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JTcl, ВХ. Г,

ПАРТЕР, АП.2

Отшосно: Изпращане на Протокол Nsl от заседание на Комисията за разглеждане и
оценка на подадените оферти във връзка с обществена поръчка с предмет:
,J4зработване на помощни IuIaHoBe, планове на новообразуваните имоти и регистри на
имотите кьм тях, в графичен и чифров вид, на земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актовете, посочени в ý 4 от П3Р на ЗСП33, както следва: имоти
с илентификатори: 65766.51.1 /КЕ l39 по КВС/ с площ 53,024 lдка, 65766.51.2 |КЕ l4l
по КВС/ с площ 64,043 дка., 65766.52.з /КЕ l43 по КВС/ с площ 60,198 дка., 65766.52.5
/КЕ 14б по КВС/ с площ 19,03l дка. п65766.52.7 tKE l47 по КВс/ с площ 62,628 дка. в
местностите ,rЩрачево бърдо - l" и ,"Щрачево бърло - 2"; имоти с идентификатори:
65766.25.2 tKE 45 по КВс/ с площ 258,667 дка. и 65766.24.1 /КЕ 42 по КВс/ с площ
98,893 дка. в местностите,,Равнец - l" и,,Равнец - 2"; имоти с идентификатори:
65766.16.1 кЕ 22 по КВс/ с площ 104,747 дка. и 65'166.17 .l /КЕ 23 по КВс/ с площ
148,192дка., вместностите,.Шатрата- l "и ,,Шатрата-2";имотсилентификатори:
65766.40.1 КЕ l59 по КВС/ с ллощ l1,463 дка. в местността,,Воденичарски дол"; имот
с идентификатор 65766.43 3 /КЕ l l l по КВС/ с площ 11,146 дка. в местността
.Лавлолията"; имоти с илентификатори: 65766.З9.1 КЕ 98 по КВС/ с площ l8,380 дка.,
65766.з9.2 tKE 93 по КВс/ с площ 12,503 дка., 65766.39.58 /КЕ 95 по КВС/ с площ
18,883 дка. и 65766.з9.63 /КЕ 97 по КВс/ с площ 41,387 дка. в местността.Ддо
Петкова чешма", всички в землището на град Свищов, област Велико Търново"
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОПЧИЕВА - ДЕНЕВА,
УВЛЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОД{Н ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с подадени от Ваша страна оферти за участие в

горепосочената
обществена поръчка, на основание чл.97, ал.4 от Правилника за приJIагане на закона за
обществените поръчки, приложено
изпращам за сведение Протокол Ns
1106.07.2017г. от заседание на Комисията за разглеждане и оценка на поJIучените
оферти.
С протоколът на основание чл.54, а.п.9, във връзка с чJI. 54, ал.8 и ал.l0 от
ПП3ОП, в срок от 5 работни дш1l от получаваше на шастоящпя протокол е дадена
следната възможност:
"АКВАМАII" ЕООД, гр. Варна да представи .Щешlарацията по чл.l0l, ал.l l, във
връзка с чл.l07, т.4 от ЗОП, ý2 т.45 от !Р на ЗОП u чл.2l п чл.22 от ЗПУКИ _ Образеч
Ns 14, подписана от трстото лице инж. Светлозар Любенов Заранков.
,ДММ - Щизайн" ЕООД, ц. Плевен да посочи най-ма.пко две дейности,

Ви

отговарящи на изискванията на възложителя, да представи доказателства за
правоспособността по 3КИР на Капин .Щенчев Маринов, както и подписани от същото
лице !ек.гlарачия по чл. 54, ап. l т. l,T.2 пт.7, образец Ns l5, !ешарачията по чл. 54, ал.
l т. 3-5 от Закона за обществените поръчки - Образеч Ns 8 и !ешарачията по чл.l0l,
ал.l l, във връзка с чл. l07 , т.4 от ЗОП, ý2 т.45 от Д' на ЗОП ч чл.2l п чл.22 от ЗПУКИ _
Образеч Ns 14.
На основанпе чл.72, алl 0т ЗОП, Комисията изисква от "АКВАIVIАП" ЕООД, гр.

Варна, в 5 дневен срок от получаване на искаllето, обектпвшраllо в настоящото
пtlсмо, да представи подробна писмена обосновка за начина на обрщуване на
подаденото от тяхна страна ценово предIожение, тъй като същото е с повече от 20 на
сто по_благоприятно от средната стойност на предIоженията на останалите двама
участника.
Съгласно чл.72, ал.2 от ЗоП обосновката може да се отнася до:
l. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните
усJtуги или на сlроителния метод;
2. избраните технически решения или нilличието на изкJIючително благоприятни
условия за участника за предоставянето на про.ryктите или услугите или за
изпълнението на строителството;
3. оригинаJIност на предIоженото от участника решение по отношение на
сlроителството, доставките или усJtугите;
4. спазването на задълженията по чл. l l 5;
5. възмоlкността участникьт да поJIучи държавна помощ.
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