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Утвърдил: /П/ 
Кмет на община Септември 

 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

по чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки  
 
 

Днес 27.04.2016г. в 11.00 часа комисия в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Георгиев Бончев – Директор дирекция „Транспорт и 

околна среда“ при община Септември 
ЧЛЕНОВЕ: 
Атанаска Чавдарова Ангелова – гл.експерт „Екология“ при община Септември 
адв.Митко Ганчев– юрист 
назначена със Заповед №599/27.04.2016г. на Даниела Малешкова- Зам.кмет на 

община Септември, упълномощено длъжностно лице съгласно чл.8, ал.2 от ЗОП 
съгласно Заповед №1726/13.11.2015г. на кмета на община Септември, се събра в 
пълен състав в Заседателната зала на община Септември. 

 
На 27.04.2016г. в 11:00 часа председателят на комисията получи от 

деловодството на община Септември представените оферти от участници за участие в 
обявената обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 ЗОП във връзка с глава осма 
„а” от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за 
изграждане на поливна система за нуждите на община Септември, за което е 
попълнен регистър на лицата /търговски дружества/ подали оферти за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет.   

 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, 

представили оферти за участие. Не присъстваха представители на средствата за 
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето. 

 
След получаване на офертата, членовете на комисията попълниха декларации за 

обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 – т.4 ЗОП, които се представиха на кмета на 
община Септември.  

 
Определената със Заповед №599/27.04.2016г. комисия на основание чл.101г, ал.1 

ЗОП ще спазва следния ред за разглеждане на постъпилите оферти, определен с 
вътрешните правила на възложителя: 

1. Офертите ще бъдат отворени по реда на постъпването им.  
2. Комисията ще направи проверка участниците какви документи са 

представили, дали са представили всички изискуеми от възложителя документи, 
съгласно публичната покана и документацията за участие, одобрени от кмета на 
община Септември, дали представените документи са оформени съгласно 
изискванията на възложителя. 
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3. Участник, ако не е представил всички изискуеми от възложителя документи 
и/или не отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, няма да 
бъде допуснат до участие в обществената поръчка.  

4. Участник, който е представил всички изискуеми от възложителя документи и 
отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, ще бъде допуснат до 
участие в обществената поръчка. 

5. Комисията ще разгледа офертата на участниците по т.4 и ще ги класира 
съгласно определения от възложителя критерий „най-ниска обща единична цена”. 

 
І. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на получаването им в 

деловодството на община Септември: 
1. Офертата на „Полимекс- София” ЕООД гр.София – получена на 26.04.2016г. в 

15:02 часа с вх.№96-00-13-2.  
2. Офертата на „Ен- Екст” ООД гр.Пловдив – получена на 27.04.2016г. в 09:05 

часа с вх.№96-00-13-3.  
 
Участникът „Полимекс- София” ЕООД гр.София представил в запечатан 

непрозрачен плик, с ненарушена цялост, папка с документи.   
Председателят на комисията не обяви ценовото предложение на участника: обща 

единична цена за изпълнение на поръчката, тъй като участникът не е попълнил 
стойността без ДДС и не е попълнил стойността с ДДС. Председателят обяви, че не е 
попълнена и общата единична цена, формирана въз основа на единичните цени за 
всяка една от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. 

 
Участникът „Ен- Екст” ООД гр.Пловдив представил в запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост, папка с документи.   
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника: 

участникът предлага обща единична цена в размер на 9581,84 лева без ДДС или 11 
498,21 лв. с ДДС. 

 
ІІ. Комисията пристъпи към проверка дали участниците са представили всички 

изискуеми от възложителя документи съгласно публичната покана и документацията 
за участие, одобрени от кмета на община Септември: 

 
1. Офертата на „Полимекс- София” ЕООД гр.София– участникът представил:  
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- попълнен Образец 1. 
Комисията установи, че в Списък Образец №1 участникът, под №4, колона две- 

Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, в колона три попълнил „НЕ“. 

В Списък Образец №1 участникът, под №5, колона две- Доказателство за 
извършена доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за доставката, в колона три попълнил „НЕ“. 

Комисията установи, че в офертата участникът не е представил изискуемите 
от възложителя документи, както следва: 
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-  Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата; 

- Доказателство за извършена доставка под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

 
Съгласно изискванията на възложителя, посочени в одобрената и влязла в 

сила документация за участие т. ІІІ. Условия за участие, изрично е посочено, че 
участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени 
в процедурата, т.V. Офертата трябва да съдържа следните документи:… 
5.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата; 6.Доказателството за извършената доставка 
се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за доставката. 

В предвид на установеното, Комисията единодушно реши, че участникът 
„Полимекс- София” ЕООД гр.София е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя и не е представил всички 
изискуеми документи, предвидени в процедурата, а именно: Списък на 
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата и Доказателство за извършената доставка под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
доставката. 

1.2. Административни сведения. 
1.3. Техническо предложение. 
1.4. Ценово предложение. 
Комисията установи, че участникът не е попълнил в ценовото предложение 

обща единична цена за изпълнение на поръчката – не е попълнил стойността без 
ДДС и не е попълнил стойността с ДДС. 

1.5. Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на 
поръчката. Участникът посочил образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на доставката. 
Приложена е декларация за ангажираност от лицето Георги Христов Христов. 

Комисията установи, че в Списък на технически лица, които ще участват при 
изпълнение на поръчката участникът посочил лицата: Ангел Георгиев Ангелов, Танко 
Иванов Танев, Георги Страшимиров Попов и Делчо Пенчев Димитров. За тези лица 
не са приложени декларации за ангажираност. В Списъка на техническите лица не е 
посочено лицето Георги Христов Христов, но е приложена декларация за 
ангажираност от същото. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в одобрената и влязла в 
сила документация за участие т. ІІІ. Условия за участие- изрично е посочено, че 
участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени 
в процедурата, т.V. Офертата трябва да съдържа следните документи:… 
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7.Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. 
Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на 
доставката. Прилага се и декларация за ангажираност от всяко едно от лицата. 

В предвид на установеното, Комисията единодушно реши, че участникът 
„Полимекс- София” ЕООД гр.София е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя и не е представил всички 
изискуеми документи, предвидени в процедурата, а именно участникът не е 
приложил декларация за ангажираност от всяко едно от лицата, посочени в 
списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. 

 
1.6. Декларация по чл.47, ал.1, б.а, б, в, г, д и ал.5 ЗОП. 
Комисията установи, че в попълнения Образец №6, участникът не е зачертал 

ненужното дали не е осъждан с влязла в сила присъда или е реабилитиран. 
В предвид на установеното, Комисията единодушно реши, че участникът 

„Полимекс- София” ЕООД гр.София е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя и не е представил всички 
изискуеми документи, предвидени в процедурата, а именно коректно попълнена 

Декларация по чл.47, ал.1, б.а, б, в, г, д и ал.5 ЗОП. 
  
1.7. Декларация за участие на подизпълнител. 
Комисията установи, че в попълнения Образец №6, участникът не е зачертал 

ненужното дали няма да ползва или ще ползва подизпълнител. 
В предвид на установеното, Комисията единодушно реши, че участникът 

„Полимекс- София” ЕООД гр.София е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя и не е представил всички 
изискуеми документи, предвидени в процедурата, а именно коректно попълнена 

Декларация за участие на подизпълнител. 
 
1.8. Проект на договор - подписан и подпечатан на всяка страница. 
 
След разглеждане на представените документи на участника „Полимекс- 

София” ЕООД гр.София, комисията единодушно реши и отстранява от участие 
в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от 
ЗОП чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка и 
монтаж на оборудване за изграждане на поливна система за нуждите на община 
Септември, участникът „Полимекс- София” ЕООД гр.София, тъй като 
участникът не е представил някои от документите, предвидени в указанията на 
възложителя и е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия в документацията на възложителя и не се е съобразил с 
изготвените от Възложителя образци, както следва: 

- участникът не е представил Списък на доставките, които са еднакви или 
сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата и не е представил 
доказателството за извършената доставка под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 
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- в представения Списък на технически лица, които ще участват при 
изпълнение на поръчката, участникът посочил образованието, професионалната 
квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за 
извършването на доставката, но не е приложил и декларация за ангажираност от 
всяко едно от лицата; 

 - участникът не отговаря на поставените от възложителя минимални 
изисквания: 1)Участникът да има опит да предоставя доставката, като да е 
изпълнил поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената 
поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата. Под доставки еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка следва да се разбира доставка и монтаж на оборудване за изграждане на 
поливна система; 2. Участникът предложил екип от повече от 2-ма специалисти, 
които ще извършват монтажа, но за същите не е представена декларация за 
ангажираност; 

- участникът не е представил коректно попълнена декларация по чл.47, 
ал.1, б.а, б, в, г, д и ал.5 ЗОП; 

- участникът не е представил коректно попълнена декларация за участие на 
подизпълнител. 

 
 
2. Офертата на „Ен- Екст” ООД гр.Пловдив– участникът представил:  
2.1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата. 
2.2. Административни сведения. 
2.3.Техническо предложение. 
2.4.Ценово предложение. 
2.5.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

2.6. Доказателство за извършената доставка под формата на удостоверение, 
издадено от получателя. 

2.7.Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. 
Участникът посочил образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на доставката. 
Приложени са и декларации за ангажираност от всяко едно от лицата. 

2.8.Декларация по чл.47, ал.1, б.а, б, в, г, д и ал.5 ЗОП. 
2.9.Декларация за участие на подизпълнител – от представената декларация се 

установява, че участникът няма да ползва подизпълнител. 
2.10.Проект на договор - подписан и подпечатан на всяка страница. 
 
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от 

възложителя минимални изисквания за техническите възможности и 
квалификация, както следва: 

1)Участникът има опит да предоставя доставката, като е изпълнил повече от 
една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 
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Под доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка следва 
да се разбира доставка и монтаж на оборудване за изграждане на поливна система. 

2. Участникът е предложил екип от минимум 2-ма специалисти, които ще 
извършват монтажа. Предложените експерти имат опит и са изпълнили монтаж на 
оборудване за изграждане на поливна система на минимум един обект. 

 
 
ІІІ.Комисията установи: 
1.Участникът „Ен- Екст” ООД гр.Пловдив представил всички изискуеми от 

възложителя документи. Документите са оформени съгласно изискванията на 
възложителя. Участникът отговаря на поставените от възложителя минимални 
изисквания. 

Ето защо участникът „Ен- Екст” ООД гр.Пловдив се допуска до участие в 
обществената поръчка.   

 
 
ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на допуснатия участник 

по т.ІІІ и класирането му по определения от възложителя критерий „най-ниска обща 
единична цена”. 

„Ен- Екст” ООД гр.Пловдив в офертата си предлага: обща единична цена в 
размер на 9581,84 лева без ДДС или 11 498,21 лв. с ДДС. 

 
V. Комисията пристъпи към класиране на подадената и допусната до участие 

оферта на участника по т.ІІІ съгласно критерия за оценяването на офертите „най-
ниска обща единична цена”, както следва:  

На първо място комисията класира офертата на участника „Ен- Екст” ООД 
гр.Пловдив.  

 
Комисията определя за изпълнител в обявената обществена поръчка по реда на 

чл.14, ал.4, т.2 ЗОП във връзка с глава осма „а” от ЗОП с предмет: Избор на 
изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за изграждане на поливна система за 
нуждите на община Септември, класирания на първо място участник: „Ен- Екст” 
ООД гр.Пловдив. 

 
Настоящият протокол днес 04.05.2016г. в 14.00 часа ведно с подадените оферти, 

регистър на офертите и попълнените декларации се представя на кмета на община 
Септември за утвърждаване. 

 
 

Комисия: 
Ангел Георгиев Бончев – Директор дирекция „Транспорт и околна среда“ при община 
Септември /П/ 
 
Атанаска Чавдарова Ангелова – гл.експерт „Екология“ при община Септември /П/ 
 
адв.Митко Ганчев– юрист /П/ 


