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TIPOTOKOJI }& 1.1

Ha ocHoBaHHe qJr. 103, al. 3 or 3OlI

Ha 18.12.2019 r. or ll:00.{aca, B r.r3nbrrHeHrre Ha 3anoneg }ls PA-19-17/18.12.2019 r. Ha

I,IgnusurenHur AnpeKrop Ha AreHqrqra no reoAe3ur, Kaprorpabss u KaAacrbp (AI-KK), B 3uura,

HaxoArula ce B fp. Co$ur, xs. flasroso, yr. ,,Mycara" J',lb l, ce cr6pa KoMr{c}r, B cbcraB:

Ilpegcegare.n: Eoss Tepsuen flrapercrop Ha ArrpeKr-(]r, ,,A.quuHncTparr,rBHo-[paBHo vt

QnHaHcono o6cryxeaue"

rIJreHose:

L uux. .{aHuera flerxoea -

2. unx. Jko6a lpos4aHosa-

3. 3rarxa Mnresa - lyHeea -

4. Cnrrreou EoHqee -

fraseH eKcrrepr B orAen ,,Cneqnaru3prpaHH Kaprn", AHpeKrIH,
,,f eo.4e3ufl , rcaprorpaQu t u rcagacrtp" ;

Haqalsux Ha orAen ,,feo4e3nr 14 Kaprorpailvfl", Ar{peKrlr,r,

,,feo4e3ufl, Kaprorpa$ltt w xagacrup" ;

haseH eKcrrepr, orAeJr ,,O[HaHcH, cqeroBoAcrBo H npoeKTH",

AHpeKrIH, ,,A4nauHncrparuBHo-[paBHo vr Suuaucoeo
o6cryxeaue";

BrHrueH eKc[epr, BKJrroqeH B crurcbKa no qJr. 229, wl l, r. 17 or
3OfI, ynnraneH HoMep BE-34, IOpr.rcr

csc 3aAaqa: Aa nonyqu, orBopu, pa3rJreAa, orreHa r,r KJracupa o$eprure, npeAcraBeHu or
yqacrHHIIHTe B orKpura [porleAypa rro peAa Ha qJr. 18, a:r. l, r. I or 3Ofl, nrn Bpb3Ka c vn. 20, al. I
or 3OfI, c npeAMer: ,,Cts4aaaue Ha KaAacrprlJrHa Kapra H KaAacrpiIJrHH perncrpv Ha

yp6auusupaHure replrroplru B 3eMJrurrlara ua o6rqHscKu rleHrpoBe rp..(olHa Mu'rponorLtfl, tp.
flpaueq ra rp. Cte4HHeHHe, H Ha Apyru HaceJreHH Mecra n o6ulnHu BpesHux, Beluxn flpeclaa,
.(orHa Mnrponorur, Hnauoeo, Korer, Mbrrux, Hosu fla3ap, flepHrax, Py4oseu, Pyce, Culucrpa,
Cur,4ono, Crpar4xq Creguneuue, TyH4xa, Xacxoeo n genelape" no 12 (grana4ecer) o6oco6enra
no3HIrHH, orKpl4ra c Peuresue }lb PA-19-17/31.10.2019 r-. 3a orKpr,rBaHe Ha rporleAypa, Peruenne Ns

PA-19-17(lyl8.ll.20l9 r. sa o4o6prnaHe Ha o6ssreHr.re 3a H3MeHeHHe HirH AonbrrHr.rrerrHa
nnSopnraqna u ny6nr.rxysaua e POII no4 J\b 01055-2019-0012.

Kotvtncnrra orKpu 3aceAaHuero n 3a[o3Ha npucbcrBarrluTe cbc cacraBa H flpaBunuta 3a

pa6ora Ha KoMHcr,rrra.

Ha ny6nnuHoro orBaprHe Ha oQeprra're npuctcrBaxa cJreAHr.rre npeAcraBr.rreJru Ha
yqacTHHrIIrTe B npoqeAypaTa:
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1. Константин Спасов Спасов - упълномощен представител на „ПАРАЛАКС Б и Б”; 

2.  Мустафа Муса Саръков - упълномощен представител на „Геомера“ ЕООД; 

3. Иво Георгиев Георгиев – упълномощен представител на Консорциум ДЗЗД 

„ГЕОПРО-2”; 

4. Боряна Велкова Велкова - упълномощен представител на „ГЕОКОНСУЛТ“ ООД; 

5.Мария Димитрова Петрова - упълномощен представител на „Геобилд Инженеринг“ 

ООД. 

 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата 

за масово осведомяване. 

 

Председателят на комисията прие постъпилите оферти за участие в процедурата, за 

което беше подписан нарочен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

  

Комисията установи следното:  

 

В срока за получаване на оферти, посочен в Решение РД-19-17(1), с което се 

одобрява обявлението за изменение или допълнителна информация, уникален номер № 

01055-2019-0012 на поръчката в РОП, за участие в процедурата са постъпили 55 (петдесет 

и пет) оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на 

АГКК. Офертите са постъпили в непрозрачни, запечатани опаковки и са заведени в 

регистъра за обществени поръчки на АГКК. 

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Входящия регистър 

на подадените оферти, а именно: 
 

№ 

на 

уча

стн

ик 

по 

ред 

Входящ № / дата Участник 

Обособена 

позиция 

(ОП) 

1. 99-505/16.12.19 г. „ГЕОДЕЗИЯ-97” ЕООД ОП 4 

2. 99-506/16.12.19 г. „ГЕОДЕЗИЯ-97” ЕООД ОП 6 

3. 99-507/16.12.19 г. „ГЕОДЕЗИЯ-97” ЕООД ОП 5 

4. 99-510/16.12.19 г. „ИГЕО” ООД ОП 1, 5 и 8 

5.  99-513/16.12.19 г. „ГЕОМЕРА“ ЕООД ОП 1 

6. 99-516/16.12.19 г. „ГЕОМЕРА“ ЕООД ОП 7 

7. 99-517/16.12.19 г. „ГЕОМЕРА“ ЕООД ОП 12 

8. 99-521/16.12.19 г. „ГЕОМАП” ЕООД 
ОП 1, 7 и 

12 
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9. 99-523/16.12.19 г.  „КАРУЕЛ” ООД ОП 2 

10. 99-524/16.12.19 г. „КАРУЕЛ” ООД ОП 3 

11. 99-525/16.12.19 г. „КАРУЕЛ” ООД ОП 9 

12. 99-529/16.12.19 г. „ГЕОКОРП” ООД ОП 6 

13. 99-530/16.12.19 г. „ГЕОКОРП” ООД ОП 7 

14. 99-531/16.12.19 г. „ГЕОКОРП” ООД ОП 10 

15. 99-533/16.12.19 г. „Консултантска агенция Модекс” ЕООД 
ОП 4, 10 и 

12 

16. 99-535/16.12.19 г. ЕТ„Кирил Данаилов-ТОП-ГЕО” 
ОП 2, 5 и 

11 

17. 99-540/16.12.19 г. „СКГ-Илиян Тодоров” ЕТ ОП 9 

18. 99-541/16.12.19 г. „СКГ-Илиян Тодоров” ЕТ ОП 10 

19. 99-543/16.12.19 г. ДЗЗД „СТРОИТЕЛ-ДАЯ” ОП 2 

20. 99-545/16.12.19 г. ДЗЗД „СТРОИТЕЛ-ДАЯ” ОП 4 

21. 99-549/16.12.19 г. „ГлобалГео” ЕООД ОП 2,4 и 12 

22. 99-550/16.12.19 г. ЕТ „Румен Георгиев Глобал Гео” 
ОП 5, 9 и 

10 

23. 99-552/16.12.19 г. „ГЕО ПЛЮС” ЕООД ОП 1 

24. 99-556/16.12.19 г. „СПЕЛ-96” ООД 
ОП 3, 10 и 

12 

25. 99-562/16.12.19 г. „Консултантска агенция Аргус” ООД ОП 1, 3 и 4 

26. 99-563/16.12.19 г. „ГЕОЦЕНТЪР”ЕООД ОП 1 

27. 
99-564/664/16.12.19 

г. 
„Янки” ООД ОП 6 

28. 
99-565/655/16.12.19 

г. 
„Янки” ООД ОП 8 

29. 99-566/16.12.19 г. „Янки” ООД ОП 10 

30. 99-580/17.12.19 г. ОЗЗД „ГЕОКАРТ” ОП 5 

31. 99-581/17.12.19 г. СД"Геоид-93-Колев и сие" 
ОП 5, 8 и 

10 

32. 99-582/17.12.19 г. „ПАРАЛАКС Б И Б” ОП 2 

33. 99-583/17.12.19 г. „ПАРАЛАКС Б И Б” ОП 3 

34. 99-584/17.12.19 г. „Геоконсулт” ООД ОП 1 
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35. 99-585/17.12.19 г. „Геоконсулт” ООД ОП 5 

36. 99-586/17.12.19 г. „Геоконсулт” ООД ОП 8 

37. 99-587/17.12.19 г. „ГЕОКАД 93” ЕООД ОП 8 

38. 99-588/17.12.19 г. „Гео Плюс” ЕООД ОП 7 

39. 99-589/17.12.19 г. „Кадастър” ДЗЗД ОП 1 

40. 99-590/17.12.19 г. Консорциум ДЗЗД „ГЕОПРО-2” ОП 4 и 6 

41. 99-591/17.12.19 г. „Джи М Инженеринг” ЕООД ОП 2 

42. 99-592/17.12.19 г. ГД „ДРОН” ОП 1 и 8 

43. 99-594/17.12.19 г. „КОХАБ” ЕООД ОП 5 

44. 99-595/17.12.19 г. „Геоцвет” ЕООД ОП 1, 2 и 7 

45. 99-597/17.12.19 г. „ТРАНСГЕО” ЕООД ОП 5 

46. 99-598/17.12.19 г. „ТРАНСГЕО” ЕООД ОП 6 

47. 99-599/17.12.19 г. „ТРАНСГЕО” ЕООД ОП 8 

48. 99-600/17.12.19 г. „Зенит-Гео” ЕООД 
ОП 3, 11 и 

12 

49. 99-601/17.12.19 г. „Геоинженеринг” ООД ОП 4 и 7  

50. 99-602/17.12.19 г. ДЗЗД „ГЕОПРОЕКТИ” ОП 10 

51. 99-603/17.12.19 г. „ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ОП 1, 6 и 8 

52. 99-604/17.12.19 г. „ГЕОСАД” ЕООД ОП 10 

53. 99-605/17.12.19 г. „Геопрециз инженеринг”ООД ОП 5 

54. 99-606/17.12.19 г. „Геопрециз инженеринг”ООД ОП 6 

55. 99-607/17.12.19 г. „Сървей груп” ЕООД 
ОП 2, 11 и 

12 

 

 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок. Офертите на 55 от участниците са представени и съобразно 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в запечатана, непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник е посочил необходимата 

информация, изискуема от Възложителя.  

 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него 

участници, членовете на комисията, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, попълниха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и извърши 

проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше 

реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. 

 

Участник № 1 „ГЕОДЕЗИЯ-97” ЕООД  

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 4 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение бяха подписани и от присъстващ представител 

на участниците.  

 

Участник № 2 „ГЕОДЕЗИЯ-97” ЕООД  

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6 

 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение бяха подписани и от присъстващ представител 

на участниците. 

 

Участник № 3 „ГЕОДЕЗИЯ-97” ЕООД  

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 5 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

Участник № 4 „ИГЕО“  ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 1, № 5, № 8 
 



6 

 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

 

Участник № 5 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 6 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 7 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 7 „ГЕОМЕРА“ ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 12 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

Участник № 8 „ГЕОМАП” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 1, № 7 и № 12 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

Участник № 9 „КАРУЕЛ” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 2 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 10 „КАРУЕЛ” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 3 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 
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Участник № 11 „КАРУЕЛ” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 9 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 12 „ГЕОКОРП” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение бяха подписани и от присъстващ представител 

на участниците. 

 

 

Участник № 13 „ГЕОКОРП” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 7 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 14 „ГЕОКОРП” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 10 
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Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 15 „Консултантска агенция Модекс ЕООД” 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 4, № 10 и № 12 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение по Обособена 

позиция № 4 бяха подписани и от присъстващ представител на участниците. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по останалите 

позиции, но същите не пожелаха. 

 

Участник № 16 ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО" 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 2, № 5 и № 11 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

 

Участник № 17 „СКГ-ИЛИЯН ТОДОРОВ” ЕТ 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 9 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 
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запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 18 "СКГ-ИЛИЯН ТОДОРОВ" ЕТ 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 10 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 19 ДЗЗД "СТРОИТЕЛ-ДАЯ" 

 

Участникът е обединение, в състава на което са включени „Строител” ООД и „Дая 

Райзинг” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 2 

 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 20 ДЗЗД "СТРОИТЕЛ-ДАЯ" 

 

Участникът е обединение, в състава на което са включени „Строител” ООД и „Дая 

Райзинг” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 4 
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Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение бяха подписани и от присъстващ представител 

на участниците. 

 

 

 

Участник № 21 „ГЛОБАЛ ГЕО” ЕООД 
 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 2, № 4 и № 12 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение по Обособена 

позиция № 4 бяха подписани и от присъстващ представител на участниците. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по останалите 

позиции, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 22 ЕТ "Румен Георгиев - ГЛОБАЛ ГЕО" 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 5, № 9 и № 10 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани и от присъстващ представител на 

участниците. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат и техническите предложения, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 23 „ГЕО ПЛЮС” ЕООД 

 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 
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Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 24 „СПЕЛ-96” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 3, № 10 и № 12 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

 

Участник № 25 „Консултантска агенция Аргус“ ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 1, № 3 и № 4 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение по Обособена 

позиция № 4 бяха подписани и от присъстващ представител на участниците. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по останалите 

позиции, но същите не пожелаха. 

 

Участник № 26 „ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 
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Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 27 „ЯНКИ” ООД  

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан и от присъстващ представител на участниците. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническото 

предложение, но същите не пожелаха. 

 

Участник № 28 „ЯНКИ” ООД  

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 8 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 29 „ЯНКИ” ООД  

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 10 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 30 ОЗЗД "ГЕОКАРТ" 

 

Участникът е обединение, в състава на което са включени „ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР” 

ЕООД и „КАРТГЕО” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 5 

 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 31 СД"Геоид-93-Колев и сие" 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 5, № 8 и № 10 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

 

Участник № 32 „ПАРАЛАКС-Б И Б“ 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 2 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 33 „ПАРАЛАКС-Б И Б“ 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 3 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

Участник № 34 „Геоконсулт ООД” 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 35 „Геоконсулт ООД” 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 5 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 
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Участник № 36 „Геоконсулт ООД” 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 8 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

Участник № 37 „Геокад-93“ ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 8 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 38 „ГЕО ПЛЮС” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 7 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

Участник № 39 „КАДАСТЪР” ДЗЗД 

 

Участникът е обединение, в състава на което са включени "ГЕОПРОИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД, „Идея М” ЕООД и „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 
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Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 40 Консорциум ДЗЗД ”ГЕОПРО-2” 

 

Участникът е обединение, в състава на което са включени „ТЕРРА ПЛАН” ООД, 

„АРКСИ” ООД и „ПУЛСАР-С”ООД. 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 4 и № 6 

 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

 

Участник № 41 „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 2 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 42 ГД „ДРОН” 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 1 и № 8 
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При отварянето на офертата на този участник комисията оповести съдържанието на 

опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

опис на представените документи и само един отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. 

Kомисията констатира липсата на два отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” по съответните обособени позиции, за които е подадена 

офертата на участника. 

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 3, изречение първо от ППЗОП, когато поръчката е 

разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя документи по чл. 

39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно. 

Предвид обстоятелството, че участникът е подал оферта за Обособени позици № 1 и № 8, 

а в съдържанието на офертата е налице само 1 плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, на основание чл. 47, ал. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2, както и т. 

8.2.4. от Документацията за обществената поръчка, комисията констатира, че офертата на 

участника не отговаря на нормативните изисквания, както и на предварително обявените 

условия на възложителя. В този смисъл е и безпротиворечивата практика на 

компетентните органи, обективирана и в Решение № 5691 от 25.04.2014 г. по адм. д. № 

2848/2014 г. по описа на ВАС. 

 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията предлага за отстраняване от участие Участник № 42 – ГД 

„ДРОН“ по Обособени позиции № 1 и № 8, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на условията за представяне.  

 

 

Участник № 43 „КОХАБ” ЕООД  

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 5 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 44 „ГЕОЦВЕТ” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 1, № 2 и № 7 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

https://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p40328001
https://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p40328001
https://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p40328001
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Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

Участник № 45 „ТРАНСГЕО” ЕООД 

  

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 5 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 46 „ТРАНСГЕО” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 47 „ТРАНСГЕО” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 8 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 
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Участник № 48 „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 3, № 11 и № 12 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

 

Участник № 49 „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 4 и № 7 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

 

Участник № 50 ДЗЗД "ГЕОПРОЕКТИ" 

 

Участникът е обединение, в състава на което са включени ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ – 

НИКОЛАЙ КИРОВ”, „ГЕОБИБ” ООД и „ПАЗАРДЖИШКИ ТЕРИТОРИАЛЕН 

КАДАСТЪР” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 10 

 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 
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Участник № 51 „ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 1, № 6 и № 8 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха. 

 

 

Участник № 52 „ГЕОСАД” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 10 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 53 „Геопрециз- инженеринг” ООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 5 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха. 

 

 

Участник № 54 „Геопрециз- инженеринг” ООД 

 



22 

 

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с 

ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите 

представители на участниците да подпишат и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение, но същите не пожелаха.  

 

 

Участник № 55 „СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД 

 

Участникът е подал оферта за Обособени позиции № 2, № 11 и № 12 
 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по съответните 

обособени позиции, които са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ по отделните обособени позиции. Комисията 

предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат и техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същите не 

пожелаха.  

 

 

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП приключи публичното 

заседание на комисията по отваряне на офертите. 

 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 18.12.2019 

г. 

 

КОМИСИЯ:       

 

                         Председател:    /П/ Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в“ 

                                                     Регламент (ЕС) 2016/679    

                                                             /Боян Терзиев/ 

 

 

Членове: 1. /П/Заличен на основание чл.5,§1,б.„в“2. /П/ Заличен на основание чл.5,§1,б.„в“ 

                  Регламент (ЕС) 2016/679                                 Регламент (ЕС) 2016/679 

                   /инж. Даниела Петкова/                                /инж. Люба Грозданова/                                                                          

       

                 3. /П/Заличен на основание чл.5,§1,б.„в“ 4. /П/Заличен на основание чл.5,§1,б.„в“ 

                   Регламент (ЕС)2016/679                              Регламент (ЕС) 2016/679 

                /Златка Митева-Дунева/                                         /Симеон Бончев/ 


