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О Б Щ И Н А  С Е П Т Е М В Р И 
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ №  37А   
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779 

е-mail: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org  
 

 
 
 

Утвърдил: /П/ 
Кмет на община Септември 
Марин Рачев 
 

 

ДОКЛАД 
за 

резултатите от рабoтата на комисията  за оценка и класиране на офертите  за участие в 
обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на 
паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и 
доставка на посадъчен материал", обявена с решение №12/11.10.2016 година и обявление, 
публикувано в електронната страница на АОП под № 00652-2016-0013. 

 
Днес 11.10.2016 г.,  на основание чл.60, ал.1 от ПП на ЗОП комисия в състав: 
 
Председател:   
1. Ангел Георгиев Бончев – Директор дирекция „Транспорт и околна среда” 
 
Членове:  
1. Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” 
2. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник 
 

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

Състав на комисията – горе упоменатия. 

Комисията е назначена със Заповед №1379 от 10.09.2016 г. на Кмета на община 
Септември; 

Кратко описание на работния процес:  
 
На 10.09.2016 г. в 11:00 ч. в заседателната зала  в сградата на община Септември 

комисията започна своята работа. На заседанието присъстваха представители на следните 
участници – „Нео Видирис” ЕООД -  Пламен Пламенов Петров – с пълномощно от Любен 
Николаев Тасев – управител на дружеството. На заседанието 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 17:30 часа на 
09.09.2016 година са постъпили четири оферти.  
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В дадения от Възложителя срок са постъпили следните оферти в деловодството на община 
Септември по реда на входирането им, както следва: 

 
 
 

1. Вх. № 9600-17-1/08.09.2016 г.; 13:19 часа, подадена от „Нео Виридис” ЕООД, гр. Петрич 
2. Вх. №9600-17-2/09.09.2016 г.; 11:01 часа, подадено от „ЕКО РЕСУРС - Р” ООД, гр. София  
3. Вх.№9600-17-3/09.09.2016 г.; 14:21 часа, подадено от „Декор – цвет 2”  ЕООД, с. Труд 
4. Вх.№9600-17-4/09.09.2016 г.; 17:25 часа, подадено от „ЕНЕРГИЯ СВ”  ЕООД, гр. 
Септември 
 

 
I. За своята работа в периода от 10.09.2016 г. до 11.10.2016 г. вкл. комисията състави 

Протокол  №1, Протокол  №2, Протокол №3, Протокол №4. 
 
II. Протокол №1 е качен в профила на купувача на 14.09.2016 г. и същият е изпратен до 

всички участници в настоящата процедура. 
 

III. Комисията е съставила Протокол №2 на 03.10.2016 г. с определените оценки по 
технически показатели.  

 
     IV. На 21.09.2016 г. комисията определя отварянето на пликовете „Предлагани ценови 
параметри“ с допуснатите до този етап на участие ценовите предложения на участниците да 
се извърши на 28.09.2016 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 28.09.2017 г. комисията отвори и обяви ценовите предложения на всички 

участници в настоящата процедура. На публичното заседание по отваряне на 
ценовите оферти присъстваха представители на участници:  
 

1. „Нео Виридис” ЕООД – Любен Николаев Тасев – управител на дружеството. 
2. „ЕКО РЕСУРС - Р” ООД – Марина Стоянова Стоянова, с пълномощно от Камелия 

Динчова Динева, подписано от същата. Не присъстваха представители на средствата 
за масово осведомяване.  

 
За своята работа, комисията състави Протокол №3. Комисията отрази резултатите от 
финансовите показатели в Протокол № 3 и  на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията 
изиска от участниците: „Декор – цвет 2”  ЕООД и „ЕНЕРГИЯ СВ”  ЕООД, представяне в 
срок до 5 (пет) работни дни на подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
предложените от тях общи цени. 
 
Беше констатирано, че в указания срок е представена само една писмена обосновка за начина 
на образуване на предложените цени от Участник №4: „ЕНЕРГИЯ СВ”  ЕООД представил 
изисканата обосновка (вх. №9600-17-20/06.10.2016 г.), а Участник №3: „Декор – цвет 2”  
ЕООД не е представил писмена обосновка в определения 5 – дневен срок, поради което 
„Декор – цвет 2”  ЕООД бе отстранен от настоящата обществена поръчка.  

 

VI. След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 
от ППЗОП, комисията класира участниците, които са допуснати до този етап 
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на участие в настоящата процедура по следния начин: 
Първо място - Участник №4: „ЕНЕРГИЯ СВ”  ЕООД – 100,00 точки. 
Второ място - Участник №2: „ЕКО РЕСУРС - Р” ООД – 75,63 точки. 
 
Комисията предлага на Възложителя да възложи изпълнението по настоящата 

процедура на участникът, класиран на първо място - Участник №4- „ЕНЕРГИЯ СВ”  ЕООД. 
 
Приложения:  Заповед №1379/10.09.2016 г. Протокол за предаване на постъпили оферти; 3 

бр. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП; Протокол №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, 
Протокол №4. 

 
 

      Председател:   
1. Ангел Георгиев Бончев – Директор дирекция „Транспорт и околна среда” /П/ 

 
Членове:  
2. 1. Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” /П/ 
3. 2. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник /П/ 
 

 
 


