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П Р О Т О К О Л  №  1  

о т  з а с е д а н и я  н а  к о м и с и я т а ,  н а з н а ч е н а  с ъ с  

З а п о в е д  № РД 19 - 35/13.12.2016 год. н а  И Д  н а  А Г К К  

 

На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 54 от 

Правилника за прилагане на закон за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с 

Решение № РД-19-26/31.08.2016 г на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър (АГКК) за откриване на процедура за обществена поръчка с 

предмет: „Осигуряване на Службите по геодезия, картография и кадастър с 

консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при съдаване и 

поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на 

гражданите“, по шест обособени позиции, преписка АОП 01055-2016-0032, ID № на 

документа в РОП 755718, и Обявление с ID № на документа в РОП 755725 и в изпълнение 

на Заповед № РД-19-35/13.10.2016 г. 

Комисия в състав:  

Председател: Анна Райкова Караиванова - началник отдел "Обществени поръчки и 

договори", дирекция „Административно-правно обслужване“ 

Членове: 

1. Десислава Светлозар Толева – юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки и 

договори", дирекция „Административно-правно обслужване“ 

2. Елка Иванова Димитрова - главен специалист – счетоводител в отдел „Финанси, 

счетоводство и проекти“, дирекция „Финансово – стопанско управление“ 

 

проведе публично заседание на 13.12.2016 г. от 10.00 ч., в залата на третия етаж, в 

сградата на АГКК, гр. София, ул. „Мусала” № 1, със задача отваряне на получените по 

гореописаната обществена поръчка оферти за участие. 

На публичното отваряне на офертите присъстваха представители на участниците, 

подали оферти по настоящата обществена поръчка, които се легитимираха, като 

представиха документи за самоличност и удостовериха с подпис върху списък, който е 

неразделна част от настоящия протокол, присъствието си. Участие в публичното 

заседание на комисията, взеха следните представители: 
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 Ваня Христова – управляващ съдружник на участника Адвокатско дружество 

„Йотов и ко“; 

 Елисавета Иванова Вуковска – управляващ съдружник на участника Адвокатско 

дружество „Вуковска, Трифонова и партньори“; 

 Тодор Светославов Русев – упълномощен представител на участника Адвокатско 

дружество „Русева и Славова“ с представено изрично за целта, писмено 

пълномощно; 

І. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши следното: 

1. Председателят на комисията получи от деловодството постъпилите оферти, 

заедно с входящия регистър към тях, за което на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се 

състави и подписа приемо-предавателн протокол. 

2. Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти, съгласно 

Обявлението за поръчката, а именно: до 17.00 часа на 12.12.2016 г., са постъпили 5 (пет) 

броя оферти, както следва: 

№ УЧАСТНИК 
Оферта 

(вх. №, дата и час на получаване) 

1. 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  

„РУСЕВА и СЛАВОВА“ 
вх. № 99-685/12.12.2016 г. – 11.42 ч. 

2. 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  

„ЙОТОВ и КО“ 
вх. № 99-686/12.12.2016 г. – 12.04 ч. 

3. 

Обединение на адвокатски съдружия –

НОРМА 

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „НОРМА  - 

КАЛЕВ“ 

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „ПЪРВАНОВ 

и ФИЛКОВА“ 

вх. № 99-687/12.12.2016 г. – 13.15 ч. 

4. 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  

„ЙОРДАНОВА и РАДЕВА“ 
вх. № 99-690/12.12.2016 г. – 16.00 ч. 

5. 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  

„ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ 

вх. № 99-692/12.12.2016 г. – 16.25 ч. 
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3. След като председателят прочете входящия регистър с участниците, подписа, 

заедно с членовете на комисията, декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от 

ППЗОП. 

4. Всички постъпили оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, 

като съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по 

реда на тяхното постъпване. 

5. При отваряне на опаковките по реда на постъпването им, комисията оповести 

съдържанието на всяка от тях и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, като констатира, че същият е приложен към всяка една 

отделна оферта, респ. за всяка отделна обособена позиция, по която е заявено участие. 

6. Съставът на комисията подписа Техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, като предложи и на присъстващите  

представители на участниците да положат подписи. По един от присъстващите 

представители подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови оферти“. 

След извършване на горните действия, публичната част на заседанието приключи.  

 

II. На закрити заседания, проведени в периода между 03.01.2017 г. - 19.01.2017 г. в 

сградата на АГКК комисията, в обявения състав, пристъпи към разглеждане по същество 

на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и подробно описани в 

документацията, като констатира следното:  

 

1. Оферта вх. № 99-685/12.12.2016 г. подадена от Адвокатско дружество „Русева и 

Славова“ ООД: 

Обособена позиция № 3  

Всички изискуеми от закона и възложителя документи са представени от участника 

и съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че офертата на участника 

съответства напълно на критериите за подбор, поставени от възложителя за обособената 

позиция.  

 

2. Оферта вх. № 99-686/12.12.2016 г. подадена от Адвокатско дружество „Йотов и 

Ко“ :  
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За всички обособени позиции № №-ра от 1 до 6  

Всички изискуеми от закона и възложителя документи са представени от участника 

и съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че офертата на участника 

включваща всички обособени позиции съответства напълно на критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

3. Оферта вх. № 99-687/12.12.2016 г. подадена от Обединение на адвокатски 

съдружия НОРМА:  

Обособена позиция №3  

Всички изискуеми от закона и възложителя документи са представени от участника 

и съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че офертата на участника 

съответства напълно на критериите за подбор, поставени от възложителя за обособената 

позиция 

4. Оферта вх. № 99-690/12.12.2016 г. подадена от Адвокатско дружество 

„ЙОРДАНОВА и РАДЕВА“: 

Обособена позиция № 5  

От представените документи, съдържащи се в офертата не са представени, в цялост и 

пълнота, доказателства за професионални умения и квалификация, съгласно т.В.1. (стр.9),  

от документацията на възложителя. По-конкретно посочения консултант № 4 не 

притежава необходимия опит. В допълнение, представените декларации свободен текст 

относно ангажираността за работа по предмета на поръчката са подписани от лицата, като 

консултанти, а не в качеството на участник в процедурата и следователно не могат да 

бъдат приети като доказателства по смисъла на т.В.1, изречение последно. 

С оглед изложеното, в указания срок, посочен в края на настоящия протокол,  

участникът следва да представи: 

 Доказателства за разполагаемост с консултанти съответстващи по брой на 

обявените СГКК за конкретната обособена позиция, притежаващи 

необходимия минимален опит, както и  

 декларация за ангажираност на екип от консултанти, които отговарят на 

условията за участие. 
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5. Оферта вх. № 99-692/12.12.2016 г. подадена от Адвокатско дружество 

Вуковска, Трифонова и партньори“: 

 За всички обособени позиции № №-ра от 1 до 6  

Всички изискуеми от закона и възложителя документи са представени от участника 

и съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че офертата на участника 

включваща всички обособени позиции съответства напълно на критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Като взе предвид направените констатации, посочени по-горе, както и 

установените липси, непълноти и несъответствия, комисията единодушно: 

 

РЕШИ: 

 

Копие от настоящия протокол да бъде изпратено на всички участници в 

процедурата в деня на публикуването му в „Профила на купувача“ на страницата на 

АГКК, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

В срок от 5 (пет) работни дни, от датата на получаване на настоящия протокол, на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участника Адвокатско дружество „ЙОРДАНОВА и 

РАДЕВА“ може да представи посочените документи и да отстрани констатираните 

несъответствия с критериите към личното състояние и критериите за подбор, като 

представят липсващите/несъответсващи документи, съобразно констатациите на 

комисията.  

Настоящият протокол бе изготвен и подписан на 19.01.2017 г. в един екземпляр.  

 

Председател: П /не се чете/ 

   Анна Караиванова 

 

Членове: 

 

1.  П /не се чете/      2. П /не се чете/ 

Десислава  Толева  Елка Димитрова 

 

 


