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ДОКЛАД 
за 

резултатите от рабoтата на комисията  за оценка и класиране на офертите  за участие в 
обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща 
улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, 
подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" 
от км 1+480 до км 2+568", обявена с решение №175/13.02.2017 година и обявление, 
публикувано в електронната страница на АОП под № 00652-2017-0004. 

 
Днес 06.04.2017 г.,  на основание чл.60, ал.1 от ПП на ЗОП комисия в състав: 
 
Председател:   
1. Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” 
 
Членове:  
1. Явор Георгиев Митев – Дир-р Дир-я „АТУ” 
2. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник 
3. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител  
4. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство” 
 
 

изготви  настоящият доклад за приключване на работата си със следното съдържание: 

Състав на комисията – горе упоменатия. 

Комисията е назначена със Заповед №330/14.03.2017 г.на Кмета на община Септември; 

Кратко описание на работния процес:  
 
На 14.03.2017 г. в 09:00 ч. в заседателната зала  в сградата на община Септември 

комисията започна своята работа. На заседанието на комисията присъстваха представители 
следните външни представители на участниците: 

- „ЕКО ХИДРО-90” ООД, гр. Пазарджик – управител на дружеството 
- ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ”, гр. София – Владимир Николов Мирков - с 

пълномощно от управителя на дружество „Пътстрой - 92” АД, член на обединението 



- ДЗЗД „Септември 1”, гр. София – Лазар Спасов Велев – в качеството му на 
упълномощен представител и представляващ обединението. 

Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 
 
При справка в регистъра за входираните оферти за обществената поръчка председателят 
на комисията установи, че до определения час за подаване на оферти 17:00 часа на 
13.03.2017 година са постъпили осем оферти.  
В дадения от Възложителя срок са постъпили следните оферти в деловодството на община 
Септември по реда на входирането им, както следва: 

 
1. Вх. № 9600-7-9/13.03.2017 г.; 10:03 часа, подадена от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. 
Пловдив 
2. Вх. № 9600-7-10/13.03.2017 г.; 10:05 часа, подадена от „Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. 
Дупница 
3. Вх. № 9600-7-11/13.03.2017 г.; 10:17 часа, подадена от „ЕКО ХИДРО-90” ООД, гр. 
Пазарджик 
4. Вх. № 9600-7-12/13.03.2017 г.; 11:27 часа, подадена от „ИСА 2000” ЕООД, гр. София 
5. Вх. № 9600-7-13/13.03.2017 г.; 13:05 часа, подадена от ДЗЗД „Обединение 
ИНФРАСТРУКТУРА 2017”, гр. София 
6. Вх. № 9600-7-14/13.03.2017 г.; 13:09 часа, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ”, гр. 
София 
7. Вх. № 9600-7-15/13.03.2017 г.; 15:36 часа, подадена от „ПЪТИЩА” АД, гр. Пазарджик 
8. Вх. № 9600-7-16/13.03.2017 г.; 16:16 часа, подадена от ДЗЗД „Септември 1”, гр. София 
 

 
I. За своята работа в периода от 14.03.2017 г. до 06.04.2017 г. вкл. комисията състави 

Протокол  №1, Протокол  №1.1, Протокол  №2, Протокол №3. 
 

II. Протокол №1 е качен в профила на купувача на 17.03.2017 г. и същият е изпратен до 
всички участници в настоящата процедура. 

 

III. Протокол №1.1 е качен в профила на купувача на 03.04.2017 г. и същият е изпратен до 
всички участници в настоящата процедура. 

 
IV. Комисията е съставила Протокол №2 на 30.03.2017 г. с определените оценки по 

технически показатели.  
 

     V. На 03.04.2017 г. комисията определя отварянето на пликовете „Предлагани ценови 
параметри“ с допуснатите до този етап на участие ценови предложения на участниците да се 
извърши на 06.04.2017 г., от 08.30 часа в Заседателната зала на Община Септември, като 
изпраща Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови параметри до всички участници в 
настоящата процедура. Съобщението е качено в същият ден на „Профила на купувача” в 
сайта на община Септември. 

 
V. На 06.04.2017 г. комисията отвори и обяви ценовите предложения на всички 

участници в настоящата процедура. На заседанието на комисията присъстваха 
външни представители на участниците: ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ и ДЗЗД 
„Обединение ИНФРАСТРУКТУРА - 2017”. 

За своята работа, комисията състави Протокол №3. Комисията отрази резултатите от 
финансовите показатели в Протокол № 3 и извърши класиране, отразено в същия. 

 



VI. След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 
от ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния 
начин: 

 
Първо място - Участник № 3 - „ЕКО ХИДРО-90” ООД с комплексна оценка – 92,79 точки 
Второ място - Участник № 4 - Обединение „ИНФРАСТРУКТУРА 2017” с комплексна оценка 
- 78,00 точки 
Трето място - Участник № 1 - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с комплексна оценка – 73,37 
точки  

Четвърто място - Участник № 5- ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ” с комплексна оценка – 71,92 
точки 
Пето място - Участник №6 - „ПЪТИЩА” АД с комплексна оценка – 57,71 точки. 
Шесто място – Участник №2 - „Мегаинвест - холд” ЕООД с комплексна оценка – 55,91 точки. 
 
 

Комисията предлага на Възложителя да възложи изпълнението по настоящата 
процедура на участникът, класиран на първо място - Участник № 3 - „ЕКО ХИДРО-90” ООД. 

 
Приложения: Заповед №330/14.03.2017 г.; Протокол за предаване на постъпили оферти; 5 

бр. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП; Протокол №1 и доказателствени материали за 
изпращането и получаването му от участниците; Протокол №1.1 и доказателствени 
материали за изпращането и получаването му от участниците; Съобщение за датата, часа и 
мястото на отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“; Протокол №2; Протокол 
№3. 

 
 
 

Председател:   
1. Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” …………………………. /П/ 
 
Членове:  
1. Явор Георгиев Митев – Дир-р Дирекция „АТУ” ………………………………../П/ 
2. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник ………………………………….../П/ 
3. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител ………………………….../П/ 
4. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство” …………./П/ 
 
 
*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на личните данни. 
 
 


