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П Р О Т О К О Л № 1 

 

за отваряне на офертите на участниците по реда на чл. 68, ал. 1 – ал. 6 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и разглеждане на документите в плик № 1 от офертата, за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, по реда на 68, ал. 7 и ал. 

8 от ЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Техническа помощ и поддръжка на хардуера и базов софтуер в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и 

кадастър”. 

 

На 27.05.2016 г. в 10:30 часа, назначената със Заповед № РД 19-17/27.05.2016 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), 

комисия в състав: 

Председател: Стефан Стефанов Петров – Началник отдел „Геоинформационни 

системи“, дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни системи“ (ГКГИС),  

Членове:   

1. Ваклин Кирилов Петков – гл.експерт отдел „Геоинформационни системи“, 

дирекция ГКГИС, 

2. Мария Иванова Семерджиева – ст. юрисконсулт в отдел „Правен и 

нормативна уредба“ (ПНУ), дирекция „Администраивно-правно и финансово обслужване“ 

(АПФО), 

3. Мая Малушева – юрисконсулт отдел ПНУ, дирекция АПФО, резервен 

член, заместващ отсъстващата по обективни причини Златка Иванова Митева-Дунева – 

старши счетоводител, отдел „Финансово-стопански дейност“, дирекция АПФО, 

4. Катя Ковачева – външен експерт, вписана в списъка с външни експерти 

към АОП под № ВЕ-513 

се събра и проведе открито заседание за отваряне на офертите, постъпили във 

връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. 

 

І. В хода на откритото заседание, в изпълнение на поставените й задачи и 

разпоредбите на чл. 68 от ЗОП, комисията констатира следното: 

1. В определения в Обявлението по т. IV.3.4) „Срок на получаване на офертите”, 

от Раздел IV „Процедура” срок за подаване на оферти (до 16:00 ч. на 26.05.2016 г.) в 
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деловодството на АГКК, съгласно Входящия регистър и Приемо - предавателен протокол, 

е постъпила 1 (една) оферта, както следва: 

№ Наименование на участника Входящ номер Дата и час на 

получаване 

1. „КОНТРАКС” АД № 99-470 
26.05.2016 г. 

15:58 ч. 

 

2. След като председателят прочете входящия регистър с участниците, 

председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, че 

нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен 

участник, че не са „свързани лица“ с участник в процедурата или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи, че нямат 

частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси от възлагането на обществената поръчка, че не са участвали като външни 

експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на 

офертата, че ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята 

работа в комисията, както и че ще уведомяват Възложителя на всеки етап от процедурата, 

когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства. 

3. При публичното отваряне на офертата присъства упълномощен представител на 

участника „КОНТРАКС” АД – Емил Енчов Лозанов. 

Същият се легитимира, като представи пълномощно и удостовери с подпис върху 

списък, който е неразделна част от настоящия протокол, присъствието си. 

4. Председателят на комисията запозна присъстващите със състава и правилата за 

работа на комисията. 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника. 

Комисията констатира, че офертата е в запечатан непрозрачн плик с ненарушена 

цялост, маркиран, съгласно изискванията на Възложителя.  

Комисията отвори плика и провери за наличието на три отделни запечатани 

непрозрачни плика в офертата, надписани в съответствие с изискванията на ЗОП, както 

следва: 

- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ документите и 

информацията по Раздел V „Изисквания към участниците в обществената поръчка“, б. 

„Б“, т. 1 от документацията за участие; 
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- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ 

документите с конкретното техническо предложение на участника за изпълнение на 

обществената поръчка; 

- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа предлаганата цена от 

участника за изпълнение на обществената поръчка. 

 

1. Оферта с рег. № 99-470/26.05.2016 г.,  подадена от „КОНТРАКС“ АД – 

съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика с ненарушена цялост и надпис. 

Четирима от членовете на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията 

отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. Трима от членовете на 

комисията подписаха всички съдържащи се в Плик № 2 документи. След което, комисията 

отвори плик № 1 „Документи за подбор”, председателя оповести документите, които той 

съдържа и извърши проверка за съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 

ЗОП. 

 

III. След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията 

обяви, че публичната част на процедурата на етапа на отваряне и проверка на офертите е 

приключила, и че от този момент започва закрито заседание, на което комисията ще 

извърши преценка за редовността на документите за подбор, ръководейки се както от 

законовите изисквания към тези документи, така и от конкретните изисквания за форма и 

съдържание, поставени от Възложителя, като за несъответствието с тях участникът ще 

бъде уведомен по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 

 

ІV. На закрити заседания, проведени в периода между 13.06.2016 г. и 14.06.2016 г. 

в сградата на АГКК, комисията обстойно разгледа представените в плик № 1 документи 

на участника, изисквани от Възложителя по чл. 56 от ЗОП, отнасящи се до критериите за 

подбор, описани подробно в документацията за участие и направи следните констатации: 

 

1. Участникът „КОНТРАКС” АД с оферта рег. № 99-470/26.05.2016 г. 

При разглеждане на съответствието на представените в Плик № 1 документи с 

документацията за участие, комисията установи, че участникът отговаря на определените 

от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за икономическо и 

финансово състояние и за технически възможности и квалификация. 

Всички изискуеми от ЗОП и Възложителя документи са представени от участника 

и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. 
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Предвид гореизложеното, комисията 

 

РЕШИ: 

 

Представените в Плик № 1 документи на участника „КОНТРАКС“ АД 

съответстват напълно на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

Констатациите на комисията относно наличието и редовността на документите в 

Плик № 1 на участника, съгласно изискванията на Възложителя, отнасящи се до 

критериите за подбор са обективирани в табличен вид в Приложение № 1 към настоящият 

протокол. 

Комисията реши, копие от настоящият протокол да се изпрати на участника по 

електронен път на посочения в документацията за участие e-mail адрес. 

 

Настоящият протокол се подписа на14.06.2016 г. в един екземпляр.  

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …………………….. 

/Стефан Петров/ 

 

Членове: 

1. ………/п/…………..     2. ………/п/………….. 

/Ваклин Петков/      /Мария Семерджиева/ 

 

3. …………/п/………..     4. ………/п/………….. 

/Златка Митева-Дунева -      /Катя Ковачева/ 

участвала в работата на комисията, 

без заседанието на 27.05.2016 г./ 

 

5. ………/п/………….. 

 /Мая Малушева -  

участвала в публичната част от  

работата на комисията на 27.05.2016 г./ 


