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П Р О Т О К О Л  №  2  

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  

 

Днес 30.01.2017 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и чл. 54, ал.12 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), във връзка с Решение 

№ РД-19-26/31.08.2016г. 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“, 

 

продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

от участника Адвокатско дружество „ЙОРДАНОВА и РАДЕВА“ документи, съгласно 

указания, дадени от комисията с Протокол № 1/19.01.2017г. 

I. Комисията констатира, че в предоставения законов срок от 5 (пет) 

работни дни, изтичащ на 26.01.2017 г., 17:30 ч. са постъпили следните документи: 

 

Номер/дата Участник 

вх. № 99-690/26.01.2017 г. Адвокатско дружество „ЙОРДАНОВА и РАДЕВА“ 
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Допълнително представената информация от участника Адвокатско дружество 

„ЙОРДАНОВА и РАДЕВА“ е следната: 

1. Нов ЕЕДОП;  

2. Декларации за ангажираност на експерти – 6 броя; 

3. Декларация за разполагаемост с консултанти и списък.  

Предвид факта, че участниците са изпълнили указанията и са отстранили 

нередовностите посочени в Протокол № 1, комисията констатира, че е налице 

съответствие на участницика с изискванията на Възложителя за личното състояние и 

критериите за подбор.  

 

II. На основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

разглеждане на Техническите предложения на допуснатите оферти и провери за тяхното 

съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. 

1. Техническо предложение на Адвокатско дружество „Русева и Славова“ по 

обособена позиция № 3: 

1.1. Техническото предложение на участника е изготвено съобразно приложения 

към документацията образец, за обособена позиция № 3, за определения срок от 24 

месеца, считано от датата на осигуряване на правна промощ. Съдържа изискуемите 

документи, заедно с предложение за реално присъствени часове, в съответствие с 

Приложение № 1 към Техническата спецификация за съответните СГКК.  

1.2. Обвързващата сила на техническото предложене е 120 дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти за участие. 

С оглед на горното, комисията установи, че Техническото предложение на 

Адвокатско дружество „Русева и Славова“ по обособена позиция № 3 отговаря на 

Техническата спецификация и на предварително обявените условия на Възложителя. 

 

2. Технически предложения на Адвокатско дружество „Йотов и Ко“ по всички 

обособени позиции №№-ра 1, 2, 3, 4, 5 и 6: 

2.1. Представени са общо 6 броя технически предложения на участника, 

съответни за всяка обособена позиция. Всяко отделно е изготвено съобразно приложения 

към документацията образец, за определения срок от 24 месеца, считано от датата на 

осигуряване на правна промощ. Всяко съдържащо изискуемите документи, заедно с 

предложение за реално присъствени часове, в съответствие с Приложение № 1 към 

Техническата спецификация за съответните СГКК.  
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2.2. Обвързващата сила на отделно представените технически предложения по 

всяка от 6-те обособени позиции е 120 дни, считано от крайния срок за подаване на 

оферти за участие. 

  С оглед на горното, комисията установи, че представените Технически 

предложения на Адвокатско дружество „Йотова и Ко“ за всяка отделна, от общо 

шестте обособени позиции, отговарят на Техническата спецификация и на 

предварително обявените условия на Възложителя. 

 

3. Техническо предложение на Обединение на адвокатски съдружия „НОРМА“ по 

обособена позиция № 3: 

3.1. Техническото предложение на участника е изготвено съобразно приложения 

към документацията образец, за обособена позиция № 3, за определения срок от 24 

месеца, считано от датата на осигуряване на правна промощ. Съдържа изискуемте 

документи, заедно с предложение за реално присъствени часове, в съответствие с 

Приложение № 1 към Техническата спецификация за съответните СГКК.  

3.2. Посочено е допълнително предложение, в полза на възложителя, а именно: 

10 % отстъпка от цената на други извършени от изпълнителя услуги. 

3.3. Обвързващата сила на техническото предложения е до 120 дни, считано от 

крайния срок за представяне на оферти. 

С оглед на горното, комисията установи, че представеното Техническо 

предложение на Обединение на адвокатски съдружия „НОРМА“ по обособена позиция № 

3 отговаря на Техническата спецификация и на предварително обявените условия на 

Възложителя. 

 

4. Техническо предложение на Адвокатско дружество „Йорданова и Радева“ по 

обособена позиция № 5: 

4.1. Техническото предложение на участника е изготвено съобразно приложения 

към документацията образец, за обособена позиция № 5, за определения срок от 24 

месеца, считано от датата на осигуряване на правна промощ. Съдържа изискуемите 

документи, заедно с предложение за реално присъствени часове, съответстващо на 

Приложение № 1 към Техническата спецификация за съответните СГКК по обособената 

позиция. 

4.2. Посочени са допълнителни предложения, като осигуряване на постоянна 

връзка по ел.поща с водещия коносултант, с цел бързина и оперативност при предоставяне 
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на услугата, както и подготовка и разпространение на ежемесечен бюлетин в електронна 

форма относно съдебна пректика и пр. 

4.3. Обвързващата сила на техническото предложене е до 120 дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти за участие. 

С оглед на горното, комисията установи, че Техническото предложение на 

Адвокатско дружество „Йорданова и Радева“ по обособена позиция № 5 отговаря на 

Техническата спецификация и на предварително обявените условия на Възложителя. 

 

5. Технически предложения на Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и 

партньори“ по всички обособени позиции №№-ра 1, 2, 3, 4, 5 и 6: 

5.1. Представени са общо 6 броя технически предложения на участника, 

съответни за всяка обособена позиция. Всяко отделно е изготвено съобразно приложения 

към документацията образец, за определения срок от 24 месеца, считано от датата на 

осигуряване на правна промощ. Всяко съдържащо изискуемите документи, заедно с 

предложение за реално присъствени часове, в съответствие с Приложение № 1 към 

Техническата спецификация за съответните СГКК.  

5.2. Допълнително е предвидено изпълнение на поръчката в три етапа, 

включващи подробно разписани дейности, както следва: 

1. Подготвителен етап свързан с организационни въпроси, с цел подобряване 

ефективността на работата, като съгласуване на работния график, включващ 

фиксирани и гъвкаво разпределени часове, с оглед натовареността и естеството 

на работата и консултираните проблеми, провеждане на срещи обсъждания.  

2. Основна дейност пряко свързана с изпълнението предмета на поръчката, в две 

нива, а именно: 

а/ ниво на работа на управленски екип на изпълнителя и водещия консултант, 

свързана със създаване на самостоятелна и приоритетна електронна 

кореспонденция с цел осъществяване контрол, подобряване качеството на 

работата. Въвеждането на бланки и образци, вътрешна организация на работа, 

обобщаване на резултатите, провеждане на семинари и дискусии; 

б/ ниво на работа на консултантите по места: предложен подход за работа въз 

основа на формулираните конкретни задачи, от страна на възложителя. 

3. Работата по време на заключителния етап: провеждане на заключителна 

среща с предложения за подобряване работата, повишаван качеството на 

изпълнение и ефективността на работата по места и на национално ниво. 
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5.3. Обвързващата сила на отделно представените технически предложения по 

всяка от 6-те обособени позиции е до 120 дни, считано от крайния срок за подаване на 

оферти за участие. 

  С оглед на горното, комисията установи, че представените Технически 

предложения на Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и партньори“, за всяка 

отделна, от общо шестте обособени позиции, отговарят на Техническата спецификация 

и на предварително обявените условия на Възложителя. 

 

 ІІІ. Комисията констатира, че подадените оферти на всички участници, а именно: 

№ УЧАСТНИК Обособена позиция 

1. 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  

„РУСЕВА и СЛАВОВА“ 
по Обособена позиция № 3 

2. 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  

„ЙОТОВ и КО“ 

по Обособена позиция № 1 

по Обособена позиция № 2 

по Обособена позиция № 3 

по Обособена позиция № 4 

по Обособена позиция № 5 

по Обособена позиция № 6 

3. 

Обединение на адвокатски съдружия –

НОРМА 

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „НОРМА  - 

КАЛЕВ“ 

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „ПЪРВАНОВ 

и ФИЛКОВА“ 

по Обособена позиция № 3 

4. 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  

„ЙОРДАНОВА и РАДЕВА“ 
по Обособена позиция № 5 

5. 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  

„ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ 

по Обособена позиция № 1 

по Обособена позиция № 2 

по Обособена позиция № 3 

по Обособена позиция № 4 

по Обособена позиция № 5 

по Обособена позиция № 6 

 

съответстват на предварително обявените условия от Възложителя и комисията следва да 

пристъпи към отваряне и разглеждане на ценовите предложения. 

Във основа на горните констатации и във връзка с чл. 57, ал. 3 от ЗОП, комисията 
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РЕШИ: 

 

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се проведе 

на 07.02.2017 г. (вторник), в 09.00 ч. в сградата на АГКК. 

Ценовите предложения ще се отворят на публично заседание, на което могат да 

присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване 

Копие от настоящия протокол да се публикува на „Профила на купувача“ на 

страницата на АГКК. 

Настоящият протокол бе изготвен и подписан на 31.01.2017 г. в един екземпляр.  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: п /не се чете/ 

   Анна Караиванова 

 

Членове: 

 

1. п /не се чете/     2. п /не се чете/ 

Десислава  Толева  Елка Димитрова 

 

 


