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КМЕТ НА СО-РАИОН „СРЕДЕЦ“

Дата: j .s t.-(???... .2019г.

П Р О Т О К О Л

СО РАЙОН СРЕДЕЦ-Легв 6

Вх.»Кьм РСЦ19-РД92-1-[1]
от 13.03.20_19tl3.03.2019]

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП
■f

За разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени във връзка с процедура 
по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ чрез събиране на оферти с обява 
по чл.186 във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и Глава девета от ППЗОП, с предмет:

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови 
пространства на територията на Столична община район „Средец“.

Поръчката е открита е обява с изх. № РСЦ 19-МК92-4/28.02.2019г. на кмета на район 
„Средец” и информация към АОП публикувана в профила на купувача обява за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. № РСЦ 19-ДИ05-62/ 28.02.2019г.

В периода от 28.02.2019г. до 11.03.2019г. включително, след публикуване на Обява с 
изх. № РСЦ 19-ДИ05-62/28.02.2019г. на кмета на район „Средец” за събиране на оферти по 
чл.20, ал.З от ЗОП и Информация за обявата по чл.20, ал.З от ЗОП, публикувана в електронния 
регистър на Агенцията за обществени поръчки wvAV.aop.bg под № 9086346, както и в интернет 
сайта на Столична община — район “Средец”, раздел “Профил на Купувача” http://sredec- 
sofia.org/bg/post/1579/bpoddvrzhane-na-gradini-i-zeleni-ploshti в деловодството на районната 
администрация са постъпили и регистрирани 3 /три/ броя оферти, подадени ог следните 
участници в запечатани и непрозрачни пликове, както следва:
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1. „ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601, с входящ регистрационен номер № РСЦ 19- 
ТД26-439/ 11.03.2019г., 14:56 часа;
2. „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465, с входящ регистрационен номер № РСЦ19-ТД26- 
440/ 11.03.2019г., 14:59 часа;
3. „ЦВЕТОМАНИЯ“ ЕООД, ЕИК 131307895, с входящ регистрационен номер № РСЦ19- 
ТД26-441/ 11.03.2019Г., 15:01 часа;

В изпълнение на Заповед № РСЦ18-РД92-1/ 13.03.2019г. на Кмета на Столична 
община - Район „Средец“, Комисия в състав:

Комисия в състав:
Председател: 1. Инж. Валери Манолов -  Заместник кмет на СО-район „Средец“; 

Членове:
2. л.арх. Ирена Пелова -  ст. експерт „ИКСБЕ”, СО-район „Средец“;
3. Ваня Мичева -  Нач. отдел „ПИОЧР“, СО-район „Средец“.

Подадените предложения са вписани в регистър съдържащ дата, входящ номер и часа 
на подаване. Върху тях са отбелязани името на подателя и предмета на поръчката.

След като Комисията се запозна с регистъра на подадените оферти и описаните в него 
участници, в изпълнение на чл. 97, ал. 2 и във връзка с чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОГ1, същите 
подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Съгласно разпоредбите на ЗОП, отварянето на офертите е публично. На заседанието 
на Комисията при отваряне на офертите не присъстваха представители на фирмите 
участници в процедурата.

В 10:30ч. на дата 13.03.2019г. в заседателната зала на район „Средец“, ет. втори, зала 
№ 202, Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите 3 /три/ броя оферти, по реда на 
тяхното постъпване, в съответствие с изискванията на чл.97, ал.З от ППЗОП.

Комисията пристъпи към обявяване на Ценовите предложения на участниците по реда 
на постъпването им.

1. Ценовото предложение на „ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601 за 
изпълнение на поръчката е 3512.61 лева /три хиляди петстотин и дванадесет лева и 
шестдесет и една стотинки/ без включен ДДС или 4215.13 лева /четири хиляди двеста и 
петнадесет лева и тринадесет стотинки/ с включен ДДС, формирана като сбор от 
единичните цени на видовете работи за отделните дейности по КСС, съгласно „Ценово 
предложение“, Образец № 8.

2. Ценовото предложение на „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465 за изпълнение 
на поръчката е 3653,34 лева /три хиляди шестстотин петдесет и три лева и тридесет и 
четири стотинки/ без включен ДДС или 4384.01 лева /четири хиляди триста осемдесет и 
четири лева и една стотинки/ с включен ДДС, формирана като сбор от единичните цени на 
видовете работи за отделните дейности по КСС, съгласно „Ценово предложение“, Образец № 
8 .

3. Ценовото предложение на „ЦВЕТОМАНИЯ“ ЕООД, ЕИК 131307895 за 
изпълнение на поръчката не е попълнено от участника. Представен е образец на „Ценово 
предложение“, Образец № 8, но не са посочени единични цени.

На заседанието не присъстваха представители на горепосочените дружества.
Съгласно Обява с изх. № РСЦ 19-ДИ05-62/28.02.2019г. на кмета на район „Средец” за 

събиране на оферти по чл.20, ал.З от ЗОП и Информация за обявата по чл.20, ал.З от ЗОП, 
публикувана в електронния регистър на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg под № 
9079706, общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 51 000 лева (петдесет и 
една хиляди) без включен ДДС. Във връзка с гореизложеното комисия, назначена със

http://www.aop.bg


Заповед № РСЦ18-РД91-12/ 03.09.2018г. на Кмета на Столична община - Район „Средец“ 
констатира следното:

1. Предложеното Ценовото предложение /Образец № 8/ на ГРИЙНТАУН” 
ЕООД, ЕИК 200296601 за изпълнение на поръчката /в размер на 3512.61 лева /три хиляди 
петстотин и дванадесет лева и шестдесет и една стотинки/ без включен ДДС или 4215.13 
лева /четири хиляди двеста и петнадесет лева и тринадесет стотинки/ с включен ДДС/ 
отговаря на изискванията на горепосочената обява.

Предвид гореизложеното участникът е ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601 
допуснат до по- нататъшно участие.

2. Предложеното Ценовото предложение/ Образец № 8/ на „ОСТРУМ” ЕООД, 
ЕИК 200394465 за изпълнение на поръчката /в размер на 3653,34 лева /три хиляди 
шестстотин петдесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ без включен ДДС или 
4384.01 лева /четири хиляди триста осемдесет и четири лева и една стотинки/ с включен 
ДДС/ отговаря на изискванията на горепосочената обява.

Предвид гореизложеното участникът е „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465 допуснат 
до по- нататъшно участие.

3. Участникът „ЦВЕТОМАНИЯ“ ЕООД, ЕИК 131307895 е представил образец 
на „Ценово предложение“, Образец № 8, но същото не е попълнено от участника. Не са 
посочени данни за участника и единични цени на видовете работи за отделните дейности 
по КСС.

С оглед гореизложеното участникът не е спазил изискванията на конкурсната 
документация - РАЗДЕЛ V. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ 
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, „Други основания за отстраняване“, т.2 
Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката “.

Предвид горепосочените обстоятелства, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП 
Комисията взе единодушно решение да отстрани участника „ЦВЕТОМАНИЯ“ ЕООД, ЕИК 
131307895, от по-нататъшно участие, поради което офертата няма да бъде взета предвид при 
класирането.

I. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници, представили изискуемите съгласно ЗОП, ППЗОП и указанията 
на възложителя документи и отговарящи на зададените критерии за подбор:

1. „ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601, с входящ регистрационен номер № 
РСЦ19-ТД26-439/ 11.03.2019г., 14:56 часа;

Комисията установи, че представеното ценово предложение отговаря на изискванията 
на горепосочената обява и изискванията на конкурсната документация.

Участникът е декларирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години 
(2016, 2017 и 2018 г.) в размер на 51 000,00 лева (петдесет и една хиляди) без ДДС, от който 
51 000 лева (петдесет и една хиляди) без включен ДДС в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката.

Участникът е декларирал, че разполага с инженерно-технически персонал за 
изпълнение на поръчката, включващ ландшафтен архитект, притежаващ опит по



специалността 9 години.

Участникът е декларирал, че разполага с техническо оборудване, което включва:

• Косачки: 20 бр.

• Моторни резачки: 10 бр..

• Автовишка: 1 бр.

• Дробилна машина: 2 бр.

• Говарно МПС камион до 3,5т.: 2 бр.

Участникът декларира, че притежава система за управление на качеството ISO 
9001:2015, per. № С41582, изг. На 08 февруари 2018г., с обхват озеленяване и поддържане на 
терени.

Техническото предложение на участника съдържа подробна работна програма за 
изпълнение на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на Възложителя. Техническото предложение на участника съдържа детайлна 
обосновка на мерките за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните 
компоненти на околната среда. Участникът ясно и конкретно е описал мерките, предложил е 
план за организация по изпълнение им, и е посочил ресурсите които ще се използват.

В техническото предложение на участника е посочено, че мерките които „Грийнтаун“ 
ЕООД предприема в своята дейност на територията на Столична община, се основават на 
целите и приоритетите на екологичната политика на ЕС и отразяват поетите от България 
международни ангажименти в сектор „Околна среда“, като ангажимент към ЕС, поети по 
време на предприсъединителния период, заедно със специфичните национални и местни 
интереси. Мерките са изготвени в съответствие с принципите, формулирани в основните 
национални документи за сектор „Околна среда“, както и закона за опазване на околната 
среда.

В техническото си предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 
дейностите включени в предмета на поръчката осигуряваща минималните изисквания на 
възложителя посочени в Техническата спецификация.

Участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се разпределят 
отговорностите и дейностите между тях, начини на осъществяване на комуникация с 
Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 
които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените видове работи.

Участникът е представил срокове за действие при възлагане на конкретни заявки от 
страна на Възложителя, както и е обосновал същите.

Посочено е още, че Грийнтаун” ЕООД има разработена фирмена програма за управление 
на отпадъците, като целта на тази програма е привеждане на дейностите с отпадъците на 
територията на общините където извършва дейност в съответствие с националните 
нормативни изисквания и директивите на ЕС.

В техическото предложение е посочено, че организация по изпълнение на дейности за 
опазване на околната среда ще се възложи на ръководителя на екипа. Същият ще е отговорен 
за всички действия имащи отношение както по изпълнение на поръчката, така и по отношение



на опазване на околната среда и в частност управление на отпадъците. Ще се изготви план 
програма за действие през целия срок на договора с ясни ангажименти, срокове и превантивни 
мерки. План-програмата ще бъде съобразена с общинската програма за опазване на околната 
среда, както и всички други нормативни общински документи, имащи отношение към 
опазване на околната среда. Превантивните мерки ще се съгласуват с общинските и държавни 
органи, имащи отношение по опазване на околната среда, общинска администрация, областна 
администрация, РИОСВ, РИОКОЗ, гражданска защита, полиция, пожарна, спешна помощ и 
др.

Комисията установи, че представеното техническо предложение за изпълнение отговаря 
на изискванията на Възложителя.

Комисията след като разгледа по същество представените документи от офертата на 
участника, установи, че всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, 
са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и тези на 
Възложителя.

Комисията допуска до класиране участникът „ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 
200296601.

2. „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465, с входящ регистрационен номер № 
РСЦ19-ТД26-440/ 11.03.2019г., 14:59 часа;

Комисията установи, че представеното ценово предложение отговаря на изискванията 
на горепосочената обява и изискванията на конкурсната документация.

Участникът е декларирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години 
(2016, 2017 и 2018 г.) в размер на 51 000,00 лева (петдесет и една хиляди) без ДДС, от който 
51 000 лева (петдесет и една хиляди) без включен ДДС в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката.

Участникът е декларирал, че разполага с инженерно-технически персонал за 
изпълнение на поръчката, включващ ландшафтен архитект, притежаващ опит по 
специалността 8 години и 5 месеца.

Участникът е декларирал, че разполага с техническо оборудване, което включва:

• Косачки: 5 бр.

• Моторни резачки: 4 бр..

• Дробилна машина: 1 бр.

• Товарно МГ1С камион до 3,5т.: 1 бр.

Участникът декларира, че притежава система за управление на качеството ISO 
9001:2015, per. № 649-2484-К, с обхват на приложение: озеленяване на паркове, градинии 
зелени площи.

Комисията установи, че представеното техническо предложение за изпълнение 
отговаря на изискванията на Възложителя.

Техническото предложение на участника съдържа подробна работна програма за 
изпълнение на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на Възложителя. Техническото предложение на участника съдържа детайлна



обосновка на мерките за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните 
компоненти на околната среда. Участникът ясно и конкретно е описал мерките, предложил е 
план за организация по изпълнение им, и е посочил ресурсите които ще се използват.

В техническото предложение на участника е посочено, че мерките, които „ОСТРУМ “ 
ЕООД предприема в своята дейност на територията на Столична община, се основават на 
целите и приоритетите на екологичната политика на ЕС и отразяват поетите от България 
международни ангажименти в сектор „околна среда“, като ангажимент към ЕС, поети по 
време на предприсъединителния период, заедно със специфичните национални и местни 
интереси. Мерките са изготвени в съответствие с принципите, формулирани в основните 
национални документи за сектор „Околна среда“ - Закона за опазване на околната серда, Закон 
за водите, Закон за управелние на отпадъците, Закон за защита от шум в околната среда, Закон 
за опазване чистотата на атмосферния въздух, Наредба №3 за класификация на отпадъците на 
МОСВ и M3, Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО.

В техническото си предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 
дейностите включени в предмета на поръчката осигуряваща минималните изисквания на 
възложителя посочени в Техническата спецификация.

Участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се разпределят 
отговорностите и дейностите между тях, начини на осъществяване на комуникация с 
Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 
които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените видове работи.

Участникът е представил срокове за действие при възлагане на конкретни заявки от 
страна на Възложителя, както и е обосновал същите.

В техническото предложение е посочено, че организация по изпълнение на дейности за 
опазване на околната среда ще се възложи на ръководителя на екипа. Същият ще е отговорен 
за всички действия имащи отношение както по изпълнение на поръчката, така и по отношение 
на опазване на околната среда и в частност управление на отпадъците. Ще се изготви план 
програма за действие през целия срок на договора с ясни ангажименти, срокове и превантивни 
мерки. План програмата ще бъде съобразена с общинската програма за опазване на околната 
среда , както и с всички други нормативни общински документи имащи отношение към 
опазване на околната среда.

Комисията след като разгледа по същество представените документи от офертата на 
участника, установи, че всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, 
са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и тези на 
Възложителя.

Комисията допуска до класиране участникът „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465.

II. Комисията пристъпи към оценка на офертите на „ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 
200296601 и „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465 в съответствие с обявения критерий за 
възлагане: Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение 
качество/цена“ и съдържа следните показатели:

1. Показател 1 -„Предлагана цена” (П1) с тежест 40 точки
2. Показател 2 - „Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора“ (П2) с тежест 30 точки



3. Показател 3 - „Технология за изпълнение на дейностите включени в предмета на 
поръчката” (ПЗ) с тежест 30 точки

Методика за комплексна оценка на офертите. С прилагането на методиката за оценка се 
цели да бъде избрана оферта, която в най-голяма степен отговаря на изискванията на 
възложителя и предлага оптимално съотношение качество/цена.

Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя като сума на 
оценките по отделните показатели Комплексната оценка (КО) = Показател 1 “Предлагана 
цена” (П1) + Показател 2 „Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на 
изпълнението на предмета на договора“ (П2) + Показател 3 - „Технология за изпълнение на 
дейностите включени в предмета на поръчката” (ПЗ). Максималната обща оценка е 100 точки.

При оценка по Показател 1 -„Предлагана цена” (П1) с тежест 40 точки участниците 
получват следните точки:

„ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601:
П1 = (3512.61: 3512.61)х40; П1= 40т.

„ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465:
П1 = (3512.61: 3653.34)х40; П1= 38,4т.

При оценка на Показател 2 - „Характеристики, свързани с опазване на околната среда 
по време на изпълнението на предмета на договора“ (П2), отразяващ тежестта на 
предложените от участника характеристики, свързани с опазване на околната среда по 
време на изпълнението на предмета на договора.

Комисията присъди на участника „ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601 максимален 
брой точки -  ЗОт., предвид следното:

Участникът е предложил повече от осем конкретни и относими/адекватни спрямо 
предмета на поръчката мерки за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните 
компоненти на околната среда. Участникът ясно и конкретно е описал мерките, предложил е 
план за организация по изпълнение им, и е посочил ресурсите които ще се използват.

Техническата оферта съдържа мерки, свързани с опазване на околната среда, засягащи 
възможните вредни проявления на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката върху 
всички компоненти на околната среда. Участникът е определил възможните негативни 
влияния върху отделните компоненти околна среда, породени от емисии на автомобилен 
транспорт, прах от химични процеси, шум, засягане на растителност попадаща в обхвата на 
територията на района и извън нея, вредно въздействие върху хора, растенията, животните, 
въздуха, почвата и др., като идентифицира сферата на негативното влияние и предложи мерки 
за преодоляването му.

Комисията присъди на участника „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465 максимален брой 
точки -  ЗОт., предвид следното:

Участникът е предложил повече от осем конкретни и относими/адекватни спрямо 
предмета на поръчката мерки за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните 
компоненти на околната среда. Участникът ясно и конкретно е описал мерките, предложил е 
план за организация по изпълнение им, и е посочил ресурсите които ще се използват.

Техническата оферта съдържа мерки, свързани с опазване на околната среда, засягащи 
възможните вредни проявления на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката върху



всички компоненти на околната среда. Участникът е определил възможните негативни 
влияния върху отделните компоненти околна среда, в това число опазване чистотата на водите 
породени от емисии на автомобилен транспорт, прах от химични процеси, шум, засягане на 
растителност попадаща в обхвата на територията на района и извън нея, вредно въздействие 
върху хора, растенията, животните, въздуха, почвата и др., като идентифицира сферата на 
негативното влияние и предложи мерки за преодоляването му.

При оценка на Показател 3 - „Технология за изпълнение на дейностите включени в 
предмета на поръчката” (ПЗ) е тежест 30 точки

Комисията присъди на участника „ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601 максимален 
брой точки -  ЗОт., предвид следното:
-В техническото си предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 
дейностите включени в предмета на поръчката осигуряваща минималните изисквания на 
възложителя посочени в Техническата спецификация.

Участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се 
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини на осъществяване на 
комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на
възложените видове работи.

Участникът е представил срокове за действие при възлагане на конкретни заявки от 
страна на Възложителя, както и е обосновал същите.

Комисията присъди на участника „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465 максимален брой 
точки -  ЗОт., предвид следното:

В техническото си предложение участникът е предложил организация за изпълнение 
на дейностите включени в предмета на поръчката осигуряваща минималните изисквания на 
възложителя посочени в Техническата спецификация.

Участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се 
разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини на осъществяване на 
комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на
възложените видове работи.

Участникът е представил срокове за действие при възлагане на конкретни заявки от 
страна на Възложителя, както и е обосновал същите.

III. Класиране на участниците и избор на изпълнител.

(КО) = Показател 1 “Предлагана цена” (П1) + Показател 2 „Характеристики, свързани с 
опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“ (П2) + 
Показател 3 - „Технология за изпълнение на дейностите включени в предмета на 
поръчката” (ПЗ).

1. „ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601:
КО= 40т.+30т. +30т.; КО= ЮОт.

2. „ОСТРУМ” ЕООД, ЕИК 200394465: 
КО= 38.4т.+30т. +30т.; КО= 98.4т.



В резултат от дейността си Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с 
„ГРИЙНТАУН” ЕООД, ЕИК 200296601, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 
1836, район „Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ № 90, вх. Б, ет. 2, ап. 2, представлявано ОТ 
управителя Райна Иванова

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият протокол се представя на Кмета на 
СО - район „Средец“ за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на 
участниците и се публикува в профила на купувача.

Председател: 1. Инж. Валери Манолов -  Заместник кмет на СО-район „Средец“;
Г

Членове:
2.л.арх. Ирена Пелова -  ст. експерт „ИКСБЕ“, СО-район „Средец“; р

3. Ваня Мичева -  Нач. отдел „ПИОЧР“, СО-район „СредеЦА w  1

Личните данни са заличени, 
съгласно ЗЗЛД иРегламент (ЕС) 2016/679


