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П Р О Т О К О Л  №  3  

 

За отваряне на ценовите предложения от офертите за участие в открита процедура 

за възлагане на 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. 

В изпълнение на Заповед № РД-19-35/13.12.2016 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 57 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), на 07.02.2017 г. в 09:00 часа, в 

сградата на АГКК, на адрес, гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в залата на третия етаж, 

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 работата си и проведе публично заседание със задача отваряне на 

ценовите предложения на участниците по настоящата процедура. 

На заседанието присъстваха представители на участниците, подали оферти по 

настоящата обществена поръчка, както следва: 

 адв. Рада Георгиева Ангелова, с пълномощно, представляваща Адвокатско 

дружество „Русева и Славова“; 

 адв. Елисавета Иванова Вуковска, Управител и представляващ Адвокатско 

дружество „Вуковска, Трифонова и партньори“; 

 адв. Валя Христова Йотова, Управител и представляващ Адвокатско дружество 

„Йотов и Ко“. 

В хода на публичното заседание, комисията извърши следното: 
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I. Председателят на комисията докладва пред комисията и пред 

представителите на участниците, че приложените опаковки към офертите на участниците 

с надпис „Предлагани ценови параметри“ са съобразени с изискванията на закона и на 

Възложителя, както и че същите са с ненарушена цялост и върху тях се съдържат 

подписите на тримата членове на комисията и на представител на друг участник. 

Комисията пристъпи към публично отваряне на пликовете с ценовите  

предложения, по реда на постъпване на офертите и обяви съдържащите се в тях цифрови 

стойности. 

Стойностите на ценовите предложения на участниците, с допуснати оферти, за 

съответните обособени позиции са следните: 

За отделните обособени позиции, както следва: 

1. За Обособена позиция № 1 

Оферта Участник 

Обща цена на услугата за 

целия срок на договора, 

без включен ДДС 

вх. № 99-686/12.12.2016 г. 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
117 964.80 лв. 

вх. № 99-692/12.12.2016 г. 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА 

и ПАРТНЬОРИ“ 

82 944 лв. 

 

2. За Обособена позиция № 2 

Оферта Участник 

Обща цена на услугата за 

целия срок на договора, 

без включен ДДС 

вх. № 99-686/12.12.2016 г. 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
122 880 лв. 

вх. № 99-692/12.12.2016 г. 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА 

и ПАРТНЬОРИ“ 

86 400 лв. 

 

3. За Обособена позиция № 3 

Оферта Участник 

Обща цена на услугата за 

целия срок на договора, 

без включен ДДС 

вх. № 99-685/12.12.2016 г. 

Адвокатско дружество  

„РУСЕВА и СЛАВОВА“ 
96 960 лв 

вх. № 99-686/12.12.2016 г. 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
98 304 лв. 

вх. № 99-687/12.12.2016 г. Обединение на адвокатски 94 080 лв. 
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съдружия –НОРМА 

 

вх. № 99-692/12.12.2016 г. 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА 

и ПАРТНЬОРИ“ 

69 120 лв. 

 

4. За Обособена позиция № 4 

Оферта Участник 

Обща цена на услугата за 

целия срок на договора, 

без включен ДДС 

вх. № 99-686/12.12.2016 г. 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
103 219.20 лв. 

вх. № 99-692/12.12.2016 г. 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА 

и ПАРТНЬОРИ“ 

72 576 лв. 

 

5. За Обособена позиция № 5 

Оферта Участник 

Обща цена на услугата за 

целия срок на договора, 

без включен ДДС 

вх. № 99-686/12.12.2016 г. 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
140 083.20 лв. 

вх. № 99-690/12.12.2016 г. 

Адвокатско дружество  

„ЙОРДАНОВА и РАДЕВА“ 
132 312.96 лв. 

вх. № 99-692/12.12.2016 г. 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА 

и ПАРТНЬОРИ“ 

98 496 лв. 

 

6. За Обособена позиция № 6 

Оферта Участник 

Обща цена на услугата за 

целия срок на договора, 

без включен ДДС 

вх. № 99-686/12.12.2016 г. 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
117 964.80 лв. 

вх. № 99-692/12.12.2016 г. 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА 

и ПАРТНЬОРИ“ 

82 944 лв. 

 

С това публичната част от работата на комисията приключи и същата продължи 

своята работа в закрито заседание. 
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II. В хода на продължилото закрито заседание, проведено на същата дата и в 

изпълнение на поставените й задачи, комисията констатира, че предложените ценови 

параметри на участниците не надвишават прогнозната стойност на поръчката, посочена в 

т.1 „Общи услови“, буква Б „Обект на обществената поръчка“, за съответните отделни 

обособени  позиции. 

Комисията извърши проверка на ценовите предложения на участниците по 

отношение наличието на техническа/и или аритметична/и грешка/и в същите, но не 

констатира такива.  

При извършената проверка, комисията установи, че ценовите предложения на участника 

Адвокатско дружество „ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА и ПАРТНЬОРИ“ за всички 

обособени позиции, а именно от № 1 до № 6, включително, са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на ценовите предложенията на останалите участници. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо, комисията изиска от обсъждания 

участник подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения 

за изпълнение на обществената поръчка, по всяка обособена позиция, поотделно.  

III. В предоставения 5-дневен, законен срок (от получаване на искането), в 

деловодството на АГКК е постъпила писмена обосновка с вх. № 99-692/10.02.2017 г. от 

Адвокатско дружество „ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА и ПАРТНЬОРИ“ по всички 

обособени позиции, съответно с №-ра от 1 до 6, вкл. 

IV. В закрито заседание в периода 10 - 13.02.2017 г. комисията продължи работа 

си, като разглежда постъпилата с рег. № 99-692/10.02.2017г. на АГКК писмена обосновка, 

представляваща 6 отделни броя, всеки относим към отделните обособени позиции, за 

начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка 

от участника Адвокатско дружество „ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА и ПАРТНЬОРИ“. В 

отделните обосновки са изложени обстоятелства, относими към изискванията на чл.72, 

ал.2 ЗОП и обуславящи стойността на предложените ценови параметри, а именно:  

А) Всеки един от предложените консултанти е вписан, като адвокат осъществяващ и 

развиващ дейността си в Областния град, в който се намира съответната СГКК и 

разполага със офис, оборудване, екип и пр. на място. Следователно работата по 

изпълнение на настоящата поръчка не би наложило допълнителни разходи обезпечаващи 

дейността по обслужване на СГКК; 

Б) Така описаната по-горе организация, по места, спестява пътни и режийни разходи; 

В) Отношенията между адвокатското дружество – участник и предложените консултанти 

ще се осъществява на осн. чл.77, ал.1 ЗА и възнаграждението по сключените договори ще 

бъде месечно, с оглед периодичното изпълнение на поетите от консултантите 
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ангажименти. В тази връзка и съобразно чл.6, т.11 от Наредба № 1/09.07.2004г. за 

минималните размери на адвокатските възнаграждения, консултантите ще получават 

месечното си възнагражение, съобразно минималното такова предвидено в цитираната 

нормативна база;  

Г) Конкретното ценообразуване по всяка отделна от шестте обособени позиции е 

съобразено и направено по следните критерии: 

- брой предвидени часове по Техническата спецификация на документацията, за всяка 

отделна обособена позиция, включваща разбивка по съответните съдържащи се СГКК; 

- предвидено месечно възнаграждение; 

- предвидени административни разходи; 

- разходи за данъци, такси и др.публични задължения; 

- печалба от дейността, в размер на 10 %. 

Посочената от участника Адвокатско дружество „ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ цена е изцяло съобразена с дадените разяснения по реда на чл.33 ЗОП, че 

основната цел и функция, при осъществяване предмета на обществената поръчка е 

подпомагане дейността, в екип, при работата на отделните служби и не представлява 

същностната консултанска дейност, която е ценово регламентирана в разпоредбата на 

чл.6, ал.12 от Наредбата. 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно реши да приеме писмените 

обосновки на участника Адвокатско дружество „ВУКОВСКА, ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ по отделните обособени позиции към предмета на откритата процедура, 

като счита, че изложените в нея обстоятелства са обективни и законосъобразни. 

V. Работата на комисията продължи към класиране на участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. 

Класирането на ценовите предложения е на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП и посочени 

в Раздел II, т. 4 „Критерии за оценка на офертата“ – икономически най-изгодна оферта, 

при критерий за възлагане „най-ниска предложена цена “. 

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, класирането на участниците се извършва във 

възходящ ред, като на първо място се класира офертата, съдържаща предложение за най-

ниска предложена цена. 

1. По Обособена позиция № 1: 

Класиране по 

Обособена позиция 1 
Участник Ценово предложение 

Първо място 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, 

ТРИФОНОВА и 

82 944 лв. 
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ПАРТНЬОРИ“ 

Второ място 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
117 964.80 лв. 

 

2. По Обособена позиция № 2:  

Класиране по 

Обособена позиция 2 
Участник Ценово предложение 

Първо място 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, 

ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ 

86 400 лв. 

Второ място 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
122  880 лв. 

 

3. По Обособена позиция № 3:  

Класиране по 

Обособена позиция 3 
Участник Ценово предложение 

Първо място 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, 

ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ 

69 120 лв. 

Второ място 

Обединение на адвокатски 

съдружия – „НОРМА“ 
94  080 лв. 

 

4. По Обособена позиция № 4:  

Класиране по 

Обособена позиция 4 
Участник Ценово предложение 

Първо място 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, 

ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ 

72 576 лв. 

Второ място 

Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
103 219.20 лв. 

 

5. По Обособена позиция № 5:  

Класиране по 

Обособена позиция 5 
Участник Ценово предложение 

Първо място 
Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, 
98 496 лв. 
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ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ 

Второ място 

Адвокатско дружество  

„ЙОРДАНОВА и РАДЕВА“ 
132  312.96 лв. 

 

6. По Обособена позиция № 6:  

Класиране по 

Обособена позиция 6 
Участник Ценово предложение 

Първо място 

Адвокатско дружество  

„ВУКОВСКА, 

ТРИФОНОВА и 

ПАРТНЬОРИ“ 

82 944 лв. 

Второ място 
Адвокатско дружество  

„ЙОТОВ и КО“ 
117 964.80 лв. 

 

 

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

страницата на АГКК и да се изпрати на участниците по електронен път. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 

14.02.2017 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/ 

 


