо заснемане за конкретния обект.  

ТО = Срок за изпълнение на геодезическото заснемане. Най-краткият срок за 

изпълнение носи на участника  100 точки.  

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната 

формула: 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

Най-малък срок е най-краткия срок, офериран от участник, допуснат до оценка на 
техническо предложение. 

Срок на участника е оферираният от оценявания участник срок за изпълнение на 

обществената поръчка. 

Ако участникът спечели обществената поръчка, но не изпълни възложеното в дадения 

от него срок за изпълнение, ще претърпи определените в проектодоговора санкции.  

1.За участник №1: „ЗЕНИТ ГЕО” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
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-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/1 =100,00 точки. 

2.За участник №2: „Акорд Консулт” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/30 =3,33 точки. 

3.За участник №3: „ГЕОТАЙМ” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3, вкл. Приложение №3.1 
работна програма за изпълнение предмета на поръчката, Приложение №3.2 времеви 
график ;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/20 =5,00 точки. 

4.За участник №4: „ИНФРАКОНСТРУКТ” ООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 
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- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3, вкл. Приложение 1 – 
предложение за изпълнение на поръчката;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/25 =4,00 точки. 

5.За участник №5: „ГЕО ЕЛИТ” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/30 =3,33 точки. 

6.За участник №6: „ЕР ТЕ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3, вкл. Предложение за 
изпълнение на поръчката;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 
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ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/20 =5,00 точки. 

7.За участник №7: „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3, вкл. Декларация списък 
на квалифицирания персонал, Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на 
експерти – 2бр, Декларация за техническото оборудване, Заповеди от Агенцията по 
кадастър – 3бр., Удостоверения за пълна проектанска правоспособност – 2бр., 
Застрахователна полица;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/21 =4,76 точки. 

8.За участник №8: „Атанаска Найденова” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/10 =10,00 точки. 

9.За участник №9: „ГЕОСОФ” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
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-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/25 =4,00 точки. 

10.За участник №10: „СЪРВЕЙ ПРО” ООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3, вкл. Ораганизация за 
изпълнение на геодезическото заснемане, Организационна схема, Времеви график;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/1 =100,00 точки. 

11.За участник №11: „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/15 =6,67 точки. 
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12.За участник №12: „КАРУЕЛ” ООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8-
2бр; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/28 =3,57 точки. 

13.За участник №13: „ГЕОМАП” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/14 =7,14 точки. 

14.За участник №14: „ГЕОКОРП” ООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 
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ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/10 =10,00 точки. 

15.За участник №15: „ИН СИ БИЛД - ТН” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3, вкл. Приложение към 
образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/33 =3,03 точки. 

16.За участник №16: „Сървей груп” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3, вкл. Предложение за 
изпълнение на поръчката ;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/10 =10,00 точки. 

17.За участник №17: „ГЕО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3 вкл. Приложение №1– 
Предложение за изпълнение на поръчката;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
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-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/11 =9,09 точки. 

18.За участник №18: „Сървей Дизайн” ЕООД 
Установи се, че техническото предложение съдържа: 

- „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя“ – Образец № 3;  
-  „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 
1, б. „в“ от ППЗОП) - Образец № 4; 
-  Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) - 
Образец № 5 ; 
-  „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“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) - Образец № 6; 
- Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от Закона за обществените поръчки Образец № 8; 
Показател за оценка 

ТО=
участниканасрок

срокмалъкнай

__

_
Х 100 

ТО = 1/1 =100,00 точки. 

III. След приключване на прегледа на офертите на допуснатите до този етап на 
процедурата участници, комисията единодушно Реши: Допуска до отваряне на 
пликове „Предлагани ценови параметри“ офертите на следните участници:  
 
Участник №1: „ЗЕНИТ ГЕО” ЕООД 
Участник №2: „Акорд Консулт” ЕООД 
Участник №3: „ГЕОТАЙМ” ЕООД 
Участник №4: „ИНФРАКОНСТРУКТ” ООД 
Участник №5: „ГЕО ЕЛИТ” ЕООД 
Участник №6: „ЕР ТЕ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Участник №7: „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Участник №8: „Атанаска Найденова” ЕООД 
Участник №9: „ГЕОСОФ” ЕООД 
Участник №10: „СЪРВЕЙ ПРО” ООД 
Участник №11: „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД 
Участник №12: „КАРУЕЛ” ООД 
Участник №13: „ГЕОМАП” ЕООД 
Участник №14: „ГЕОКОРП” ООД 
Участник №15: „ИН СИ БИЛД - ТН” ЕООД 
Участник №16: „Сървей груп” ЕООД 



10 
 

Участник №17: „ГЕО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
Участник №18: „Сървей Дизайн” ЕООД 
 
        Комисията взе решение отварянето на ценовите оферти на участниците да се 
проведе на 05.04.2017 г. от 08:30 ч. Председателят на комисията изготви Съобщение за 
датата и часа на отваряне на ценовите оферти и го подготви за публикуване на 
интернет-страницата на възложителя, раздел „Профил на купувача“, в досието на 
поръчката.  

 С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави 
Протокол №2 за отваряне, разглеждане на допълнително представените документи от 
участниците за съответствие с личното състояние, критериите за подбор поставени от 
Възложителя и преглед на техническите предложения за участие в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане 
за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на 
община Септември" на 28.03.2017 г., за което беше проведено заседание на комисията. 

 Всички документи по обявената обществена поръчка, включително пликовете с 
офертите на участниците се оставиха за съхранение в заключен шкаф в сградата на 
Общинска администрация – Септември. 

 

К О М И С И Я: 
 
Председател:   Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” ……………../П/ 
 
Членове:  

1. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител ……………../П/ 

2. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство ……………../П/ 

3. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник ……………../П/ 

4. Ива Стойчева Дачева – мл. Специалист „УПОСЗ” ……………../П/ 

 
 
*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на личните данни. 


