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РЕШЕНИЕ 

 

   № 19-8/14.10.2016 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на  

изпълнител на обществена поръчка 

 

 

 

На основание чл. 4 от Устройствения правилник на АГКК и чл. 73, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки (отм., но приложим към настоящата процедура) и във връзка с 

приетите Протокол № 1/11.08.2016 г., Протокол № 2/29.08.2016 г. и Протокол № 3/12.10.2016 

г., отразяващи работата на комисия, назначена със Заповед № РД-19-8/06.04.2016 г. на  

Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за провеждане 

на открита процедура по Закона за обществените поръчки (отм., но приложим към 

настоящата процедура) с предмет: „Създаване на КККР на землищата на общински център с. 

Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени 

позиции“,  

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

 

I. Класираните участници по отделните обособени позиции:   

 

Обособена позиция № 1 

 

Първо място: Участник № 1 – „ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД, гр. София – 98.71 точки 

 

Второ място: Участник № 15 – „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, гр. Шумен – 

98.58 точки 

 

Трето място: Участник № 10 – „ИГЕО” ООД, гр. София – 86 точки 

 

Обособена позиция № 2 

 

Първо място: Участник № 15 – „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, гр. Шумен – 

100 точки 

 

Второ място: Участник № 3 – ЕТ „КИРИЛ ДАНАИЛОВ-ТОП-ГЕО” ЕООД, гр. София – 99.39 

точки 

 

Обособена позиция № 3 

 

Първо място: Участник № 4 – „ГЕОМАП“ ЕООД, гр. Пловдив – 84.45 точки 

 

Второ място: Участник № 9 – „ГЕОСОЛВЕ” ЕООД, гр. Пирдоп – 58 точки 

 

Трето място: Участник № 11 – „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД, гр. София – 57.06 точки 
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Четвърто място: Участник № 6 – „ГЕОНЕТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София – 54.51 точки 

 

Обособена позиция № 4 

 

Първо място: Участник № 18 – „ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР” ООД, гр. София – 96.44 точки 

 

Второ място: Участник № 14 – „ГЕОКОРП” ООД, гр. София – 94.91 точки 

 

Трето място: Участник № 8 – „ГЕО ПЛЮС” ЕООД, гр. София – 94.42 точки 

 

Четвърто място: Участник № 1 – „ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД, гр. София – 94.32 точки 

 

Пето място: Участник № 13 – „БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР” ЕООД, 

гр. Благоевград – 83.32 точки 

 

Шесто място: Участник № 11 – „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД, гр. София – 58 точки 

 

 

II. Участниците класирани на първи места в проведената процедура и определени за 

изпълнители на съответните обособени позиции са: 

Обособена позиция № 1 

 

Участник № 1 – „ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД, гр. София 

Обособена позиция № 2 

Участник № 15 – „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, гр. Шумен 

 

Обособена позиция № 3 

 

Участник № 4 – „ГЕОМАП“ ЕООД, гр. Пловдив 

 

Обособена позиция № 4 

 

Участник № 18 – „ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР” ООД, гр. София 

 

 

Участниците са класирани на първо място по отделните обособени позиции, тъй като са 

представили оферти, отговарящи на условията на възложителя и при прилагане на 

методиката за комплексна оценка на офертите са събрали най-голям брой точки по 

съответните обособени позиции. 

III. Отстранени участници: 

 

Участник № 2 – „ГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София 

Обособена позиция № 4 

Мотиви: 
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По време на работата си, комисията е констатирала, че изтича срока на валидност на 

подадените оферти в процедурата. В тази връзка, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП (отм., но 

приложим към настоящата процедура), комисията е изискала от участниците в процедурата, 

в срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото, да представят в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър: Декларация за удължаване на валидността на офертата си 

в процедура със срок на валидност най-малко до 15.10.2016 г. и в случай, че представената 

гаранция за участие в процедурата е под формата на банкова гаранция и срокът й на 

валидност изтича преди 15.10.2016 г. - гаранция за участие в процедурата, със срок на 

валидност най-малко до 15.10.2016 г. 

След изтичане на указания в писмото срок от 3 работни дни, комисията е установила, че 

участникът не е подновил валидността на своята оферта по обособенaта позиция, за която 

участва. 

С оглед изложеното, на основание чл. 58, ал. 3, изр. 2 от ЗОП (отм., но приложим към 

настоящата процедура), отстранявам от участие по  Обособена позиция № 4 Участник № 2 – 

„ГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, тъй като в определения в поканата срок не е 

удължил срока на валидност на офертата си по обособената позиция. 

 

Участник № 5 – ГД „КАДАСТЪР ГРУП”, гр. София 

Обособена позиция № 2 

Мотиви: 

Комисията е констатирала, че в указания срок от 5 работни дни, участникът не е представил 

документи за отстраняване на посочените в Протокол № 1 несъответствия с критериите за 

подбор по обособената позиция. С оглед изложеното, комисията единодушно е приела, че по 

отношение на него остават валидни, констатираните на по-ранен етап от работата на 

комисията, несъответствия с критериите за подбор, а именно: 

Представени са Образци № 2, 3, 4 и 10 от името на отделните дружества – членове на 

обединението, но липсват такива от името на обединението-участник в процедурата, 

подписани от лицето, представляващо обединението, в това му качество. 

Не е представена застраховка, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗКИР за члена на 

обединението„ГЕОПРОЕКТ“ ООД, гр. Пловдив (представени са застраховки, които са за 

физическите лица – съдружници в дружеството, но не и за самото дружество). 

С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм., но приложим към 

настоящата процедура), отстранявам от участие в процедурата по Обособена позиция № 2 

Участник № 5 – ГД „КАДАСТЪР ГРУП”, гр. София, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 

Участник № 7 – „ГЕОСИД” ООД, гр. София 

 

Обособена позиция № 1 

Мотиви: 

По време на работата си, комисията е констатирала, че изтича срока на валидност на 

подадените оферти в процедурата. В тази връзка, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП (отм., но 

приложим към настоящата процедура), комисията е изискала от участниците в процедурата, 

в срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото, да представят в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър: Декларация за удължаване на валидността на офертата си 

в процедура със срок на валидност най-малко до 15.10.2016 г. и в случай, че представената 

гаранция за участие в процедурата е под формата на банкова гаранция и срокът й на 

валидност изтича преди 15.10.2016 г. - гаранция за участие в процедурата, със срок на 

валидност най-малко до 15.10.2016 г. 
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След изтичане на указания в писмото срок от 3 работни дни, комисията е установила, че 

участникът не е подновил валидността на своята оферта по обособенaта позиция, за която 

участва. 

С оглед изложеното, на основание чл. 58, ал. 3, изр. 2 от ЗОП (отм., но приложим към 

настоящата процедура), отстранявам от участие по  Обособена позиция № 1 Участник № 7 – 

„ГЕОСИД” ООД, гр. София, тъй като в определения в поканата срок не е удължил срока на 

валидност на офертата си по обособената позиция. 

 

Участник № 12 – ET „ГЕОНИК-ЗЕМЕМЕРНО БЮРО ИНЖ.НИКОЛОВ”, гр. София 

 

Обособена позиция № 3 

Мотиви: 

По време на работата си, комисията е констатирала, че изтича срока на валидност на 

подадените оферти в процедурата. В тази връзка, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП (отм., но 

приложим към настоящата процедура), комисията е изискала от участниците в процедурата, 

в срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото, да представят в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър: Декларация за удължаване на валидността на офертата си 

в процедура със срок на валидност най-малко до 15.10.2016 г. и в случай, че представената 

гаранция за участие в процедурата е под формата на банкова гаранция и срокът й на 

валидност изтича преди 15.10.2016 г. - гаранция за участие в процедурата, със срок на 

валидност най-малко до 15.10.2016 г. 

След изтичане на указания в писмото срок от 3 работни дни, комисията е установила, че 

участникът не е подновил валидността на своята оферта по обособенaта позиция, за която 

участва. 

С оглед изложеното, на основание чл. 58, ал. 3, изр. 2 от ЗОП (отм., но приложим към 

настоящата процедура), отстранявам от участие по  Обособена позиция № 3 Участник № 12 – 

ET „ГЕОНИК-ЗЕМЕМЕРНО БЮРО ИНЖ.НИКОЛОВ”, гр. София, тъй като в определения в 

поканата срок не е удължил срока на валидност на офертата си по обособената позиция. 

 

Участник № 16 – „АЛКАЗАР ДИЗАЙН” ООД, гр. София 

Обособена позиция № 2 

Мотиви: 

По време на работата си, комисията е констатирала, че изтича срока на валидност на 

подадените оферти в процедурата. В тази връзка, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП (отм., но 

приложим към настоящата процедура), комисията е изискала от участниците в процедурата, 

в срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото, да представят в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър: Декларация за удължаване на валидността на офертата си 

в процедура със срок на валидност най-малко до 15.10.2016 г. и в случай, че представената 

гаранция за участие в процедурата е под формата на банкова гаранция и срокът й на 

валидност изтича преди 15.10.2016 г. - гаранция за участие в процедурата, със срок на 

валидност най-малко до 15.10.2016 г. 

След изтичане на указания в писмото срок от 3 работни дни, комисията е установила, че 

участникът не е подновил валидността на своята оферта по обособенaта позиция, за която 

участва. 

С оглед изложеното, на основание чл. 58, ал. 3, изр. 2 от ЗОП (отм., но приложим към 

настоящата процедура), отстранявам от участие по  Обособена позиция № 2 Участник № 16 – 
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„АЛКАЗАР ДИЗАЙН” ООД, гр. София, тъй като в определения в поканата срок не е 

удължил срока на валидност на офертата си по обособената позиция. 

 

Участник № 17 – ДЗЗД „ГЕО БГ”, гр. София 

Обособена позиция № 4 

Мотиви: 

По време на работата си, комисията е констатирала, че изтича срока на валидност на 

подадените оферти в процедурата. В тази връзка, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП (отм., но 

приложим към настоящата процедура), комисията е изискала от участниците в процедурата, 

в срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото, да представят в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър: Декларация за удължаване на валидността на офертата си 

в процедура със срок на валидност най-малко до 15.10.2016 г. и в случай, че представената 

гаранция за участие в процедурата е под формата на банкова гаранция и срокът й на 

валидност изтича преди 15.10.2016 г. - гаранция за участие в процедурата, със срок на 

валидност най-малко до 15.10.2016 г. 

След изтичане на указания в писмото срок от 3 работни дни, комисията е установила, че 

участникът не е подновил валидността на своята оферта по обособенaта позиция, за която 

участва. 

С оглед изложеното, на основание чл. 58, ал. 3, изр. 2 от ЗОП (отм., но приложим към 

настоящата процедура), отстранявам от участие по  Обособена позиция № 4 Участник № 17 – 

ДЗЗД „ГЕО БГ”, гр. София, тъй като в определения в поканата срок не е удължил срока на 

валидност на офертата си по обособената позиция. 

 

Участник № 19 – „Л и Д ТЕРА” ООД, гр. София 

Обособена позиция № 3 

Мотиви: 

При разглеждане на съдържанието на Плик № 1 на участника, комисията е констатирала, че 

участникът е представил проект на договор, в който е попълнил и цената си по обособената 

позиция.  

Наличието на информация за цената на даден участник още преди етапа на отваряне на 

ценовото му предложение опорочава състезателното начало в процедурата и би поставило 

под съмнение всяка една от поставените оценки. 

Изключително важно за законосъобразното провеждане на процедурата е информацията за 

цените на участниците да бъде само и единствено  плик № 3 "Предлагана цена". 

Гарантирането на тайната на ценовите предложения на участниците до отварянето им на 

публичното заседание от комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти, има за цел да се препятства и най-малката възможност за предварително узнаване на 

съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден участник, което би 

могло да повлияе върху класирането на участниците и да постави основателни съмнения в 

обективността на оценките по останалите показатели.  

По време на работата си, комисията е констатирала, че изтича срока на валидност на 

подадените оферти в процедурата. В тази връзка, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП (отм., но 

приложим към настоящата процедура), комисията е изиска от участниците в процедурата, в 

срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото, да представят в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър: Декларация за удължаване на валидността на офертата си 
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в процедура със срок на валидност най-малко до 15.09.2016 г. и в случай, че представената 

гаранция за участие в процедурата е под формата на банкова гаранция и срокът й на 

валидност изтича преди 15.09.2016 г. - гаранция за участие в процедурата, със срок на 

валидност най-малко до 15.09.2016 г. 

След изтичане на указания в писмото срок от 3 работни дни, комисията е установила, че 

участникът не е подновил валидността на своята оферта по обособенaта позиция, за която 

участва. 

С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 и чл. 58, ал. 3, изр. 2 от ЗОП (отм., но 

приложим към настоящата процедура), отстранявам от участие по  Обособена позиция № 3 

Участник № 19 – „Л и Д ТЕРА” ООД, гр. София, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя и в определения в поканата 

срок не е удължил срока на валидност на офертата си по обособената позиция. 

 

Участник № 20 – ЕТ„МИЛД-МИЛЕН ДИМИЕВ”, гр. София 

 

Обособена позиция № 1 

 

Мотиви: 

По време на работата си, комисията е констатирала, че изтича срока на валидност на 

подадените оферти в процедурата. В тази връзка, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП (отм., но 

приложим към настоящата процедура), комисията е изискала от участниците в процедурата, 

в срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото, да представят в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър: Декларация за удължаване на валидността на офертата си 

в процедура със срок на валидност най-малко до 15.10.2016 г. и в случай, че представената 

гаранция за участие в процедурата е под формата на банкова гаранция и срокът й на 

валидност изтича преди 15.10.2016 г. - гаранция за участие в процедурата, със срок на 

валидност най-малко до 15.10.2016 г. 

След изтичане на указания в писмото срок от 3 работни дни, комисията е установила, че 

участникът не е подновил валидността на своята оферта по обособенaта позиция, за която 

участва. 

С оглед изложеното, на основание чл. 58, ал. 3, изр. 2 от ЗОП (отм., но приложим към 

настоящата процедура), отстранявам от участие по  Обособена позиция № 1 Участник № 20 – 

ЕТ„МИЛД-МИЛЕН ДИМИЕВ”, гр. София, тъй като в определения в поканата срок не е 

удължил срока на валидност на офертата си по обособената позиция. 

 

Обособена позиция № 3 

Мотиви: 

При отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ на участника по Обособена позиция № 3, 

комисията е констатирала, че в него се съдържа „Предлагана цена” – по образец (Образец № 

13 от документацията за участие) за Обособена позиция № 1. На практика в офертата на 

участника липсва ценово предложение за Обособена позиция № 3, което да отговаря на 

изискванията на възложителя.  

С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм., но приложим към 

настоящата процедура), отстранявам от участие в процедурата по Обособена позиция № 3 

Участник № 20 – ЕТ„МИЛД-МИЛЕН ДИМИЕВ”, гр. София, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
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Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” 18, телефон: 02/935-61-13, електронна 

поща: cpcadmin@cpc.bg 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с параграф 21 от Преходни и 

заключителни разпоредби на ЗОП, жалбата може да бъде подадена в 10-дневен срок от 

получаване на настоящото решение. 

На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм., но приложим към 

настоящата процедура), настоящото решение да се изпрати на всички участници в 

процедурата в 3-дневен срок от издаването му. 

 

 /П/ 

Инж. СВЕТОСЛАВ НАКОВ 

Изпълнителен директор на  

Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
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