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П Р О Т О К О Л   № 3 

 
Днес, 05.04.2017 год., от 08:30 часа, на открито 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 отвори ценовите оферти, разгледа и класира офертите, представени от 
допуснатите до отваряне на ценовите оферти участници, 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". 
 

Член на комисията откри заседанието и запозна състава на комисията с работата 
на комисията. 
 На публичното заседание по отваряне на ценовите оферти присъстваха 
представители на участници:  

1. „ГЕО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – Велик Огнянов Танушев – в 
качеството си на управител на дружеството.  

2. „СЪРВЕЙ ПРО” ООД – Ивилин Красимиров Гоцев – в качеството си на 
управител на дружеството. 

3. „ГЕОМАП” ЕООД – Павел Димитров Павлов – в качеството си на 
управител на дружеството. 

4. „ИНФРАКОНСТРУКТ” ООД – Иво Тонев Гаджов – в качеството си на 
управител на дружеството. 

 
Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 
Член на Комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от 
ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не 
отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. 
В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и 

оповестяването на ценовите оферти, член от комисията съобщи резултатите от 
оценяването на офертите по другите показатели. 
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Комисията констатира, че пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, съдържащи ценовото 
предложение са запечатани с ненарушена цялост, подписани от трима членове на 
комисията, пристъпи към отваряне на същия. 

 
Комисията пристъпи към преглед на предложените от участниците  ценови 
оферти за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. 
Комисията констатира следното: 
 
 
1.За участник №1: „ЗЕНИТ ГЕО” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 36 150,00 лв. (тридесет и шест хиляди сто и 

петдесет лева и 00 ст.) без ДДС, съответно 43 380,00 лв. (четиридесет и три хиляди 

триста и осемдесет лева и 00 ст. ) с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
2.За участник №2: „Акорд Консулт” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 24 500,00 лв. (двадесет и четири хиляди и 

петстотин лева и 00 ст.) без ДДС, съответно 29 400,00 лв. (двадесет и девет хиляди и 

четиристотин лева и 00 ст. ) с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 
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Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
3.За участник №3: „ГЕОТАЙМ” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 28 800,00 лв. (двадесет и осме хиляди и 

осемстотин) лв. без ДДС, съответно 34 560,00 лв. (тридесет и четири хиляди петстотин 

и шестдесет) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
4.За участник №4: „ИНФРАКОНСТРУКТ” ООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 10 890,00 лв. (десет хиляди осемстотин и 

деветдесет) лв. без ДДС, съответно 13 068,00 лв. (тринадесет хиляди шестдесет и осем) 

лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 

5.За участник №5: „ГЕО ЕЛИТ” ЕООД 
Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 
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участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15 768,00 лв. (петнадесет хиляди седемстотин 

шестдесет и осем) лв. без ДДС, съответно 18 921,60 лв. (осемнадесет хиляди 

деветстотин двадесет и един лв. и 60 ст.) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
6.За участник №6: „ЕР ТЕ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 39 600,00 лв. (тридесет и девет хиляди и 

шестотин) лв. без ДДС, съответно 47 520,00 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин 

и двадесет) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
7.За участник №7: „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 37 800,00 лв. (тридесет и седем хиляди и 

осемстотин) лв. без ДДС, съответно 45 360,00 лв. (четиридесет и пет хиляди триста и 

шестдесет ) лв. с вкл. ДДС. 
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Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
8.За участник №8: „Атанаска Найденова” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 17 500,00 лв. (седемнадесет хиляди и 

петстотин) лв. без ДДС, съответно 21 000,00 лв. (двадесет и една хиляди ) с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
9.За участник №9: „ГЕОСОФ” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 6 933,00 лв. (шест хиляди деветстотин 

тридесет и три) лв. без ДДС, съответно 8 319,60 лв. (осем хиляди триста и деветнадесет 

лв. и 60 ст.) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 
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Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
10.За участник №10: „СЪРВЕЙ ПРО” ООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 12 356,00 лв. (дванадесет хиляди триста 

петдесет и шест) лв. без ДДС, съответно 14 827,20 лв. (четиринадесет хиляди 

осемстотин двадесет и седем лв. и 20 ст) лв.с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
11.За участник №11: „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 35 600,00 лв. (тридесет и пет хиляди и 

шестотин) лв. без ДДС, съответно 42 720,00 лв. (четиридесет и две хиляди седемстотин 

и двадесет) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
12.За участник №12: „КАРУЕЛ” ООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 
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поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 28 000,00 лв. (двадесет и осем хиляди) лв. без 

ДДС, съответно 33 600,00 лв. (тридесет и три хиляди и шестотин) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
13.За участник №13: „ГЕОМАП” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 38 015,00 лв. (тридесет и осем хиляди и 

петнадесет) лв. без ДДС, съответно 45 618,00 лв. (четиридесет и пет хиляди шестотин и 

осемнадесет ) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
14.За участник №14: „ГЕОКОРП” ООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 45 000,00 лв. (четиридесет и пет хиляди) лв. 

без ДДС, съответно 54 000,00 лв. (петдесет и четири хиляди ) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 
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обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
15.За участник №15: „ИН СИ БИЛД - ТН” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 29 900,00 лв. (двадесет и девет хиляди и 

деветстотин) лв. без ДДС, съответно 35 880,00 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин и 

осемдесет )  лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
16.За участник №16: „Сървей груп” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 18 690,00 лв. (осемнадесет хиляди шестотин и 

деветдесет) лв. без ДДС, съответно 22 428,00 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин 

двадесет и осем) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
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17.За участник №17: „ГЕО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 13 077,00 лв. (тринадесет хиляди седемдесет 

и седем) лв. без ДДС, съответно 15 692,40 лв. (петнадесет хиляди шестотин деветдесет 

и два лв. и 40 ст.) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията. 
 
18.За участник №18: „Сървей Дизайн” ЕООД 

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

съдържа „Предлагани ценови параметри” – по образец №7 от документацията за 

участие, подписано и подпечатано. Участникът е предложил цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 39 756,00 лв. (тридесет и девет хиляди 

седемстотин петдесет и шест) лв. без ДДС, съответно 47 707,20 лв. (четиридесет и 

седем хиляди седемстотин и седем лв. и 20 ст.) лв. с вкл. ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи за възнаграждения на експертите от 

предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

Всички документи в ценовото предложение бяха подписани от трима от членовете на 
комисията.  
С оповестяването на Ценовите предложения приключи публичната част от заседанието 

на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание на следващия ден -  

06.04.2017 г. в 14:00 часа за проверка и съотвествие на оферираните общи цени от 

участниците и съответно дали е налице оферта, която попада в хипотезата на чл. 72, ал. 

1 от ЗОП. 
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В съответствие с чл. 72, ал. 1 от ЗОП,Комисията извърши преценка дали има 

участници, чието числово предложение (обща цена) е с повече от 20 % (двадесет на 

сто) по- благоприятно от средната стойност на съответните числови предложения 

(общи цени) в останалите оферти. 

По отношение на оферираните общи цени от участниците, Комисията установи 

следното: 

В хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, попада предложението на Участник №4: 

„ИНФРАКОНСТРУКТ” ООД 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията изисква от участника, представяне 

в срок до 5 (пет) работни дни на подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от него обща цена в размер на 10 890,00 лв. (десет хиляди осемстотин 

и деветдесет) лв. лева без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисията 

може да приеме писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на 

участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП (когато участник не представи в срок писмената 

обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 

комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

 

В хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, попада предложението на Участник №5: „ГЕО 

ЕЛИТ” ЕООД. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията изисква от участника, представяне 

в срок до 5 (пет) работни дни на подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от него обща цена в размер на 15 768,00 лв. (петнадесет хиляди 

седемстотин шестдесет и осем) лв. без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисията 

може да приеме писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на 

участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 
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2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП (когато участник не представи в срок писмената 

обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 

комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

В хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, попада предложението на Участник №8: 

„Атанаска Найденова” ЕООД. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията изисква от участника, представяне 

в срок до 5 (пет) работни дни на подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от него обща цена в размер на 17 500,00 лв. (седемнадесет хиляди и 

петстотин) лв. без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисията 

може да приеме писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на 

участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП (когато участник не представи в срок писмената 

обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 

комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

В хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, попада предложението на Участник №9: 

„ГЕОСОФ” ЕООД. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията изисква от участника, представяне 

в срок до 5 (пет) работни дни на подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от него обща цена в размер на 6 933,00 лв. (шест хиляди деветстотин 

тридесет и три) лв. без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисията 

може да приеме писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на 

участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 
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1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП (когато участник не представи в срок писмената 

обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 

комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

В хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, попада предложението на Участник №10: 

„СЪРВЕЙ ПРО” ООД. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията изисква от участника, представяне 

в срок до 5 (пет) работни дни на подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от него обща цена в размер на 12 356,00 лв. (дванадесет хиляди триста 

петдесет и шест) лв. без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисията 

може да приеме писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на 

участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП (когато участник не представи в срок писмената 

обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 

комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

В хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, попада предложението на Участник №16: „Сървей 

груп” ЕООД. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията изисква от участника, представяне 

в срок до 5 (пет) работни дни на подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от него обща цена в размер на 18 690,00 лв. (осемнадесет хиляди 

шестотин и деветдесет) лв. без ДДС. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисията 

може да приеме писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на 

участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП (когато участник не представи в срок писмената 

обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 

комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

В хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, попада предложението на Участник №17: „ГЕО 

БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията изисква от участника, представяне 

в срок до 5 (пет) работни дни на подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от него обща цена в размер на 13 077,00 лв. (тринадесет хиляди 

седемдесет и седем) лв. без ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисията 

може да приеме писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на 

участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП (когато участник не представи в срок писмената 

обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, 

комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

Комисията взе решение за провеждане на следващото заседание след изтичане на 

срока за представяне на писмените обосновки, изискани от съответните 

участници. 
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Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове. 
Комисията състави и подписа настоящия протокол на 06.04.2017 г. в съответствие с 
разпоредбите на чл. 103, ал. 3 от ЗОП, чл. 73, ал. 1,чл. 74, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 
58, ал. 1 от ППЗОП. 

Комисията приключи своята работа на 06.04.2017 г. в 17.00 часа. 
 
В деня на изпращането на настоящия Протокол до участниците в процедурата, 

същият се публикува към досието на настоящата поръчка в „Профила на купувача” 
който представлява обособена част от електронна страница на община Септември и за 
който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки.   

 

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. 


