
 

 

 

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

 

...............(П)............................... 

инж. СВЕТОСЛАВ НАКОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес 08.04.2016 година, 11.00 часа, назначената със Заповед № РД-13-138/08.04.2016 

година на ИД на АГКК, Комисия в състав: 

Председател: Валери Върбанов – началник отдел „Финансово-стопански дейности“, 

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, и 

Членове:  

1. инж. Боян Чиприянов – младши експерт, Главна дирекция „Регионални 

служби“ (ГДРС), 

2. Теодора Ангелова – старши юрисконсулт, дирекция „Административно-

правно и финансово обслужване“, 

със задача: получаване,  разглеждане, оценяване и класиране на оферти, подадени по 

публична покана, уникален код 9051760, за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на основни и текущи ремонти в сгради, предоставени на Агенция по геодезия 

по картография и кадастър и структурните звена – Служби по геодезия, картография и 

кадастър“, се събра на открито заседание в заседателната зала на АГКК, ет. 4. 

Комисията установи: 

 В определения, съгласно публичната покана, срок – 08.04.2016 година, 10.00 часа, е 

постъпила една оферта от ГМП ЕООД, оферта рег. № 99-332/07.04.2016 г., 16.25 

часа. 

 Офертата е постъпила в запечатан, непрозрачен плик и надписана, съгласно 

изискванията на Възложителя. До определения в публичната покана срок, офертата 
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не е допълвана и/или изменена. Няма данни за оттеглени оферти, както и за оферти, 

подадени след определения срок. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП. При отваряне на офертата 

на заседанието на комисията не присъстваха представител/и на участника и/или други 

външни лица. 

Председателят на комисията отвори офертата и оповести документите и информацията, 

които се съдържат в подадения плик. 

На закрити заседания, проведени в периода 09.04.2016 година – 20.04.2016 година, от 

09.00 до 11.00 часа, комисията се запозна с офертата и направи следните 

 

                                                       КОНСТАТАЦИИ: 

 

І.  Офертата е подадена в срока, съгласно покана ID 9051760, и съдържа: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – Приложение № 1 Образец № 1.  

2. Оферта, образец № 1 

3. Декларация, образец № 2. ЕИК на участника 175244368 

4. Декларация, образец № 3 

5. Декларация, образец № 4 

6. Декларация, образец № 5 – участникът няма да ползва подизпълнител/и 

7. Декларация, образец № 7 

8. Ценово предложение – изготвено по образец (образец № 9). Средна обща стойност на 

единичните цени – 33693.79 лева без ДДС. Ценообразуващи показатели за 

непредвидени РСМР: средна часова ставка – 3.5 лева/час, допълнителни разходи за 

труд – 90%, допълнителни разходи за транспорт и механизация – 15%, доставно-

складови разходи за материали – 8%, печалба – 10%. Приложено е КСС с обосновка 

/анализни цени/ по всяка позиция. 

9. Декларация, образец № 11. 

10. Декларация, образец № 13 – за експертния персонал 

11. Декларация, образец № 14 – за експертния персонал 

12. Декларация, образец № 15 – участникът счита информацията, съдържаща се в цялото 

техническо предложение и стойностите на ценообразуващите показатели за 

конфиденциална, тъй като съдържа технически и търговски тайни надружеството. 

13. Декларация – образец № 16 и 16.1 

14. Декларация образец № 17 
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15. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП за СМР, сходни с предмета на поръчката. В 

списъка са включени пет СМР с предмет: изграждане на двуетажна пристройка, 

подмяна на ел.инсталация, ремонтни дейности, конструктивно укрупване, 

проектиране и изпълнение на СМР. Приложени са референции, протоколи за приети 

СМР и извлечения от договори. 

16. Декларация, образец № 20 

17. Удостоверение за вписване в ЦПРС с приложен ежегоден талон 

18. Сертификат за въведена система за управление, стандарт БДС EN ISO 14001:2005 

/валиден, заверено копие/ 

19. Сертификат за въведена система за управление на качеството, стандарт БДС ISO 

9001:2008 (валиден, заверено коипе) 

20. Техническо предложение, изготвено по образец – образец № 8, с описание начина на 

изпълнение. Срок на валидност на офертата – 90 дни. 

На основание изложеното Комисията единодушно реши: 

І. Офертата на участника е изготвена съгласно изискванията на Възложителя и са 

представени всички изискуеми документи от Раздел III от Публичната покана и Раздел ІV 

от документацията към поканата. Участникът отговаря на изискванията за технически 

възможности – изпълнени СМР, сходни с предмета на поръчката, представени са 

доказателства и за необходимия за изпълнение на поръчката персонал, както и съответните 

сертификати. 

ІІ.. Техническата оферта е изготвена по образец с приложено предложение за начина на 

изпълнение на поръчката. Приложена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

ІІІ. Финансовото предложение на участника е изготвено съгласно приложеният образец от  

поканата и отговаря на изискванията на Възложителя.  

Комисията разгледа и оцени допуснатата оферта с общ брой точки: 46 точки 

Констатациите на комисията по оценяване на офертата са отразени в Приложение № 1. 

Предвид изложеното комисията единодушно реши: 

1. Предлага участникът да бъде класиран.  

2. Допустимо е участникът да бъде поканен за сключване на договор за възлагане на 

обществената поръчка. 

Мотиви: офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно 

действащото законодателство (§18 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки) е допустимо да се възложи изпълнението на поръчката и в случай, 

че е подадена само една оферта, която е в съответствие с техническите спецификации (арг. 

чл.101д, ал. 1 от ЗОП (отм.)). 
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Приложения: 

Приложение № 1- оценка на офертата 

Приложение № 2 – оферта, подадена от ГМП ЕООД 

Приложение № 3 – декларации по чл. 35 от ЗОП –3бр., от членовете на комисията 

 

Дата: 22.04.2016  година  

Комисия: 

 

 

Председател:  

 

...............(П)............................... 

Валери Върбанов  

Началник отдел „Финансово-стопански дейности“,  

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“,  

 

и 

 

Членове:  

 

...............(П)............................... 

инж. Боян Чиприянов 

Младши експерт,  

Главна дирекция „Регионални служби“ (ГДРС), 

 

 

...............(П)............................... 

Теодора Ангелова 

Старши юрисконсулт,  

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, 

 

 

 

 

 

Забележка: Протоколът от работата на комисията се публикува в профила на купувача в 

съкратен вариант, предвид подадена от участника декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

Участникът счита техническото предложение и ценовото предложение (в частта относно 

ценообразуването) за конфиденциална информация. 

 

 

 

 

 

 


