УТВЪP)ЦДАВАМ:
проФ. д_р люБомирл
ОБJIАСТЕН УПРЛВИТЕJI НА
ОБJIАСТ ВЕЛИКО

1

0БлдffiЕн '.

х.q.Y.-./.l{h.....
lдатаl

коЛ

ЛЬ 1/06.07.20l7r.

-

в 11.00 часа, в стая Ns 3l8 на Областна администрация
наl(одяща
се в гр. Велико Търново, пл."Щентър" Ng 2, определената
Велико Търново,
със Заповед }lb РД01-05-58/05.07.2017год. на Областен управител комисия в състав:
Председател:
Светла futексанлрова -,Щиректор на Дрекция АКРРДС
Членове:
Петя Райкова -.Щирктор на .Щлрекчия АIIОФУС
2. Елена Иванова - глlвен счетоводлтел в.Щирекция АIIОФУС;
3. Милена Павлова - Карабялова -глЕlвен юрисконсулт в .Щирекчия АIIОФУС;
4. Симеон Симеонов - гл.вен специалист в.Щирекчия АКРРДС
.Щнес 06.07.2017r.

l.

се събра, за да раlгледа и оцени представенrге оферти, във връзка с публикувана на
21.06.2017г., под Ns 9065504 в Агенцията за обществени поръчки /АОП/ обява за
възлtгане на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
/ЗОIV, с предмет ,"[,Iзработване на помощни планове, планове на новообрiв}ваните
имоти и регисIри на имотите към тях, в графичен и чифров вид, на земи, предоставени
за ползвirне на гракдани въз основа на актовете, посочени в ý 4 от П3Р на 3СПЗЗ, кжто
следDа: имоти с илентификатори: 65766.51.1 /КЕ l39 по КВС/ с площ 53,024 lдка,
65766.5l ,2 lKE l4l по КВс/ с площ 64,043 .ща., 65766.52.з /КЕ l43 по КВС/ с площ
60,198 дка., 65766.52.5 /КЕ 146 по КВС/ с площ 19,03l дка. и 65766.52.7 /КЕ l47 по
КВС/ с площ 62,628 дка. в местностите ,,.Щрачево бърло - l" и ,"Щрачево бърло - 2";
имоти с илентификатори: 65766.25.2 /КЕ 45 по КВС/ с площ 258,667 дка. и 65766.24.|
tKE 42 по КВС/ с площ 98,893 дка. в местностите ,,Равнец - l" и ,,Равнец - 2"; имоти с
илентификатори: 65766.16.1 lKE22 по КВС/ с площ 104,747 дка. и 65766.17 .l /КЕ 23 по
КВС/ с площ 148,192 д(а., в местностите,.Шатрата - l " и,,Шатрата - 2"; имот с
идентификатори:65766.40.1 /КЕ l59 по КВС/ с площ 11,463 дка. в местността
,,Воденичарски дол"; имот с илентификатор 65766.43 3 /КЕ l l l по КВС/ с площ l1,146
дка. в местността,,Павлолпята",, имоти с идентификатори: 65766.39.1 /КЕ 98 по КВС/ с
плоlц l8,380 дка., 65766.39.2 /КЕ 93 по КВС/ с площ 12,503 дка., 65766.39.58 л(Е 95 по
КВС/ с площ l8,883 дка. и 65766.З9.63 /КЕ 97 по КВС/ с площ 41,387 дка. в местността,
Дядо Петкова чешма", всички в землището на град Свищов, област Велико Търново'1l
Обява за удължаване на срока за представяне на оферти, публикувана на 29.06.2017 t.,

подМ 9065749

в

АоП.

Прели започване заседанието на комисията, служител от деловодството на
Областна администрillия предаде на председателя на комисията Списък на
постъпилите в отговор на обявата в срока от 21.06.20l7г. до 04.07.20l7г. /улължения
cpolc/ оферти, по реда на тяхното депозирtше в деловодството.

Прелседателят констатира, че комисията е налице в пълен състав, откри
заседанието и предостави постъпилите оферти за разглеждане.Комисията установи, че
са постъпилп З lтрп/ оферти в зaлпечатани непрозрачни плика, с ненарушена цялост. с
посочени върху същите данни в съответствие с изискванията на Възложителя, с

изкJIючение на ЕИК. Офертите са регистирllни

в АИС

,,Микси" в следната

последователност:
оферта, вх. Ns од04-5054/28.06.2017г., подадена на 28.06.2017г., в 09.49 часа от
*АКВАМАII* ЕООД, с адрес: гр. Варна,
ул. ,Лук" Nэ 3, ет.5, ап.9
2. Оферта, вх. NЬ ОА04-506l/28.06.2017г., подадена на 28.06.2017г., в l1.40 часа от
,ДММ -.Щизайн" ЕООД, с ад)ес: гр. Плевен, ул."Генерал Столетов" Ng 4
3. Оферта, вх. Ns ОА04-5201104.07.2017г., подадена на 04.07.2017г., в l6.57 часа от
,*Щунав кадастър" ЕООД, с адрес: гр. Свищов, ул. ,, Алеко Константинов" NЬ l,
вх. Г, партер, ап.2
След полrIаване на офертите в изIьлнение на чл.5l, ал.8 от Правилника за
приложение на Закона за обществените поръчки ДП3ОП/, всички членове на
комисията попълниха декпарilши относно изисквЕlнията на чл.97, ал.2 от ППЗОП, във
връзка с чл. l03, ал.2 от ЗОП и чл.5l, ап.8, ал.9 и ап.13 от ППЗОП.

l.

Комисията извърши спрЕлвка в търговския регистър на всички фирми подаJIи
оферти за rIастие в поръчката.
На публичната част на заседанието не се явID€ представители на rlастниците,
подrlли оферти.

председателят на комисията отвори първата постъпила оферта на
"АКВАМАП" ЕООД и обяви съдържанието й, след което пристъпи tсъм обявяване на
ценовото предIожение, кtшто следва: Общата стойност за изпъJIнение на поръчката е
27600.00 лв./двадесет и седем хшлlцш ш шестстотшн лева/, без ДДс. Фирмата не е
регистрир.lна по ДДС.
Прелселателят на комиспята отвори втората постъпила оферта - на ,r.ЩММ .Д[шзайш" ЕООД и обяви съдържанието й, след което пристъпи към обявяване на
ценовото предIожение, както следва: Общата стойност за изпъJIнение на поръчката е
52000.00 лв./петдесет ш две хиляди лева/, без вlсllючен,.Щ,ЩС.
ПрлселатеJIят на комисията отвори третата постъпила оферта - на ,r.Щунав
кадастър" ЕООД и обяви съдържанието й, след което пристъпи tсъм обявяване на
ценовото предlожение, както следва: Общата стойност за изпълнение на поръчката е
58928.00 лв./петдесет и осем ххлядш деветстотшн двадесет ш осем лева/, без Д[С.
Всички предстiшени документи в офертите се подписФсa от всички членове на

комисията.
С това прикJIючи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията прдължи своята работа в закрито заседilние, като пристъпи към
проверка за съответствие на докрrентите, предстalвени кьм всяка една от офертите с
изискванията към личното състояние на кандидатите, критериите за полбор и
изискванията на възложитеJlя, съдържащи се в докуN[ентацията за гlастие.
Комrrсшята Koнcтaтllpa, че в офертата на "АКВАМАП" ЕООД се съдържат
следнште документ1|:
l. Списък на документt|те в фертата - подписtlн и изготвен съгласно Образец М l
-представен е тiжъв,подписан от упрilвителя;
2. Прелставяше на участнt|ка
изготвено съгл,юно Образец Nч 2;
3. Техншческо предложенltе - изготвено съгласно Образеч N 4;
4. Прелложение за l|зпълнеlll|е на поръчката, в съответствше с техническште
спечшфшкацшш tl пзI|скваншята на възложлtтеля - представено е като Техническо
предJIожение за изработване на помощни планове и плtlнове на новообразувани имоти.
Не е прелставен график за изпълнение на лейностите;
5. !екларация за пр]lемане на условшята в проекта на договор - подписана и
изготвена съгласно Образеч Nэ 3;

-

6. .щеlоlарацlля за срок ша вдлllдност на офертата - подписllна и изготвена съгласно
Образеч Ns 12
7. !ек.llарацltя по чл. 54, ап. l, т. l, 2 п 7 от ЗОП - подписllна от упрtlвителя и
изготвена съгласно Образец ЛЬ l5;
8. .Щеlшарацl!я по чл. 54, ал. l, т. 3-5 от ЗОП - подписана от управитеJIя и изготвена
съгласно Образеч Nэ 8;
9. !ешlарацlля по чл.55, ал.l, T.l от ЗоП - подIисiша от управитеJIя и изготвена
съгласно Образеш Ns l0;
l0. .Щешlарацrrя за обстояте.llствата по чл. 3,
ш чл.4 от Закоrrа за
ltкоlfомltческlt п фшнашсовш отвошеншя с друlкестватд, регпстршраЕt| в
юрl|сдltкцшrr с преференцшаJlен данъчен peKItM, свързаllште с тях лшца ш техпште
действште.пнш собственшцш (ЗИФОДРЮIЦРЦ) - подtIисана от управитеJIя п
изготвена съгласно Образеч М l3;
l
!екларачия относшо чл.101, ал.ll, във връзкд с чл.l07, т.4 от 3ОП, ý2, т.45
от .ЩР на ЗОП ш чл.2l а чл.22 от ЗПУКИ подltисана управитеJIя и изготвена
съгласно Образеч Ns 14;
12. .Щек.парачшя по чл.66, дл.l от ЗОП за участпе на подl|зпъJIнптелt| в
обществената поръчка - подписilна от управитеJuI и изготвена съгласно Образеш Nэ 9.
.Щекrrарирано е, че няма да бъде изпоrвван подизпълнител;
l3. Спшсък на дейностllте, Koltтo са llдентltчнlt llлll сходнlt с предмета на
обществеrrата поръчка
подписан и изготвен съгласно Образец Ns 6. Посоченш са 2
бр. лейностш, изпълнени от rIастника през последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата. .Щейностите са предостllвени на 2 бр. поJгrlатели, а именно
,,Акорд Консулт" ЕООД, и на агенция за недDижими имоти, с управител Спаска
Матева. Като доказателство за извършената дейност на ,,Акорд Консулт" ЕООД е
предстЕвена l бр. удостоверение за лобро изпълнение от поJ]rlатеJlя на дейността.
Прелставено е докaвателство, удостоверявtццо предостalвянето на втората дейност, а
именно тiлзи на агенция за недвижими имоти, с управител Спаска Матева. Комисиятц

т. 8

l.

-

-

след извърlппане

на преценка,

съобразно

обявата

за обществената

поръчка,

приема

че и

дDете извъРшени дейности изработка на ПУП - ПРЗ отговарят на изискванею да са с
предIuет, сходен с предмета и обема на поръчката.
14. Спшсък на правоспособнrrrе техншческп лшца, коl|то са отговорнш l|
участват в Rзпълнешше на поръчката - подписiш и изготвен в съответствие с Образеш

Ns 7. Съгласно изисквtlнията на възложителя е посочен технически състllв, от който
най-малко две лица са правоспособни по смисъла на 3КИР.Комисията приема, че
щастника е посочил екип, в който две от лицата притежават прtlвоспособност по
ЗКИР. Едrото правоспособно лице е собственика на кандидата, а другото не е
вкJIючено в стуlггурата на гtастника - инж. Светлозар Любенов Заранков, като лицето
е попълнило декJIарация, образец Ns 17, с която е дало съгласие да вземе участие при

изпълнение на поръчката в качеството на тето лице, притежавшцо правоспособност по
ЗКИР. За доказване правоспособността на третото лице е приложено l бр. свидетелство
за прilвоспособност, издадено от Агенцията по кадастър, съгласно изискванаята на
възложителя. За фирмата на кандидата е приложено копие на заповед за вписване в
регистъра на правоспособните лица по 3КИР и заповед за вписване на crlп,toTo лице,
като правоспособно. Приложено е и свидетелство за правоспособност на Станислав
Радев.

15. Копие на

застрахователна полrrца/полl|цлl по чл. 20, ал.

бря

l от ЗКИР -

копия на застрirхователни полици една на собственика и една на
тетото лице, в качеството му на лице. правоспособно да извършва дейности по
кадастъра и двете валидни.
приложени са 2

16. Копrrе от удостоверенllе за впltсване в регпстьра на адм]tнl|страторпте ша
лltчнll данн1l -приложено ;
l'7. Коппе ша 3аповед ша Агенцшята по геодезшя, картографшя ш кадастър,
сьгласно Нарелба Nr 3 от 200l г. за водеше и съхраrrешше на регшстьра на лпцата
правоспособнш да шзвършвдт дейностlt по кадастъра - приложени 2бр. зtшоведи,
издадени от Агенцията по кадастър, съгласно изискванията на възложителя;
Спшсък на лl|цата по чл.54, ал.2 от ЗОП- Образеш М 20 - е прилох(ен.
19. Проект на договор проектът на договора по Образеч .Nb lб е подписан от

l8.

-

управитеJUI;

20.

Попълнеша декпарацltя от третото лшце, посочено в Спшьк - образеч Лi 7,
което не е вкпючено в структурата на кандl|дата шлш участнl|ка, с която се
удосfоверява, че същото отговаря на крштершште за полбор ш по oт]lomelllle на
него не са наJltlчнl| основашшята за отстраняване - От страна на Светлозар Заранков
е представена един брой !ешарация по чл. 54, а.гl. l т. l, т.2 п т.7, образец Jф l5,
.Щекrrарацията по чл. 54, ал. l т. 3-5 от Закона за обществените поръчки - Образеч ЛЪ Е
Не е попълнеша 1| представена.Щешrарацt|ята по чл.l0l, ал.ll, във връзка с чл.l07,
т.4 от ЗОП, ý2 п45 от.^ЩР на ЗОП rr чл.2l п чл.22 от ЗПУКИ - 0бразеч Лi 14 от
страна на третото л]!це.
2l. .Щекларацllя за съгласше на трето лпце - Образеч JФ 17 - представени е един
брой декларация, образеч М 17 подписана от третою лице, невкJIючено в cтylсypaтa
на участника а именно от Светлозар 3аранков.
22. IteHoBo предложенше - подписilно и изготвено съгласно Образеч Nэ 5
23. .n[екларачпя по чл. 6, ал.2 от Закона за MepK]lTe среlцу 1lзпl|рашето на парш изготвена съгласно Образеч Ng 19 и подписана от упрilвителя на фирмата Станислав
Радев.

Всички оригинаJIни докуil[енти, които rIастникьт представя са подписiши от
управитеJrя - г-н Светослав Радев, собственик на,,Аквалiап" ЕООД и са подпечатани с
печата на дружеството. Всички оригинални докрrенти, изготвени от тетите лица са
подписани от тях. Всички копия на представени докуIчrепти са заверени от гIастника с

,,Вярно с оригинiлла", подпис и печат.
Комисията констатира.че не е попълшеrrа rr лшпсва представеша Декларацrrята
по чл.l0l. ал.ll. във впъзка с чл.l07. т.4 от ЗОП. ý2 т.45 от ДР на ЗОП ш чл.2l ш
чл.22 от 3П}'КИ - Образец Лi 14 от стпана на третото лrrце. която е пзrrскчема
съгласно Докчментацшята ш шзшскванrrята lla възлоэкrrтgtя ш закошд. На тозш
каrrдrrдат следва да бъде предоставена възможност на oclloBaHrre чл.54. ал.9. във
впъзка с чл. 54. ал.Е ш ал.l0 от ПП3оП. в срок от 5 работни днп от полччаване ша
настопшпя пDотокол да пl}едставlt такава декпаtDацшя. подпllсана от TlDeToTo
лиuе.

Комисшята констдтllра, че в офертата на lMM - .U[rrзайш" ЕОО! се
сьдържат спедшите документи :
l. Спrrсък на документште в офертата - подписан и изготвен съгласно Образеч Nе
l;
2. Прелставяне на учдстншка - изготвено съгласно Образеч Nэ 2;
3. Техническо предложение - изготвено съгласно Образец Nэ 4;
4. Прелложешше за изпълненпе на поръчката, в съответствие с техншческште
спечифшкацши ll l|зl|скванията на възложштеля представен е докуIuент
Организашия и методология на обцествената поръчка. Прелставен е и график за
изпълнение на дейностите;

5. .Щекларацl|я за пршемане на уGловпята в проектд ша договор - подшисiша и
изготвена съгласно Образеч Nэ 3;
б. !еклардцпя за срок на валидност ша офертата - подписtlна и изготвена съгласно
Образеч NЬ 12
7. .Щек.парацшя по чл. 54, ал. l, т. l, 2 п 7 от 3ОП - подписана от собственика на
ЕООД и негов управител и изготвена съгласно Образец М l 5;
подписllна от собственика на
!ек.парачltя по чл. 54, ал. l, т. 3-5 от 3ОП
ЕООД и негов управител и изготвена съгласно Образеч Nч 8;
9. .Щекларацшя по чл.55, ал.l, T.l от ЗОП - подписана от собственика на ЕООД и
негов управител и изготвена съгласно Образеч Ns l0;
10. ,.Щекllарацпя за обстоятеlrствата по чл. 3,
ш чл.4 от Закона за
1lкопомшческш п фrrшансовш отношеll1lя с дружествата, регltстрltранш в
юрt|сдltкцшrr с преференцпале1l данъчен рсzкшм, свързан]lте с тях лl!ца ш технште
действrrтелrrш собствешl|цп (3ИФОДРЮrЦРЦ - подписана от собственика на ЕООД
и негов управител и изготвена съгласно Образеч М 13;
11. .П[екларач]lя относно чл.l0l, ал.ll, във връзка с чл.l07, т.4 от ЗОП, ý2, т.45
от .ЩР на ЗОП rr чл.2l u чл.22 от ЗПУКИ - подписtlна от собственика на ЕООД и
неюв упр{вител и изготвена съгласно Образеч М 14;
12, .Щек.парацшя по чл.66, ал.l от ЗОП за участше на подltзпълllltтеJrш в
обществеrrата поръчка - подписана от собственика на ЕООД и негов упрtlвител и
изготвена съгласно Образеч Ns 9. .Щекларирано е, че няма да бъде използван
подизпълнител;
l3. Спшсък ша дейностltте, Kot|To са пдентl|чн!| ]tлlf сходнl| с предмета на
изготвен съгласно Образец Ns 6. Посочени са 7 бр. дейности,
обществената поръчка
изпъJIнени от }частника през последшите 3 години, считано от датата на подаване на
офертата. .Щейностите са предостtlвени на 5 бр. поJ]гIатели, а именно Община Стара
Загорц Община Минерални бани, ,Капитол ГРУП" ЕООД, Община Тополовграл и
прект" ЕООД. Като докiвателство за извършените дейности са
,,Герганов
представени един брй удостоверение от Община Стара Загора, ед{н брой
удостоверение от ,,Герганов - проект" ЕООД, един брой удостоверение от Общшtа
Минераrrни бани, област Хасково, ешлн брой удостоверение от Община Тополовград,
област Хасково и ти бря улостоверения от,Jtапитол ГРУП" ЕООД. Комисията след
извършване на преценка, съобрiвно обявата за обществената поръчка прием4 че
всIlчкll 7 броя от опllсанште в сппсъка ус.r]угl| lle отговарят на llзискването да са с
предмет сходеll с предмета ш обема на поръчката, тъй като сьпоставяйкrr гrr с
KpllтepltпTe за ,rltдентltчност" 1! ,rсходllост", посоче]tll в обявата за обществешата
поръчкд е вllдно, че със същпте не са шзвършван]l посоченl|те там дейностш.

-
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14. Спшсък на правоспособнште техllllческlt лltца, копто са отговорнш
участват в llзпълненше на поръчката - изготвен в съответствие с Образец Ns

t|
7.

Съгласно изискванията на възложитеJIя е посочен технически състав, от който две лица
са прiшоспособни по смисъла на ЗКИР. Видно от предстiшената Заповед Ns РДl516106.04.20lб г. на АГКК Валентин Лrобомиров Русанов е правоспособно лице. Не е

представено Свrrдетелство за правоспособrrост по ЗКИР за Калrrrr .I[ешчев
Маршнов. Комисията при преглед на представени в офертата доку}tенти установи

следното: видно от копие от трудова книжка Вапентин Любомирв Русанов е вкпючен
в стуктурата на гlастника. Кшин .Щенчев Маринов е тето лице и е попъJп{ило
декпарация - образец l7. От страна на Калшн Денчев MaprrHoB, в качеството му на
трето лшце не са представенrr: .П[екларация по чл. 54, ал. l т. l, т.2 п т.7, образеч Лl}
15, Дек;lарацпята по чл. 54, ал. l т. }5 от Закона за общественtlте поръчкп Образеч Лi 8 Не е попълнеltа ш представена ш !екларацията по чл.l0l, ал.ll, във

връзка с чл.l07, п4 от ЗОП, ý2 т.45 от
Образеч JФ 14 от страна на третото лltце.

.ЩР шд

ЗОП ш чл.21 п чл.22 от ЗПУКИ

_

15. Коппе нд

застрахователllа полlлца/полllц]l по чл. 20, ал. 1 от 3КИР приложено е копие на полица, от която е видlо, че се покрива отговорността на
застрФ(ования.ЩММ.Щизайн ЕООД, като JIице, прilвоспособно да извършва дейности по

кадастъра;
lб. Копше от удостоверенrtе за впltсване в регистъра на адмпнllстраторште на
лllчнlt даннlt - приложено;
Копие на 3аповед на Агенцшята по геодезшя, картографшя ]| кадастьр,
сьгласно Наредба Nr 3 от 200l г. за водене !| сьхраненше на регпстьра на л]tцата
правоспособшш да rtзвършват дейност1l по кадастъра - приложена;
Спrrсък нд лltцата по чл.54, ал.2 от ЗОП- Образеч Ns 20.
19. Проект на договор прекгът на договора по образеч
lб е подписiш от
собственика на ЕООД и негов управител;
20. I|ешово предлоэкеш]tе - изготвено съгласно Образеш Nэ 5
!ешlарачltя по чл.6, ал.2 от 3акоша зt меркште срещу шзпирането на пар1l
изготвена съгласно Образеч
19 и подписана от собственика на ЕООД и негов
управител.
22. Другlt доlсументш: 7 броя референчии /улостоверения/ и едлн брой копие от
трудова книжка на Вшlентин Любомиров Русанов
Всички оригинiшни доt(ументи, които rIастникът представя са подписани от
собственика на ЕООД ,ДММ -.Щизайн" и негов управител - г-жа .Щенича Маринчева
Топчиева -.Щенева и са подпечатани с печата на дружеството. Изготвени са относимите
образци, приложени кьм докуIt{ентiшlията. Всички копия на представени документи са
заверени от rlастника с ,ýярно с оригиншIа", подпис и печат.
Комисията след извършване на преценка, съобразно обявата за обществената
поръчка, приема' че всички 7 броя от опис.lните в списъка услуги не отговарят на
изискването да са с предмет сходен с предмета и обема на поръчката, тъй като
съпоставпiки ги с критериите за,лдентичност" и ,,сходност", посочени в обявата за
обществената поръчка е видно, че със същите не са извършвtlни посочените TaIt,
дейности. На ocHoBaнlte чл. 54, ал.8, във връзка с чл.54, дл.9 от IШ3ОП, тъй като
се констатираrче с посоченште дейност]|, вкпюченш в Списъка ша дейностпте,
Kol|To сд шдентl|чн]| l|лш сходн]t с предмета на общеgтвената поръчка кащlшддта
не отговаря ша крштери!!те за полбор определеш1| от възложштеля на сьщия
спедва да се представш възможност да посочи дрчгrr дейпостш. с който да
отговоDll на шзшскванлlята на възложштеля. като това се шзвъDшll в cDok от 5
работнlл днrr от полyчаване ша настояшшя протокол.

l7.

l8.

2l.

м

-

-

М

Не е представешо Свшдетелство за правоспособност по ЗКИР за Калrrн

Денчев Маринов, като по този начин кандидата не отговаря на критериите за подбор,
а именно да рtвполага с поне две лица с правоспособност по Зкир. На основаrrше чл.
чл.54. ал.9. във впъзка с чл. 54. ал.8 и ал.l0 от ППЗоП дава възможност на
кандидата да ппедстави доказателства за ппавоспособността на Калшн Денчев
маршнов в срок от 5 работнlл дни от получаваше на настоящlля протокол.
От страна на Капин .Щенчев Маринов, в качеството му на тето лице не са
представенш: Щекларачlля по чл. 54, ал.
т. т.2 и т.7, образеч Лl} t5,
.Декларачl|ята по чл. 54, ал. l п 3-5 от Закона за общественште поръчклt - Образеч
ЛЪ 8 Не е попълllена и представена и flекларацllята по чл.l0l, ал.1l, във връзка с
чл.l07, т.4 от ЗОП, ý2 ъ45 от !Р на 3ОП ш чл.2l п чл.22 от 3ПУКИ - Образеч Лl}
14. С непредставянето на тези декJIарации третото лице не отговаря на изискванията

l

l,

за лично качество, посочени в документацията.

връзка с чл. 54. ал.8 п ал.l0 от ППЗоП дава възможност па кrrrдшдата да
ппедgтавп доказдтgrства. че посочевото от него тпето лшце Калrrн Деrrчев
Маппноь
отговаl}я lla 1lзl!скванllята зl лпчllо качество. посочешш в
докyментацrrята. като ltзвършtl това в спок от 5 работrrrr дllп от полччаваше ша
настояшllя пDотокол.
Комшспята кошстатшра, че

в

офертата

съдьр?кат следш]tте документш :
l. Списък на докумеllтltте в офертата

l;

-

на

подписЕлн

,,.Щунав-Кадастърб

и

ЕООД

се

изготвен съгласно Образеш Nч

2. Прелставяне на учдстнllка - изготвено съгласно Образец ЛЬ 2;
3. Техническо предло)rсешпе - изготвено съгласно Образеч ЛЬ 4;
4. Прелложенпе за шзпълнешше на поръчката, в сьответствпе с техш]!ческште
предстtlвено и подписано.
спечшфшкацп1l ]l l|з]Iскванl|ята на възложштеля
Представен е и плtlн график за извършвЕlпе на дейностите.;
5. .Щек;lарацшя за пршемане на усповпятд в проекта на договор - подписalна и
изготвена сьгласно Образец Nч 3;
б. .Щекларац]tя за срок на валllд]lост на офертата - подписана и изготвена съгласно
Образеч Ns 12.
7. .Щешlарацшя по чл. 54, ал. l, т. l, 2 п 7 от ЗОП - подписiша от собственика на
ЕООД и негов управител и изготвена съгласно Образец Ns l 5;
подписана от собственика на
!ешlарачl|я по чл. 54, ал. l, т. 3-5 от ЗОП
ЕООД и негов управител и изготвена съгласно Образец J'|b 8;
9. .Щек.парацшя по чл.55, ал.l, T.l от ЗОП - подпис.lна от собственика на ЕООД и
негов упрtlвител и изготвена съгласно Образеч Jф l0;
ш чл.4 от 3акона за
l0. .Щек.парацltя за обстоятелствата по чл. 3,
шкономllческlt l| фrrrrансовrr отношен]lя с дружествата, регшстрпранlt в
юрисдllкцшrr с преференцшалеш дднъчен poKItM, свързашште с тях л]|ца ]t тешIllте
действrrтелнrr собственшцп (3ИФОДРЮПДРЩ - подписана от собственика на ЕООД
и негов управител и изготвенасъгласно ОбрщешЛЬ l3;
.Щекларачllя отпоспо чл.l0l, ал.1l, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП, ý2, т.45
от ЩР на ЗОП ш чл.21 п чл.22 от ЗПУКИ - подписана от собственика на ЕООД и
негов управител и изготвена съгласно Образеч Nе 14;
12. .Щек.парачrrя по чл.66, ал.l от 3ОП за rlастt|е на подшзпъJlнштелш в
обществената поръчка - подписана от собственика на ЕООД и негов управител и
изготвена съгласно Образеш Ns 9. .Щек.тrарирано е, че няма да бъде използван
подизпълнител;
l3. Спшсък на дейностите, копто са llдентllчн1l ]lлtl сходн1l с предмета на
обществеrrата поръчка- изготвен съгласно ОбразецМ 6. Посочени са 3 бр. дейности,
изпълнени от )частника през последните 3 години, считано от датата на подiшЕlне на
офертата. .Щейностите са предоставени на 3 бр. поJtгIатели, а именно ,Ллевен арт"
ЕООД, ,,Сървей груп" ЕООД, София и Консултанска агенция ,,Аргус" ООД, гр. София.
Като доказателство за извършените дейности са представени два броя референции от
,,Сървей груп" ЕООД, София и Консултанска агенция ,,Аргус" ООД, гр. София.
Комисията след извършване на преценка, съобразно обявата за обществената поръчка,
приема, че всички 3 броя от описаните в списъка дейности отговарят на изискването да
са с предмет сходен с предмета и обема на поръчката, като за две от тях са представени
и доказателства за извършването им, тъй като съпоставяйки ги с критериите за

8.
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,лдентичност" и ,,сходност", посочени в обявата за обществената поръчка е видно, че
същите отговарят на изисквllнията посочени в докрrентацията.
14. Спrrсък на правоспособнше техншческlt лltца, KoltTo са отговорн1l lt
участват в ]tзпълнение на поръчката - изготвен в съответствие с Образец Ns 7.
Съгласно изисквaлflията на възложителя е посочен технически състtlв от 3 бр. лица,
вкIIючени в структурата на участника, който са прЕвоспособни по смисъла на ЗКИР.
Четвъртото правоспособно лице е собственика на кrlпдидата. Лицата които са
правоспособни и са вкJIючени в cтpylmypaтa на кандидата са Назъм Вехайдлн Чакъров,
Нина .Щамянова Чаушева - Кушлева и Мирослав Стефанов Иванов. 3а докiвване
правоспособността на лицата са приложени 3 бр. заповеди, издадени от Агенцията по
кадастър, съгласно изискванията на възложитеJш - за Назъм Вехайдан Часъров, Нина
.Щамянова Чаушева - Кучлева и Ромил Иванов Георгиев - управител на дружеството.
Приложена е и щатна ведомост за месец юttu 2017 год. от която е видIо, че Назъм
Вехайдин Чакъров, Нина.Щамянова Чаушева - Куцлева и Мирослав Стефанов Иванов
са нtr}начени в структурата на гlастника.
15. Копrrе на застрахователна полшца/полltцlt по чл. 20, ал. l от ЗКИР приложено е копие на полица, от която е видно, че се покрива отговорността на
застtлхования, като лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра, вдIидна
до l 3.06.201 8 год.lна.;
16. Копше от удостоверенt|е за вплtсваllе в рег]tстьра на адмшнllстраторпте на
личнl| даннш - прпложено;
l7. Копше на Заповед ша Агенцшята по геодезшя, картографшя ш кадастьр,
съгласно Нарелба Nс 3 от 200l г. за водене 1| съхраltешше на регшстъра на лшцата
правоспособнш да пзвършват дейност1| по кддtстьра - приложено е копие от
Заповед М РД-l5-14/16.02.2005г. за промяна в регистъра на правоспособните Jшца;
l8. Списък на лшцата по чл.54, ал.2 от 3ОП- Образеч Ns 20 - не е приложен.
Участникът е ЕООД и във връзка с разпорелбата на чл. 40, ал.2,т.3, предtожение вк)ро
от ППЗОП за него вЕDки разпорелбата на чл. l47, ut.l от Търговския закон, а именно че
това са лично собственика на капитала или нiвначен от него управител на ЕООД.
Видно от извлечение от търговския регистьр Ромил Иванов Георгиев съчетава
едновременно качествата на собственика на капитilла и управител на дружеството,
поради което няма други лица, които следва да бъдат вкJIючвани в непредставения
списък на лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП.
19. Проеlст на договор - проеlстът на договора по образеч Ль lб е подписан от
собственика на ЕООД и негов упрilвител;
20. I|eHoBo предложенше - изготвено съгласно ОбразечNе 5
2l. Щекларачl|я по чл. б, ал.2 от Закона за Mepкrrтe срещу шзпирането на парlt изготвена съгласно Образеш Ns 19 и подписана от собственика на ЕООД и негов
управител.

22.

Другидокументш: няма
Всички оригинiллни доку}tенти, които rIастникът представя са подписilни от
собственика на ,,Щунав-Каластър" ЕОО.Щ и негов управител - г-н Ромил Иванов

Георгиев и са подпечатани с печата на дружеството. Изготвени са относимите образци,
приложени към докугr{ентацията. Всички копия на представени докуNrенти са заверени
от уrастника с ,,Вярно с оригинала", подпис и печат.

В резултат на извършениJI преглед на доt(ументите на уrастниците, комисията
констатира следIото:
Офертата tla JIyшав-Кадастъп' ЕООД сьдържа всIlчкll пзltскуемп

докумеЕтш п отговаря на усповшята па възJIо2кптеJIя.
На "АКВАМАII" ЕООД следва да се предостави възможност за следното:
на този кашдlлдат следва да бъде предоставена възмоlrоlост на основание
чл.54. ал.9. във връзка с чл. 54. ал.8 rr ал.l0 от ПП3оП. в спок от 5 паботнrr днш от
полyчаване на настояlцlля ппотокол да ппедставш Декларацшята по чл.l0l. ал.ll.
във връзкд с чл.107. т.4 от 3оП. ý2 п45 от JIP на ЗоП ш чл.21 rr чл.22 от 3ПУКИ обпазец.I\Ё 14. подпшсана от тlrетото лшце.

На *ДММ - Дшзайн" ЕООД. гр. Плевен

следDа да се предостllви възможност

за следното:

На осповашше чл. 54, ал.8, във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП, дд_дщq:!д
най-малко две дейностш. отговаDяшll на ллзllскваншята на възлоllсllтеля. като това
се шзвъпшп в спок от 5 паботнш днrr от по.пччаване на настояшrrя ппотокол.
На осшованше чл. чл.54. ал.9. във впъзка с чл. 54. ал.8 ш ал.l0 от ППЗоП да
представrr доказателства за правоспособшостта по 3кир на Калпн Денчев
маршнов. като пзвършш това в спок от 5 паботнrr днrr от пшrччаване на
настояшl|я пDотокол.
На оспованше чл. чл.54. ал.9. във впъзка с ч.п. 54. ал.8 п ал.l0 от ППЗОП да
пDедставлt доказателства. че посоченото от него тDето лltце Калшн Денчев
МаDшнов. отговаDя на шзпскванлlята за ллlчшо качество. посоченш в
докчментацшята. като в срок от 5 paбoTllll днlл от по.гччававе на настояшия
протокол представп подписанп от Калшн Денчев Маришов Декларацrrя по чл. 54.
ал. 1 т. l. т.2 rr т.7. образец ЛЁ 15. Дек.Itарацшята по чл. 54. ал. l т. 3-5 от Закоша за
общественште поръчкп - Образец ЛЁ 8 Не е попълнена ш ппедставена ш
Декларацrrята по чл.10I. ал.11. във впъзка с чл.l07. т.4 от ЗОП. ý2 т.45 от ДР на
ЗоП ш чл.2l ш чл.22 от ЗПУКИ - образец Nr 14.
При проверка на ценовите предtожения на }частниците Комисията констатира,
*АКВАмАп* Еоол гр. Варна, а !|менно 27б00 лв.,
без ДДС /като не дължи ДДС, тъй като фирмата не е регистирана по ЗДДС/ е с
повече от 20О/о по-благопршятшо от средната стойпост на предложеll]lята па
ocTaHaJIlITe двама участшшка.
Прлвил разпоредбата на чtt.72, алl от ЗОП, Комисията единод/шно реши да се
изиска от дружеството да предстaви подробна писмена обосновка за начина на
че: ценовото предложенпе на

неговото образуване.
Съгласшо чл.72, ал.2 от 3ОП обосвовката може да се отЕася до:

l.

икономическите особености на призводствения прцес, на предостiлвяните

услуги или на строителнпя метод;
2. избраните технически решенпя ипп наличието на изкJIючитеJIно благоприятни
условия за r{астника за предоставянею на прдуктите илп услугите или за
изпълнението на строителството ;
3. оригиналност на предIоженото от rlастника решение по отношение на
стоителството, достtвкште или услугите ;
4. спазването на задълженията по чл. l l5;
5. възможността rlастникът да поJrrIи държilвна помощ.

Пшсмената обосновка спедвд дд се представlt в 5 дневен срок от получаване
на пскането за обосновка.
След шзтшчдltе на срока за представяне на допълнштеJrна
(ДКВДЦАII" ЕООД, гр. Baprra ш
шнформаurrя/лоlсументll от
,ДIШМ -.Щшзайн*
ЕООД, гр. Плевен 1l след шзтшчаше rra срока за представяне на пшсмешата
обосновка по чл. 72, ал.2 от ЗОП от *АКВАМАII* ЕООЛ гр. Варнц KoMrrcrrяTa
ще продължп своятд работа.
Решенията на комисията са взети едrнод/шно.
.Щата на

състllвяне на протоко ла: 06.07 .2017 год.

Прелселател: Светла fulександrова
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Членове:
Петя Райкова
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Милена Павлова - Карабялова
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