
 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 

 

на основание член 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

На 03.09.2015 г., в изпълнение на Заповед № РД-19-8/12.08.2015 г. на  За Изпълнителния 

директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 11.00 часа в сградата на 

АГКК, се събра комисия в състав: 

 

Председател: инж. Стефан Петров – Началник на отдел „Геоинформационни системи”, 

дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни системи”  

 
Членове:  

1. инж. Виолета Коритарова 

 

Директор на дирекция „Геодезия, картография и 

геоинформационни системи” 

 

2. инж. Ваклин Петков Главен експерт в отдел отдел „Геоинформационни системи”, 

дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни 

системи”  

3. Катерина Крумова  Младши експерт в отдел отдел „Геоинформационни 

системи”, дирекция „Геодезия, картография и 

геоинформационни системи” 

 

4. Симеон Бончев 

 

 

 

Юрист 

 

 

със задача: да отвори ценовите оферти, разгледа, оцени и класира офертите, представени от 

участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и 

разработване на нови електронни услуги".  

 

На публичното отваряне на ценовите оферти присъстваха следните лица: 

 

1. Мариана Колева – представител на „МАПЕКС” АД, гр. София. 

  

Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл.69а, ал. 1 от ЗОП, а 

именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на Възложителя, не се отваря, както и че съгласно ал. 2 от същия член, когато 

критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, 

след като е изпълнила посочените в т. 1, 2 и 3 действия. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 4, преди отварянето на ценовите оферти 

председателят на комисията съобщи на присъстващите лица резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” на 

допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите. 

Комисията констатира, че в пликoве № 3 – „Предлагана цена” се съдържа „Ценово 

предложение” – по образец и „Ценова таблица” – по образец, в която са посочени цените на 

отделните етапи от изпълнението на предмета на поръчката. 



 

Участниците са предложили цени за изпълнение на предмета на обществената поръчка, без 

ДДС както следва: 

 

Участник № 1 – „ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София – 348 000.00 лева 

 

Участник № 2 – „МАПЕКС” АД, гр. София – 348 700.00 лева  

 

Участник № 3 – „БУЛ ЕС АЙ” ООД, гр. София – 348 749.00 лева  

 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения и предложи на присъстващия 

представител на участниците да подпише ценовите предложения. Присъстващия 

представител на „МАПЕКС” АД, гр. София подписа ценовите предложения на останалите 

двама участника.  

С оповестяването на предложените цени на участниците приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

В закрито заседание, комисията констатира, че всички участници са спазили изискванията на 

възложителя по отношение на финансовия показател. Ценовите предложения са съобръзени 

със заложената от възложителя прогнозна стойност и са коректно формирани от цените на 

отделните етапи от изпълнението на предмета на поръчката. 

В съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП, комисията извърши преценка дали има 

участници, чиито предложения по показателя „предлагана цена” са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Беше 

констатирано, че не са налице такива ценови предложения. 

Комисията пристъпи към определяне на точките по финансовия показател. Съгласно 

методиката за оценка, точките се определят по следната формула: 

С = (Сmin/Сi) х 30, 

 

където 

Сmin е най-ниска цена, предложена от участник 

Сi е предложението на съответния оценяван участник 

 

Въз основа на формулата от методиката и предложенията на участниците, комисията 

определи точките им по финансовия показател С: 

 

Участник № 1 – „ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София – 30 точки 

 

Участник № 2 – „МАПЕКС” АД, гр. София – 29.94 точки  

 

Участник № 3 – „БУЛ ЕС АЙ” ООД, гр. София – 29.94 точки 

 

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от методиката, 

комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от участниците. 

 

Съгласно методиката, комплексната оценка на всеки един от участниците се определя по 

следната формула: 

 

Кtotal  =   Ti  x 70 + Cmin  х 30,  където: 

    Tmax           Ci 

 



 

Ti - оценката на конкретното техническо предложение.  

Тmax - оценката на техническото предложение получило най-висок брой точки, (максимален 

брой точки на техническо предложение е 70) 

Ci - цена на конкретното ценово предложение. 

Cmin - най-ниска цена, предложена от участник   

 

Въз основа на определeните оценки по отделните показатели и след прилагане на формулата 

за комплексната оценка, комисията определи следните комплексни оценки на участниците в 

процедурата: 

 

Участник № 1 – „ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София – 80.14 точки 

 

Кtotal  =   50,14  x 70 + 348 000  х 30 = 80.14  

                 70                348 000 

 

Участник № 2 – „МАПЕКС” АД, гр. София – 99.94 точки  

 

Кtotal  =   70  x 70 + 348 000  х 30 = 99,94   

              70              348 700  

   

Участник № 3 – „БУЛ ЕС АЙ” ООД, гр. София – 63.27 точки 
 

Кtotal  =   33,33  x 70 + 348 000  х 30 = 63,27   

                 70                348 749    

 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП, 

комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин: 

 

Първо място: Участник № 2 – „МАПЕКС” АД, гр. София – 99.94 точки 

 

Второ място: Участник № 1 – „ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София – 80.14 точки 

 

Трето място: Участник № 3 – „БУЛ ЕС АЙ” ООД, гр. София – 63.27 точки 
 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с член 72, ал. 1 от ЗОП на 03.09.2015 

г. 

 

 

                         Председател:        П 

                                                   /инж. Стефан Петров/     

 

 

 

Членове: 1.   П                            2.   П 

               /инж. Виолета Коритарова/                                /инж. Ваклин Петков/ 

 

 

 

 

                3.   П                             4.    П 

                      /Катерина Крумова/                                         /Симеон Бончев/   


