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Днес 20.07.201 7г. в l2,(Ю часа. в стФl Ns 3 l8 на Областна администацl|Jl Веrшко Тьрново. Haxojulщa се в гр. Велико Търново. пл,"l-[ентьр" Nэ 2. опрле.пената
сьс 3аповед Ng РД01-05-58105.07.201 7год. на Областен управllтел ко:$ис]lя в състав:
Прлселател:
Светла futeKcaH,rpoBa -.I[иреlпор на Дирещия АКРРДС
Членове:
l
Петя Райкова -.I|ирктор на .Щлркrия ДIОФУС
2. Елена Иванова - глааен счетоводител в.I|иркчия ДIОФУС;
3. Милена Павлова - Карабялова -главен юрисконсу.лт в l|иркчпя АIIОФУС:
4. Сиtrlеон Симеонов - главен специапшст в,I|lrркчия АКРРДС

.

се събра за да про.rължп своята работа по разглежJане [l оценяваяе на предстirвепите
офертп. във връзка с пlбликувана на 21.0б.2017г.. под Nе 9065504 в Агенцията за
обцествени поръчки /AOIIi обява за въз.пагане на обществена поръчха по чл.20. a;1.3.
т.2 от Закона за обществените поръчки 8OIV. с предмет .,l4зработване на помощни
планове. планове на новообразlваните и}lоти и регисти на имотите кьм TL\, в
Фафичен и чифров вид. на земи. предоставени за по.лзване на грillкдани въз основа на
актовете. посочени в ý 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. както следва: имоти с lл.lентшфикатори:
65766.51.1 'КЕ l39 по КВС/ с п.lош 5j.0]:l lл<а 65766.5l.] 1КЕ 1.1I по KBC.I с lrlоlд
64.0.13 дка..65766.52.3 jKE l4j по KBCi с п.rоцr 60.198 ла.. 65766.5].5 1КЕ llб по
КВС/ с плоц l9.03l л<а. rl 65766.52,7 iKE l47 по КВС/ с п.,lощ 6].628 ла. в
местностите ."Щрачево бърло - |" rl .*Драчево бьрло - ]": ttмоти с илентифпкатори:
65766,25,2 /КЕ 45 по КВС/ с площ ]58,667 л<а. и 65766.24.1 ,/кЕ 42 по КВС/ с площ
98.893 л<а. в местностите ..Равнец - l" п ..Равнец - 2": имоти с и.Iентифlлкатори:
65766. 16.1 ,КЕ ]2 по КВС/ с плоrц |04.747 дха. ч 65766.17 .l ,/КЕ 23 по KBCi с плоlд
148.192 ла.. в м€стностпте..lllaTpaTa - l " и ..Шатрата - ]": кvот с и_лентшфltкатори:
б5766.10,l iKE l 59 по КВС' с п.rощ l I .{6j жа. в :честността .8о.tенltчархи .Io.,t": tъ|от
с luентификатор 65766.]3 3 rKE l l I по КВС" с п.lощ 11.1.1б :ка. в \lecтHocтTa
..Пав.lолията": ll:\toти с и:ентлlфuкаторп: 65766.39.1 /КЕ 98 по KBCi с плоtл l8.380 ла..
65766.э9.] iKE 9-1 по KBCI с п.rощ 12.503 дка..65766.39.58,,КЕ 95 по КВС/ с п.лочr
18.883 дка. и 65766.39.6j 4(Е 97 по КВС/ с п.,rощ ll._i87 л<а. в местността. ДяJо
Петкова чешлла". всllчки в зе}r.]пшето на ФаJ Свtttлов. об.ласт Be,lltKo Тьрново.. ll
Обява за },.lъ.,l,,tiаване на cpolia ]а пF:_1ставяне на офертlt. п16.rикr,вана на ]9.(16.]0l7 г..
поj ýs 90r)5-Jo Е \оп,
ПРе:tt rаПt-rчване засеlанltе Io на tiоI|tlсllята. c.,l} ;lillTe_,l от _]e.lL)g(-r.fcTBoTt1 на
Oti.racTHa :l_]\l l l нl!стпацI!я пllеfauс на ппе_]се_]зте, |я на кt]\lltсllята Спltсък на
n(lcTbпlt.,ltlTe а Фтгliвi|}r на пilс},(l, нiiц llз\, \s t-l\r'lJ-t -,-l; rl:,(l:,]tit i гФ_].. ]апечатанlI
пJllкове. Kollт() по ре.lа на тя\ното .]епозllране В .]el('lB0.]cтBoтo са llpe-]claBeHlr от
.\КВ.{\,t.\П" ЕООД. г1l, Варна tt .Д\l\1 - ДlЗ.{rlН". гр. П.rевен.

Прлседателят констапrра. че комиси-ята е нiulице в пълен състав. откри засе]внието
и уведоllи членовете на комисията, че сьгласно писмо наш изх. Nе ОАй5З35lО7.0'1.2017 год. АКВАМАII" ЕООД. гр, Варна и ,ДММ - Д{3АЙН" , гр. Плевен е
следвало да представят допьJtнително изисrсуе}rите доку}lенти в срк от 5 работни лни
от поJryчааане на Пртокол ffsl/06.07.20l7 год.. Видно от известшl - обратнlл разпискu
АКВАМАП" ЕООД, гр, Варна lr .ДММ - ДИЗАЙН'. гр. ГIлевен са пол!,tпlJпJ{
протокола на 10.07,2017 год., порfullr което и зil лвете фирми сркьт за представяне на
допьтп.lтелн}lте док,чменT и rrзтича на 17 ,07.2017 год. в l 7.30 часа.
От страна на АКВАМАП" ЕООД, гр. Варна е постъпил п.l,шr! зпв€д€н с наш вх. Ns
Nе OA04-543li I2.07.2Ol7 год., а от страна на,ДIчfiчl - ДИЗАЙl". гр. IlreBeH е постьшtл
пJl}tк. заведен с наlл вх. Ns Ng оА04-5473/ l3.07.20l7год.
И,шата п.lика са постъпилt| в администацшlта преди срокьт. посочен в писмо наш
изх. Ns OA0.1-5j35/07.07.20l7 год.. порадl, което ако llмa представени док}vенти. то
същите ще полlеrfiат на разг.lеrtцане от коl\lисRята.
С письlо наш llз\, Ns оА04-5335,/07,07 ,2017 год. сьшо там е дадена възItlоrкност
на AKBAtvlЛI" ЕООД. гр. Варна да пр€.1стави пl|сltена обосновм на своята офрта по
отношение на начина на образуъане на ценовото иi\t предюжение. Срокът за
представяне на обосновката е бил - 5 дяи от поJтrlавirне на искilяето и тьй каm видно
от известпе - обратна разписка фирмата е полгlила писмото и протоко.lа на l0.07.2017
год.. то срокът за предстirвяне на обосновм п}тича на l5.07.201 7 год,. но тъй като том
е поtlивен :ен ,/събота/. то сркьт изтича на 17.07.2017 год. в 17.30 часа. от страна на
.АКВА]чiАП" ЕООД. гр. Варна е постъrтил п,lик. заве.lен с Hillш вх. Ns }ag ОА04543l,'1].07.]017го.t.. тоест същllят е постъпп.1 преди изтич rе на срока ll ахо в него се
съльржа обосновка. то същата ще пollJ,teror на преценка от страна на комисията.

Прлселатемт на комисията отк)рп първият постьm{л плик - този на
"ДКВАМДII" ЕООД. го. Ваона и обяви съдържанието му:
,[|ек:lарация по чп.l0l. ar.l l. във връзка с чл,l07. т.4 от ЗОП. ь\2 т,45 от
на
ЗОП
ll
чr.]l и +r.]f от ЗПУКll - Образеч Ns lJ. поJлисана от третото .1ице инж.
ДР
Светлозар Лкбенов 3аранков.

-

llконоl.лическа обосновка. относно пре,а:tожена цена- подписilна от

управliте.trя на фирмата.
Прелселате.пят на комисията отвори вторшт постъпил п.'rик

ДИ3АЙН*. го. Плевеш и обяви съ.rърrканието м},:
Свидете.lство за правоспособност

-

тозll на

Щ

за l|звърrлвilне на дейностll по
ка.lастъра на llмeтo на KaTlH .Щенчев lvtapltHoB - },достоверяващо. че .1ичето е вписаfiо в
регистъра на правоспособн]rте .1ица по ч-:.l]. т.8 от ЗК1,1М по.1 рег. Ng ]]l] вьз основа
на Запове.l NgРД- l5-37,01.0а.]009 на ltзпъ.lните,lнllя f,лpeк"Top на Агенчията по
геодезиJl. картография и кФIастър
.[екларацшl по чjl. 5-1. ап. l т. I. т.] п т.7. образеч JS 15. подписана от
Каrин Денчев IvIаринов
.Цех.rарацпята пФ ч.r. 5-1. al. l т. 3-5 от Захона за обшественtrте поръчм Оtiразец .Vg 8. пtr.lпtlсана от Kэ.rtlH Денчев \,tарtгнов
.:ll,N.lарацltя та l'l(| ч.,l,i1,1. il.,l.ii. във врrъэкl, с ч.,1,1il?. T.,l (rT 3ull. :'] T.JS trT
.f Р на 3ОП tt ч.r.] I tt чt.]] r.rT ]П\ Kl l - Qliразеч .\i, 1-1. nt-r.lпttcaHa от KalltH Денчев

-

\ lalr111{.rg.

- Спtlсъх на

.]eI-IHФcTtlTe. }i(lltTt1 са ll.]ентl|чнll
о(rшествената п(rръчка - Образеч Ng б - ] ,rttcTa по.]лllсан

lt.1ll c\o.rнll
!,tT \

правItте.lя.

с

пре_а\tета на

-

Удостоверние за лобро изпълrlение от ,.ЧЗП-Владшмир Петров Вынев"
ЕООД, гр.Софпя с лата 0З.07,2017
- Удостоверние за добро изпълнение от .,СIlдТо" оод, rр. Варн4 с лата
06.07.2017, подписаяо от Станис.qав Стоянов
- Удостоверенlле за .rобр изпълненше от ..C[IATO'' ооД, гр. Варна. с -laTa
08.07.2017. подппсано от Станпслав Стоянов
- Удостовернпе за лобро изпыlнение от .}lиамар Контрл" ЕООД, т. София, с
дата 0l,0E.20l6. поlшисано от июlс. В.Тошков

Коltисllята продъ.lх(t| своята работа. като пристъпи към проверка за
съответствие на допъjlнllтеjlно пре.Iставенliте :oкllleнTll с изискваниrта Kbttl личною
състояние на Kaнjlиllanlтe. к?итериите за полбор и l|зискванията па възложитеJUl.
съдър)t(аlцl| се в доцlтlентацията зir }частие.

Кошrrсrlята прttстьпп h,ьм преглед tlc сьлър сllцпте сс в плшкr шr
"ЖВдМАП" ЕООД. го. Ваова допълllllте-rшо пр€лстrвенш доцчмештtl, кrкто

с-псдвt:

-

/lешrрашltя по чл.l0l, ал.ll, във връзка с чл.l07, т.4 от 3ОП, ý2 т.{5 от
JIP пд 3ОП ll чл.2l п чл.22 от ЗПУКИ - 06рrзеч Лt 14, подпrrсrпа от

третото лllце шнэк. Светлозар Любевов 3арrшков.
Комисията приеIlа единод.ипно.че с така представената декларация rlастникът в
процедурата покрива liзискването на възложl|теJljl третото лице да удостовери. че
съшото не е свьрзilно jllлце с вь3-{ожlлте-lя ll по отношение на него не са на".lични
обстояте.rствата по ш.2l и22 от ЗПУКИ.
- Икопомпческа обосповкl, oтlloctfo преtulо,дешr цешt, подпl|саalа от
управllте.|tх ша фrrрмrтr.
Комисията пристъпи кьм разглеждане на представената обосновка.
Съг.,lасно чл.72. ап.] от ЗоП обосновката може да се отнася до:
l. икономltческлте особености на прпзводственllя процес. на пре.lоставянпте
},с.,l}ти ll.,Ill на стрите.]нltя мето.1:
З. избранrге теýяl|ческrl решения l1.1l| нalлшr{ието на ]lзх,rючите-Iно б,rагоприятнн
услов}lя за }частника за предоставянето на прод!ктите или }слугlrте иjllл за
изпълнениею на строите.пствот0:
3. оригина;тност на пре.апоженото от }частника решенlле по отношение на
строите.lствою. доставкllте lл.lи },с"I}тпте:
J. спазваяето на заJь.Tженltята по ч.r. l l5:
5. възмоiкностга }частнllкьт .]а пол}чп ]ърrfiавна по:\|ош.
Разпор:6ата на ч.r.7]. ar 3 от ЗОП рег-]аvентшра. че пол}чената обосновка се
оцеtlява по отноtцение на нейната пыtнота и обективност. относно обстоятелствата по
ап.] на съч_tата разпорrба_ на коию се по]овalв{l }частнlлкът.
('ъг.lасно съlдата разпоредба обосновката :uоже не:а бъ:е прrлета cal|o когато
пре]ставенl|те .lоказате.,lства не са.tосIатъчнlt. за:а обосноват пре.аlо,кената цена ll.,Ill
разхо-]ll. Не се прlлеrtа trфрта. когато се \станови. че пре.а,tоriеrппе в нея цена ll..ll!
pa3\o_]ll СЭ С ПОВече от ](l нп сто по-бlагtrппll ятн и от cpe_]Hllтe cToilHocTlt на cMlTBeTшrTe
преI]о;fiеtlllя в Фстана_lltте Фферти. ]ацQтir не са спазенll Hol)\tll tl прави.lа. свързанtl с
опа3Ване на otto.]HaTa сре_lа. соцllДlнато ll тр}'-1овато праВ(r. при.Tо,кll\|ll lio.1eNтllBнlt
СП(1l1аЗ\\|С}||!Я lI l!.]!t |)li tпllIre_trilr i13 rlg,1;5 H;i!)t] ]нФт,_1 ек|) ,1,1l,rlчнlr. !,t1[Illli.,,lH11 ll гF\ foBl]

ПРаВ(1. N(rltTo Са l|ЗС.'РОенll в nplt.'lorкeвlle л"е l,.t. Не се пр|lе}tа (rq)epтa. когатФ се \станФвIt.
Че ПFеJ_]t];ДеНllТе В НеЯ ЦеНа ll.'l!t FаЗ\Ф_]ll СЭ С ПL1вече tlт:Ц на сто по_бlагопрllятн ll (,lT
СРе.lНаТа cтo1-1нl'icт На cbtlTBeTHIlTe Пpel"](lrкeнlul 9 ('}cтaнa,lliтe офертlt пtrpa:tl п\r.тчена

дьржчlвна поltlощ, когато участникът не може да докаже в предвцдения срок, че
помощта е съвместима с вътрешншl пазар по смисъла на чл. l07 от ДФЕС. При
констатиране нalJlичието на основанието - неприемаее на оfuсновката поради поraгIена
държавна поltош, когато !частникът не може да докаже в предвпjlения срк. че
поl|ощта е съв}lестtл\!а с вътрешнrrя пазар по смпсъл8 на lLп. I07 от ДФЕС, О6.ластен
!правпте.1 ще бъде задължен да !ъедопtи Европейската комис]|rl.
3а офlгпвни се считат тези обстоятелства които сьществуват pea-rнo в
обективното прстранство в момента, не са плод на суб€ктивни твърден!tя на
}частника. негови бъдещи предполо,кенrlя. евеЕт},апни решенrш и бъдеrлш негови
под\оди. Офктивни са обстоятелсtъата. сютветстващr1 на посочеЕltте в ЗОП. които се
отнасят e.I]lHcTBeHo за конкретния }частнliк. т.е. не са Bal]!.lнll за останаlите !застнuци
в прце.]},рата и коuто обстоятелства о6l,славят поститането на юлкова благоприятна
цена.

Комllсията сюбразяваitкl се с горепосоченото. извърши задьлбочена прверка
на представената от участника "ЖВАМДl" ЕООД, гр. Варна подрбна писмена
обосновка на предIожената цена ш констатира с.!rедното:
Пре-лставена е от }частнlrка пllclreнa обосновка по ч.r.7]. ап.2. T.l и т.] от ЗОП
По ч.r.72, л1.2, T,l lt т.2 от 3ОП учrствrrкът се € позовl1 Ед lf коноl}ltlческltт€
ocoбerrocTll all ороttзводственшп процес ar ttзбрдRпте от t|его тсIшшчесм решепtlя, о
llMellllo:
Посочил е, че в работата си ще tlзползва най-нови техяологичllи реlt!еЕия.
гарантираlлll Bllcoka точност на из:t!ерванията и достигале на вшсоко качество на
Файния пр+тт. а lL\leHHo:
- ГНСС техяо.Tогllи. които са най-модерен и иконоIttllчески ефктивен :шетоJ
за геодезическл измервilнRя. гарантирiцц изкпючително висока точност на
измерваншята и бързltrа на работата. Е,шн оператор с едllн приемник е в
състояние да покрие го.llяIt!а плоlд за еJIuница врме. По този начин се
HaMaJUlBa времето за uзвърrлване на полската работа. Точlосrrа на ГНСС
и]}rерваяrrята е от пор,tдъм на l-] см.. което са!чо по себе cll говорu за
BllcokoTo качество на измерванията.
техло.:tогl|я. кояю ще се ]r]ползва е аерфтозаснпм!lне с помоlлта на
Безпилотно летателно средство /дрнl. Изпо.,tзването на тази най-нова
технология. комбинлtрана с контролни точки на терена постига
изключително BllcoKa Totlнocт на изработения п;lан. С помоlдта на l|HTepHeT и
об.rачни },с.:l}тп. възl!о,лl{остllте за изпо.trзване на отдaL]ечен софт1ер.
обработката на заснlllt|ането. както и своевре}|енната юcтaBria на
обработенlпе cнrrrlкll _]опр]lнасят за бьрзината ш ниската цена на
продтiта.Възмоifiността за изпо.л]ване на нови те$lо.,tогии чрез llHTepHeT
макар и Ha.:locтa от.lапечено разстояние оказв{l liзключително благопршrlтно
в,llлянlrе вър\t цената на крайния прол,кт.НаIr-поп_\,.1яршr п.,lатфрми за
по:обен ро.] } c.r} гll са DгопеDерlоу.соm и РrесisiопМаррег.соm. l| лете
пrатформlr по.]зват с llзli,Iючrrте.lен l,спеs в САЩ l! в _lр}ти cтpaнl| по сета с
п(r}tоlцта на tlHTepHeT ll са с .Iоказанll качественli поNа]ате.т| на оt5работка на
засни}|анllята.
\ час гникьт е |J1,1llca,l те\нt,}.1\,!гllя lll накратNо:
l, Стаби.rltзltране на KoHTporнll т(,)чк|,t на терена ll заснlII|ането lrlr с ГНСС
апарзт} |].l
], Пr.r.reT c.IpoH ]а ]аснп\tан!, Hi п.]Фшfа пФ ]a,]aнlle. Наlttчнtt са няliо.,IкФ
прrlJо;liенllя Ja 0перацl|0ннэ cltcTe}la.\trdrtrtd с въз}lоit(ност ]а опFеJе.uне
п.'lана за .leтeнe. KrrH ц\].] Пtr ВF€\tё на п(1.'lета. коl|}ъltliаullя сьс

- Дрга

3.

софтуерната платфрма за обработка на заснемането. lJллостна
комуникацшl с дрна и опредеJIяне на параметите на проекта.
Обработка на заснетата rrлощ чрез отдалечен сървър и поrt}^lаването на

обработекrте шзображения.
4. Изработка ва плана на новообразlъаните имоти чрез специал}lзпран
софт.чер за изработка на ПНИ. Каластраrни карги и Регулачионнп
плаtlове.
Участнlлкьт е посочi.:t. че предtожената от него цена е пазарна и напъjIЕо
съответства на цената за изработка на Каластрални карти и регпсти прl, прведени
после.дни търгове прз 2017 г. на АГКК - София. а именно около 300 лв. на хеkтар за
l|звърtдване на геодезическт работи.

По отношенпе на

Ilотиви:

l. По

представената обосновка. KorrиctiJlтa излага с.педнште

отношGшше ша tttioнontttчecкшTe особешостtt шr проttзводствеllt|я
процес.
Комисията счита, че обоснованите от }частнпка икономически особености на
производствения !шу прцес. а именно че в работата си ще използва най-нови
техъологичнlл реlления. гарантlлрац}l висока точност на измерванията и достигане на
високо качество на цlайния пр4,п. а llMeHHo fНСС технологии и аерофтозаснимане
с помоlцта на Безпи.,tотно .1етатеrно cpelcтBo /дрон/. се препокрtiват с пре,аlо,кените от
него техяllчески pemeнtlJl по чr..7]. ar.2. T.f от ЗОП. пор4:rи което }|aKap _la е посоч!L1.
че обосновхата il}: е ll по чл.7]. ar.]. T.l от ЗОП. то такива }rотиви не са шз.lоi|iени в
представената от него пис}lена обосновм на предlоr(ената цена.
2. По отшошешше Rе шзбрrшште техlrrческll речtешшI
По отношение на предtоrкеното техяическо реlление стабшлшrшрaнgто на
ковтролшп точк!l пl терешr tt rrсншмrнето шм да се llзвършвr с ГНСС rпrр!тура.
комисията приема че такьв }tетод на заснемане е рег.ламентиран в ]aкoнo.Iaтe.lнaтa
ур_rба iНаре:ба Ns РД-0]-2ll5 от l5.12.20lб г. за сь.lър,fiанпето. създаването lt
полър,liането на ка.ласФаlната liapтa lr KaJacтpalнtrтe р€гистIr и Инструкчия J{э РД02-20-25 от ]0.09.20l | г. за опр:е.rяне на геодезически точки с помоцта на г.лоба,lни
навlлгационни спътниковlл cltcTellиi и по.lзването на такива станции е общодостъпно.
поради което такьв метод }tаже да бъде пзпо-пзван от вслltп(и ),частнllци. които са
полапи офртlt за }частие в процед!,рата. Видно от те\яическите задания на др!тите
два\!а }частници в прцед}рата_ същпте пре.ilвиждат използването на тозll MeTo.:l пр}t
осьIцествяване прелlета на поръчката. Ето зацrо комllсr!ята елlно.lшJно приема. че
твър.tенllето. че с lл]по.Tзването на тозll rreю] }частнпкьт може .Ia :оха;ше фр:rlttране
на цена за ll,rпъ,lнение на \,с.lугата. която е с повече от ]0 на сто по_б.:агопрllятна от
пре.аlо,a(енltята на .lр}тите }частнllцll не е ]оказано.
По отношенtле на пре-аTоженото технlлческо решение за lrсRltмаllе нд пJощта
по 1ад!ш!rето rа бые шзпо.лlвrн п0.1teT с безпll.,tотно .1етате",tшо срелство /лрон,/.
прlлтежаваш възмо)fiност за опреJе-lяне плана за .1етене. Koнтpo..l по време на по.]ета.
NоIltникацllЯ 65ц qlrфц'ернаТа п.rатфорлrа за or.ipaбtrTKa на ]acнe\taнeтo u чрез НеГt] -fa Се
опре.]е.'lят ПЗFir\lетl,rllте На пJ\'lс,кта. N(r\tlrсl|ята пгllе\,il. че llзпо.,tзванет(1 на таNьв BIlJ
.]eтaTe.'lнll ilПa}ral|i с Julп}c'rll}lr.1 (lт jilKt)Hit ll r.ъш\rт(1 с \ }refeнLr tlT ч.1, 1S LlT 3;]N(lHa зi1
гео_]езllята ll liагт(lграфliяТа ll с.|т НаFс:,.iа .\! Pf_n:_:|j_ |6 от 5.1.18.:ill l г la п.rан ttpaHeTc].
i|зli ь.,Iнен lleTa,, iii,H ipt',.1l iРбН ёТ.' ;i F|1l'e\!i!leTl] Hi] .'te|)t,li|! He\l;lHe lt цll
PeJ}.'lTxTllTe .1т
lllстэнцltоннll
\leTФlll'}а
clinНllpaНe
tl lt н теl)прет|lране на зе}lната повър)ifitrст.
разJllчнll
Съг,'lаснt гореtlосочената Ha|le,]lin сьществ)ъа llзllсNване aepoKa\lePaтa _1а е
KarttбptilraHa 'ttl c_.lн;t г(r-]lIн3 пllсlll il lпь.lненllе Hit ;tс|)Ф }llcHevaнeтo. iiзто tlнстllт\цIlята.

извършила калибрирането да е изда.lа сертllфикат (паспорт). Съгласуъането на исмне
за реturизациrl на полети. свързани с аерозаснеlttане и пзпоJвване на рааlичнll
.llиставционни методи за ckaltиpilнe и интерпретиране па земната повърхлост, за всеки
обект се извърluва от Министертвото на отбраната (МО), Минlлстерството на
вътрешните работи (МВР), .I[ържавната агенциJl "Нацпонаlна сигурност" (ДАНС) t,

Главна дlрекцtlя "Граlоанска вьздухоплаватешlа ад!rшнистрацltя"

кыr

lVtllHиcTepTBoTo на транспорта- инфр:rtачионнltте те)оlологии и съобшенията (ГВА iVlT}lTC). като такова llcKaнe е рег.:rлtентирано. че се разглех(да в срок rо 20 работни
ли от rloмeнTa на постъпванею \l,v. alio сьшото е приjlр}жено от изискуеуrrте
технlпеско зщание за аерисне}tане. cxella ttли топографска карта с нанесени Фанлlцlt
на обекта вър\у \apтlleн tt llагшtтен/оптllчен Hocllтe.l в гюрфриран растерен фор;rrат.
коr|то се визуа,lизltра без ползване на спецllалlлзlлран софryер и апликационна форrла на
искане за разреlление за полет 1на бьлгарки ll ангrпtйскш език съгласно прпложешля Nч
l ш 2). Кьм настоящlлят rlo:rteHT обаче не е нlrли.ша поднормат]lвна база, която ла
реглаNtентrrра lлзискванията къIl парапrетрите на летене на тези летателни апаратIл ,iнапр.
вl|соч}tна Ha.,leтeнe tt.rp./. за.Iа се гарантlлра точност на шнфрмачlлята. Във врзм с
горното коl|lлсlrята едlнодrдно прпеrlа. че изпо.,lзването на тозl{ вlлд .]eтaтe.;lнo
сре.lство не гарантира l|зlлсц,е}lата точност на tlнформачlлята. която се предвиJкда да се
liзпоjlзва за изработване на плановете предчет на порьчката. а също така }частникьт с
предtагането на този метод за съблlране на ltнформачия не обосновава в достатъчна
степен съкраlцамне на сроковете за предоставяне на !слугата и фрмпраяето на
значlлте.Iно по-ниската предпожена цена.

По отношение на прелrоженото техяическо рецtение обрrбожа нr зrсшетrтr
площ чреr отдалсчеш сървър ta получдвднето пr обработеllште шзобрrjкеllltя.
коttшсriята прllема. че }частникьт не е изложил съобра:кения. по какьв начин

от]iцеченото обработване на инфрмачlлята ще спомогне за нiц!апяване на неговите
разхолл и от т}т. как това бн :опринес.rо за по-ниската пр€Jtоr(ена от него цена на
порьчката.
По отноtдение на пре.апоrкеното те\нl|ческо решение rlзработката пi пJапа на
шовообраlуванttте ]lмoтtl дд се пзвършtl чрез спецttlttt|зшраш софт.чер зr шзрrботtýа
ша ПНИ, Каластрrлнш картш
Регl,лашrrоrrшrr плrшове, комr|сията приема-че
и]по-лзвдlето на такъв софryер не може .]а обоснове по-нtrската предлоr(ена цена за
изпъ.:lнение на поръчката. Tbl'l като такива софтlерll се изпо.lзват от всl|ч1,1.| участницrл.

lt

поrаrи офртlt.
По отношение на ltoтllBIlpoBкaтa. че преI.lоrýешатr от t-чrствtlкi чепа е
пазарпа ll ндпыtlо сьответства l|a це]lата ra rrзработка шr КrJrстрдrшtt кrртш !t
рег.lстри прш провеfсшш посJешta търгове преr 2017 г. па ДГКК - Софпя, а lдteнHo
около jOO.тв. на \ектар за ltзвършване на гео.lезичесм работtl, ко:rtис}tята прtлеIlа. че не
t{oiкe да се правll авто!|атично съпоставяне меr(.1}, ценlл за п]работка на КК и ценlл за
израбожа на п.lанове на новообразlъанll ll\iоти. гьй каю дейностите по параграф -l к от
ПЗР на ЗСПЗ3 са спечифштtlл п lлзltсNват изработванею на два ра}lичнlл п.lана.
нас.:tагването ltIl ll съв\lесIяването със съUlеств}ъаша }ia.lacTpa]Ha liapтa. както |t
сьf)llране на г(r.]я\l trfrert trT ]Фпъ.,lни Te.,lHa спечttфltчла lrнфор\lацllя.

Вьв BublK.i (

чс lчастнllliьт с ше G
]tосочtt.l oбeKTltBHll обстогте.lства t1 нс е преJставп.l Iокаllте.Iствд. liФtrтo са
cBbp}aH11 ll cb()TвerHtr )стпновяват Ha.llliiileTo на посоченttте в раrпоре:6ата H:t
ч.1.72. a.r.2, T.l tl т.2 от }оП чlп(,)тез|l. пol)a,llt K\reTt,l на 0cHoBaHlle ч.r.7]. at,-i от ЗUП
не пptte}la пре.1стrвепата от lчастнllýа пllcrteнa обосновкr на пре.I.Iоiliенатд от
,.,.l]H(|T(1. кФ}lliсllя1.1 е.lltн(,.,i}шнФ 1-1ец!!.

tlего цевr
п

зr

шзпълшешRе
редJlоrf,епотt цешt.

ш, поръчкaто, тъй к!то със cblпlтa пе се обосповr

Кошпсrrптп пршстъпш към преrлсд ara сь,llър2iсrщпте се в плпкl па JIММ Дшзrйп" ЕООЛ го. Плевев допълшптелafо предстsвешш доt(уме.lт.ц KrxTo спедва:
Свидстелство за правоспособност за извърtдмне на дейности по кадастъра
на името на Ка.пин .Щенчев Маринов - удостоверяващо. че .пицето е вписано в регисгьра
на правоспособнlлте -1ица по +r. l2. т,8 от ЗКИМ под рег. Ns 22l2 въз основа на Заповед
NsРД- l5-3710l,И.2009 на ttзпьlнrfте.лн]lя дпр€ктор на Аленцlлята по геодезItя.
картография

кадастър
комисията прие}|а ел.tно,s,шно.че с така представената декларация участникьт в
процед?ата покрива изискването на възлоjlgлте.пя Феюто лице да удостовер}l
изиск}емите от възложrrтеля обстояге.rства. свързанt| с правоспособността на JIицею,
.I[екларация по чл. 54. ar. l т. l. т.2 и т.7. образеч Ns 15. подrrисана от
Кашн .Щенчев Маринов
Ко:rlисията пр]lема едднодlдно.че с така пре.lстааената декларацпя !частнrtкьт в
проце]}рата покрива }lзискването на въз.lо,кllте.lя третото .11|це да удостовер]l.
llз]lск}€мите от въз.lо,fi lлтеJlя обстоятелства.
.[|екларацltята по ч.т. 54. ал. l т. 3-5 от Закова за обtцествените поръчхи Обрщеч Ng 8. подписана от KaTrH .I[енчев [Vlаринов
Комисията приема единодlлно.че с така представената демарац}rя }п|астникьт в
процед.чрата покрlлва 1лзlлскването на възложите.хя третою -:tliце да удостоверш.
лtзllсNуемите от възложrrте..tя обстояте,,lства.
Декпарацl|ята по +r.l0l. a,r.l l . във врьзка с ч.,l. l07. т.4 от ЗОП. ý2 T..l5 от
на
ЗОП
и +T.2l и ч.1.22 от ЗГУКИ - Образеч Ng 14. полtllсана от Каmн .Щенчев
ДР
Маривов.
Коrtисtlята прlлема ел|но4lпно.че с така пре.lстiшената ]еr:lарация !частникьт в
процедрата покрllва изllскването на възлоrttите.тl третото .,lllце .Ia !,Jостовери.
}lзискче}lите от възложителя обстоятелства.
- Списък на .lейностите. Koliтo са rлдевтичltи нллl сходн]l с предItlета на
обществената поръчка - Образеч Ns б - ] листа. подписан от !травителя. Kbttt Kot-lю са
прlллоrкени с.:tедните .:lоказате.qства: Уlостоверние за лrобро lлзпъ.lнение от ..ЧЗПВ.rа:имир Петров Вь.rчев" ЕООД. гр. Софrrя с дата 03.07.]017. Уrостоверенпе за.rобро
1rзпъ.,lнение от ..СПАТО" ООД.
Варна- с дата 06.07.]0l 7. по:писано от Станис;rав
Стоянов. Y:ocToBepeHlle за :обр |rзпъ.Tнение от ..СПАТО" ООД. Ф Варна. с :ата
08.07.]0l7. по-lпllсано от CTaHllc.raB Стоянов. У.lостоверние за .rобро l|зпъ..rнение от
..Hltartap Контро.r" ЕООД. гр. Софrля. c -raTa 0t.08.]0l6. подпl|сано от l|H,li. В.Тоtдхов.
Коrtлtсtrята прltе:uа ел|нолlдно.че Tpll от посоченltте в при.lоj,кенllя спl!съli
извършенlr от фирмата .lейностtl пр€] пос,lедн]lте _j голлни. счr|тано от датата на
подаване на офертата. а lr\leнHo: ..П.тан за реryJацлul и застрояване на KB.l73 по п.lана
на гр. Гра:rtа-:а. Обчrина Грама-rа Об.rаст Ви:ин. П.rан за рец,.1ация tl застрояване на rсв.
]3 по п.rана на гр. Граrла_lа. Обrдина Гралlа:а. Об.rаст Вшллн. 1.1зработване на ПУП ПР3 На rtecTH.-lcT Blt.rttTe. кв. ,\спарr 1pglr. гр. Варна с п_T ош _1l l \ектара. за NоttтQ са
пtЕ.lставенll кат(1 _1(rхазате.,Iства }':QcTtrBepeHlle за Jotipo llзпъ.lненllе r.rт ..ЧЗПB.ra:;trtlt1,, Пеi 1,,.,g, gr.,,raa ЕоО-]. гг, с\,l(i,ltя с дзlз r)_i,l.r j.]()ti. i'.11rglpggpgц llc за fll\ip(r
lt,}пь.,lненItе (1т ..l{ll{lvilF KtrHTT\r.,I" E()o.;I. гр, Сtrёltя. с faтa 111.1l8.](lt(i. поJпIlсаll(.t Ф]
ilHri B,T,]uiK()a il i'.,,,,сl,.вегечir- ._l ;,r,i;r,, l,,пь.-i!iечilе,]: ..i_-П,\Гl ).. (')(_'tД. гр, BapHii. .
:ата Ot,.t.t],]tll7. отговаряТ на rr]llcNBaнeтo li| са с пpe_Ilteт. clo.leн с llpeдrleтa lr
обеrlа на порьчката.
1r

-

-

Ф

По отноцrение на предостirвената деIlност /ус;цта/ Изготвяне на ПУП - ПЗР за
llecтHocт До село. кв. Га,:ата. гр. Варна. за която мто доказателство е предстirвено
Удостоверние за лобро изпъ.:rненлtе от ..СПАТО" ООД, гр. Варна, с дата 08.07.2017.
подписано от Станислав Стоянов същото не отк)варя на пзискмнею на възлоrмтеJIя
да е с предмет. сходен с предмета и обема на поръчката, гьй каю сьпоставяйки го с
критериите за .llдентичност" и ..сходност". посоченl, в обявата за обцествената
поръчка е вшlно. че със съшата не са rrзвършвани посочените Ta.lt дейности. ьй като
ня,\lа данни да е за терllтория с обхват поне от ед}tн KBapTa.T
Ко:rtисията пplteltla. че с уrостоверяване lлзвьршването на 3 :еilноспл iус.,l1тиi.
Kollтo отговарят на lrзисliването -:la са с пред\lет. cýo_Ieн с предмета и oбelta на
ПОРЪЧКаТа }ЧаСТН]lКЪТ ПОЬТИВа l|ЗИСКВаНеТО ]а,lОЖеНО В ДОКУТtlеНТаЦИяТа. а ltlleнHo ПреЗ
пос.lrеднllте 3 годrlнлt. считано от датата на подаваflе на офртата участникьт да е
ltзпь-лнllл мпнимFtl две дейности. с предмет lt обем. койm е идентr|чен илl| сходен с
.

пред}rета на обшествената поръчка.

Във връзка с гореtrзлоrхеното.
"Д(BДй{п" ЕооД. гр. Варна ,,cre.l

Коrtлtсllята констатира че офртата на
допьTнtlтеiното представяне на изrлсканrt
.1oK}lteнTlL' отговаря на предварltте.rно обявенtтге от Въltожителя усjrовия.
Тьй като пре.Iставената от фltрмата пllсItена обосновка на прелlоrкенатi цен8;с
повече от ]0 на сто по-благопрllятна от срелата cTo1-1HocT на прелlоiкенrrята на
останаlите }частницlr по съцпlя показател за оценка в прочелурата/ не е приета. на
основание чл.57. ал.l. преложение пьрво. във врьзка с ч,t.54. ar.l. т.5. бlтва..6" от
ЗОП комисията единодlдно

рЕшлt
Отстранявr от ! чrст.!е в поръчката офертата
Brplra.
Коltисtлята Nонстатt|ра.че c.,le.l пр€дставяне
док}ментrl др}тите JBaMa участнlrцli отговарят

ша

*ДКВАМАЛ" ЕООД, гр.

и на .1опъ-lн}lтелно изискан]|те
на предварително обявените от

Възrrожите,rя ус.lовr|я. пораJш което едшalолу ш]rо

рЕши
lo ollеHKa, фертllте ша:
,Д\l[t -Лllаilш* ЕООД, гр. П.lевен

Доп},спа

.Д,пrв-Клrастър* ЕООД, гр. Свllшов
KoMrrcllяTa прекратt! своятr работа ai решп .Ir пролъ.lrlill своптr работа нп
21.07,2011 год, от t0.30 часа.
Колlllсllята проIъ.Irýll своята рrбота на 21.07.2017 го:. от t0.30 часа.
Кошllспята прllстьпвя ýыl оченка на rоцr,снатште офертll, прlr сьбJю.lава}lе
на !,твьр.rенатr о r oo.racTeH },пpaвltтe.r lleтo.IпKa. сьг.llсно копто обшественатэ
п(.lгъч}iа се въз.lага !rb: (rcHoBa на ttlýошоirllчесý!i ндl-t-lt]гоJна rrферта. вь] основа на
Nlrl l TeFli я (,пTtlllд.lllrl (ъ(,!,ноltrенllе ltlчсствO,ченд.
l. Опре:е.rяшсrо на liО}lП.IЕNСНА ОЦЕНК{ (КО) ша офертата ше се
ll]Bbpmll п0 (.le-lнll я liдчllн:
Показате.ut ]а lrцellr,ia:
Tt) - Темtiческз trцgll ь",
( iI - Срок на ltзilь,"|нсвllе

ФО - Фrrнансова оченка (праложена цена)
огпосrге..llшr те2кест пд пок&lдте,rпте зr оцешявоне:
То = 40 юqсr, максимална сmйност
СИ = 20 точrсr, макспмална сюйност
Фо = 40 то.лсл, максимаrша стойност
Комплексната оценка ще бъле изчис.пена по формулата:

Ко=То +си+Фо

На първо място ще бъле клrсшран ]ластшпкьт събрал шrй-вrrсокr КО.
2. Комlrсlrятr прпстьпвl къlt оцепявltlе Hr допуспатпте офертш прш съблюдаваше
llo сJlедпатl последователпост lt методшка по оцешкt

l. ЕТАЛ l - Теrяшческа очеlrла ша ооеотrтл
КомисRятr пршстъпп първо к-ьм шзвърtпвапе пl тешluчоскr оцеЕкl нr фертште.
ТО е оценка на техническото предложение с MrкcпilaJteв броf, точкп 40.
0цепкатr ша предлоr(ешшето зr шзпълпевше на поръчкато ще се осъrцествявд въз
осшовt шл еледtll!те компошеlffп;
2.

) Описалие на основните дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчкаlа
} Прлставяне на план-график за организаllия на рботата, съобразен с прелtожения
от }частника обш срк за изпълнение. от който е виша продьDl<лтелността на всяка
една основна дейност;

)

Описанltе на начина на разпр€деление

)

взаимодеl'lствиsто мФкду тях.
Описание на процеса на комуникация с възJrожителя по начllн. пlрантиращ точното
}лзпълнение на договора и реализирането му в срок,

на отговорностите и задачите на експертите в
u

екипа на участника, вlстючитеJtно във времево отношение. ka}iтo

о рfаll!lшцаI

п $етодс|огпa

т

]l шlпьлпсххсто

зд тЕ)сIиtIЕскл ошнкА
по поръчкaтr, гар8tlтпрaщr к!чествепоm f,

aa]пьlпеЕпс

MrbTшMlTell
броf, точкll
40

Брr

Крштервв опрлелrшв очепrrтr

п р€дло)|(ението
препм!шества

тоскх

на участника отговаря на описанlпе по - горс ]tзискЕанllя на възложlпе.;lя. като сьдърr(а следнltте

о писание на ocнo8нtne

-rейност|l. свързанll с l|зпьlнение пр€дllета

на поръчмта.

План - графrrх за органl|зач]tя на работата. съобразен с предло)fiенrrя оt 1частнttrа обtч
срох за 1впьпнеllие. от Nоl'lто е впдва продь:liкlrтеqностпl на всяка една (|сновна
.]ейност:

по l0 т. Er
преlстr8еЕ
l\rомпове||т

OntrcaHlle на нач|lна на разпре-Iепенхе на oтmaopнocTllтe и задачllте на ехспФтlпе в
екIlпа на !частнl!}iа. в}Llючl|те.lно 8ъв времево отноtценllе- Kalтo ll B]all\to.IelicтBиeтo
\leii:_l) т,п,

rior,t} нllхачlи с вьз.lо;|i|tтеlя по начltн. пrрантпраtц точното
ilзпь.'iненl'е на -1(rг(r8оFа li реа.1llзllDането \l\ в С}'ох
н е е ЛРе.1!^ТеВеЯ(i (rnllcalllte на (.!*HoBHllTe ]еfi8о(.тtl. свърза;rll r t:зilь._lненtlс ilреlчетэ ira
порьчliата,
|,]t:1,_,е_:с-a,-i5 :,i,iзii . -i:'jl,i}::1 iji.:aliJ:ljlij;'l i:i iralii,7:]Ti:, ..ъ.'!i.,:еs .. 1il.:r.i:жeHt!п _r,j

OnltcaHlte на прФчеса на
:,]

:1:,i!Titlilij:iц;i.:t.:i-!;:j:'J,:}.e,rijЁ. _'::i-l:-::] i Бll::;l
ocHo8Ha -]eilHo.'tт:

;'t!1.

jъ.:]::::--j.-1.;1\jттз

ilз эсiБii a:нэ

Не е пре:сгавено опllсанllе на iачtlна нз разпре]е.'lенltе Hir Jтг('t8Фрн(tтllте ll jа-]ачllте на
eHcnepTiiTe а еlillпэ iэ \частБl|\а аLlk-lчliте.'lнtr въ9 вгеI;ев(1 (1тi{Фшенllе. }iatiтo t

поOт.

rя

.Iшпсааш
lt()llпOкент

взап}lодеЙствието между T,L\.

Не е преаставено опшсанllе на процеса на ком}нlt]аlпlя с вьзложитеrlя по
гарантшраlл To|,lHoTo llзгы,lненIе на договора ll р€алllзllраfiето

му 8

cpli.

начшн,

3а целите на настоящата методим, използваните s тоои раздел определения
с.]едва да се тыlкуват. както следва:
,,OllltcoHue на основнumе dеiuосmа"
Въз-аоэкuпеzлп ,lllleva. че е ilaOeHo опuсанuе на ,.ocHoB\uпle oeitHocmu". (жо L\ra ortllca|tle
Haib,ttlаtKo на с.леёнuпе ёейноспt

- Събuране на

u :

преоварuпrеlна uнфор.ttаtlла оm u+cпllorl.llllrrl u заrlознаване с
ollt+ocllllaпla Hop-|lalllllBчa tреdба ч lлlе-|-н ческлппе u rcхванuп Ja uзrtъlненuе

ltреё.uепtа на поръчкапtа :
('ъзdаване на ор?анurацuя l! лltвърuвOне на пo.1cxctllta рабопtа:
llзрабопtване на ,rлехнtlческаltло Оохl,.ltенлrлаt|лlя. llpeb.lletll но ltоръчкапtо:
Преdаване на чзрабопrcншпе xamepuallr на въаlохlоrле-lя.

-

IIзвърutване

ппзспзз

Прч оценка на

на xopetl|tlll. свърз(нлl с решенла на Ko.lluclalrla по

покаrлt t

е.7я ,пrехпuческа оценка", Комuсчлпа

,почкurпе с mочносm Оо вrпорчл ,нак

ае0

есеmччнOrrrо ?аrrеrшrя.

ч:t.286, a1.2 опt

це

ulчuс7ява

Техяrческатr оцевка па всяка една оферта ще се получR кrто сбор от
обшiтi orre]IKa па всекп едшll от ч.пешовете Еа комшсвятr по четшрt|те комповевта,
разделен нi броя па чJевовете нr комt|сllятl.
Кратко опl!санше ша теIлпческото предrоrftешltе шr допусtlдт]lте ччастнпцtt,
подrлш офертr.:

-

l. Оцепка l|a пред.,tоженшето шr

Щ

Оппсаппе на освовпl|те дейfiосrа, свързiшш

с

ttзпъJrвеппе пр€дметr

на

поръчкотr.
Описани са всиqки основни дейности. свързани с изпълнение пре,амета на
поръчката съглilсно }словията на въаложите.lIя.

- П:rrп

-

грiФшк 1а оргrншзrцtrп Rr рrботsтr, съобраlеш

с

предrо (ешшя от
BlUlHr продьlжштелalостта пr всяка

l,qдстЕшкr обш срок 1а l|3пъJвешпе, от който е
едпа основша Jel-tllocтl
Графпка за органлtзацltя на работата е съобразен с предlо)riениrl от !частннl(а
общ срок за изпъ.,tнение. и от него е видяа прдь.l,кигелността на всяка една основна
.lейност.
- Опltсдвrrе па начпнr нl рrзпредеJенше tla отговорЕостпте ш зпдачllте на
скспертllте в ек!lпо на участшltка, вк.lючштеJно оьв BpeileBo отношешшеr каllто п
вrапмодействшето меriл тяI.
Направено е описание на начина на разпр€fе.lение на отговорностите и за]ачлте
на експертlтте в ек|lпа на !,частника" както ll в]ll!L\tодеЁrствltето llеrt(д! тя(.
- Опшсанше ша процеса на к(rlц,нIlкrцшя с въl.поаillте],Iя по начltн. rарантllращ
точllото ll}пъ.Iнен]lе на .Iоговора п реа.rш]llрднето rQ, в срок.
Пг,:,t:есl,т чп }:,)}lr}illlinцtlя с въ,}.Ttl?illте.,lя е ппе_]ст:lве}r п(r нэчlttl. iаl)аi{:!lраЦ
точНото ll]пъ.'Iнеllllе На f(.lгLrВорэ Il 1_1еа_lи }lll)aнeтc }l\ в с}'оN,

.JljH ]: ч.,iенaвеiе нj;,,jiI:lсi!яг<] поiь.'i1,1ll Чек,':llcT
j:! Ti\n-li(lciirc'r i,цеi,ii:ii н j. ;|)9-.;!,;KeHiIeT!' iil ],.rП],СiijТi:я j'ЧJСiНrlК, ( i'e:H;
З.,i;.:...,l;i:: на a,Lезtiiтii з:зк,l!

ilplliт\leтltчHllтe L\ценкll нэ \ час]чli}:з. б953 1-rýOliцgli11 в табJIlца зi,i оf\rС]шена те\яrIчесt(а
L]ценка. ЧeK.,iIlcTItIc lt Til(i.,Illцaтa ]з о,-юLiшена теýtt!чесNJ a,ценliа са tlёр3ЗJi.lНi Ч3r.'Т trT
НаiТОЯlЛIlЯ i'I РО T('l K,tr.] .

Съгласно извършената от комисията оценка техническата оценм на

предложението на гlастншка е kilкTo следЕа:

JIММ -

-

]hlзойш" ЕООД. го. Плевеm - 40 /четирпдесет/ точки;

2. оценкд шr предrоiкепшето нr _Дчшrв-Кадастъо* ЕоОД. го. CBlrпoB
Оппсашше пr ocaaoвtlllтe деШшостш, свързrнп с пзпълtlеllllе предметr шr

поръчкtтi.

Описаяи са всliчкrl ocвoBнrt ]ейностrt. свързалlл

поръчката съгласно !словшята на въз,]ож}tтеля.

с

изпълнение предлlета на

- Плав - графшк за оргrнпзrчttя нr работята, съобразеlt с прелlожеtlllя от
учrстппка общ срок rr шзпълнеllпе, от който е вшднr пролълхflт€.лшосттr нl всяк,

едн! oclloBнo деil]tост;
Графика за организацlи на работата е съобразен с прелложенпя от }qастнlrка
обш срок за лlзпьлненпе. tl от него е вила продъл,l(ителността на всяка едпа основна
дейност.
- Опrrсашпе ша llач1lllа ша ршпре.Iе.lешltе llд отговорностltте tr залrчште нr
експертllте в екllпl lla yчастllпкr, включllтеJно във времево отl|ошен!lе, каhто ll
вздrrмодеilствrlето }aе.fiл,, тяL
Направено е описание на начина на разпределение на отговорностите и заJачlте
на експертите в екипа на участника както и взаимодействието между тях.
- Опrrсаввс lla процеса tla комунпкrцшя с въз,tо,кtlте-lя по нrчшш, rароштrrраrц
точtlото ltзпълtlенl|е но договора ш реtлltзшрtalето цч в срок.
Прочесът на комуникациJl с възjlо,fiите.lя е представен по начин. гаранпiраlд
ТОЧНОТО ИЗГЬЛНеНИе На JОГОВора И Реal.lИЗИРаНеТО Y!- В

срк.

За цe.,lllTe на оценката всеки е.Iин от ч.:tеновете на ко}tисltята попьлни чек jIист
за техлическа оценNа на пpe.a,lo,Keнlteтo на lопуснатllя !частнl|к. Ср.тно
apllfteтlгпliтe оценкll на }частника- бяха обобшени в таб.тltца за обобщена техлическа
оценка. Чек лltстllте tl Таб.rllцата за обобшена техяическа оценка са нераз]е.:Iна част от
настоящия пртокол.
Съгласно lлзвършената от комисията оценка. те\яическата оценка на
]lреJ"]ожението на !частнllм е както следва:

_Лчшав-Кrластьп" ЕООД. гп. Свllшов - 40
точкtt
"четирпдесет,

- Срон пл пзпь"rненltе - Cll
Комшсllпта пр!tстьпва кыt оцеtlявlllе ша пред.lоrliенttя от учrстнпопте срок
за llзпъJпеtlttе l|t поръчката.
СИ е срок за изпъ.lненlле - 1laKcиltla-..]eн брй точкrл на срка на изпълненl{е от обtдата
].]. ЕТАII

З

оценка на офртата - 30 т,
3а че.rlгте ]la оцеllката се B]tt}ta срокът /в liа.lеплrрпп .Iшll/. посочен от участнltýа
]д llзработвrше tt преIаване па поtrощппте п.rrшове. п.lановете нп
новообразl,вавllте ttrtoT1l tt съпровоlOiJашатд гt! Iotil.}teHTauttя.

Покаlате.rят Cll се форrlllра пtl !,.1el,Hiтil
ClI= ClI rittH, CIl rчастнllг x]lj

,|K,lrllr зх;

l:T,leT(]:

СII rllrH,-

llят нап- цlатък cpоli за llзпъ.lненllе lla поFъчхата:
пре1.IФrliенllяТ Срrlrц зr lt]пъ.,lненllе На П(lРЬЧКаТа от съотвеl,Ёltя \частнltлi

пре_.l.'lо){i.',н

ClI rчастнttк -

Прll очепкr 8а покlзrтелfl срок шs ttзпьlнеtfпе*, Комвсllгтr

Щ

tllчllс.лявt точкl|те с точпост до вторшя lшrк след десетпqшlтt запgтlя.
Комисията констатl|рц че най-краткия срк за rtзпъJrнешrе на поръtката е срокьт
преlшожен от .ДММ -,Щизаiлн" ЕООД, Ф. Плевен. а и}tенно 70 кrлеlrлrршrr дшл, сJlед
сключвlп€ tla договора.
Комислtята. констатира- че в офртата на ."[унав-Ка.rастъГ' ЕООД, гр. Свиtлов е
напице раз:\trrнаване rlеrкд, сроhът описан в техлlrческото Nt}, предlох(ение - образеч Nэ

сьответно графltкьт за llзгь.lнение ll пpe,:1jlort(eн]leтo за пзпьlненtlе на поръчката.
Комltсltята констатltра-че в техл]lческото предIо,fiение - Образеч ffo.I е пр.лrохtен
срок за изIБ.,,lненllе в раз:\rер на 87 каленларнп .lнll. в прелlоженлrето за llзпыненllе на
поръчмта е посочен срк за ltзпълнение на етал l в размер на 57 кален.rарни днп ll 5l
кfulенlарн]! дни. а за етап 2 - в разлlер на 35 дни. В прлставеният графпк за
l|зпълнегrие на обществената поръчка е посочен срок за изпълнение на първи етап - 57
календарни днll. а на втори етап 35 каленларни днп rl.,lll обшо - 92 капендарни днrl.
Комшсията констапlра.че piц}!\llrнaвaнeтo в срокът. посочен в теý{лпеското
пре.аlо,кенllе. (rбразец J,Is { - 87 каlенlарни днlt tr срокьт посочен в пре.a]ожевието за
изпъ.пненllе на поръчката и в графика - в ра]мер на 92 каленларнl| днlt ce.:lbrrкtl на
факта. че в графика са вlстючени ll .1ейностите по llз.tаване на скицlл п трасиране на
имотите. чийто срок за llзrотвяне не е предмет на срокът за lвпъ.qненllе на поръчката.
сьг,ласно изискмнl|ята на Jоца{ентацltята. По този начин ако от пре.аrcжените в
графиьт капендарни дни за извършване на дейностите посоченll там - 92 се извалlт
днl|те. предвиденrl за t|здаване на скици и трасиране в раз}rер на 5 дни се поJryчават 87 KaneH:apHlt днll. тоест To.'tKoBa. колкото са посочени в техншческото прелlо,кение Образеп Jtfe .l на Kaн.lri.laтa. Във връзка с гореизложеното. коll1|сията приема че
пре.аlоrкенrlят от участнllкът срок зr ttзпъ-lшеalttе. коfiто ще подле,r('| шr ошеЕяDдне е
Tottt, посочеt| о теIнltческото пред,lоzýенltе - Образеш JTr l, а шмешшо в размер на
Е7 калешларшш rlrll.
Съгласно !твърдената }rетол{ка- !частнl|шлте. по.тчават зil пре.Llо,кенrlят от
тях срок на l|3пъjlнение слеJнlлте точм:
4

l.t

l.Щ

]0 = l х 20 = 20 /двадесет/ точill
..-rlh,HrB-Ka:acTbo* ЕоОЛ. гп. CBltlцoB
Clt =70 ка]..].,'87 хап.д. х ]0 = 0.80 х ]0 = |6,шестнадесет1 точlill

СИ =70

ка;l.д.i 70 кал.д. х

2.

].-]. Ет,АII

-]

Коrlrrсшята прttстъпва кыa
!-ЧаСТППЦllТе.

ФО

- ФО
оцеalf,ваllG

- Фltшансова orrerrKa

е финансова оценNа с

ltaкcltмa.leн

бро1-1

н,

фшвашсовото

прелlоrýеttпе

lll

точкll l0.

Покаrате.пят ФО се форлrшр! по с.,lедната r|юрr,л1,.,lа:
Фо = Фо rIпH. 'Фо rчастнttк х -l0
Lъ]ето:
ФО rrttH,- пре.l..ll,},t,ена Hait-Hl|cKa цена за llзпь.,lненltе lla поръчNата
Ф()..ча,.,тнllк - п |r(,.,I l(\,,|ieнa чена LlT cboтBef нllя t частнt!t:
llзltснване: П tl1l l)ueнtta на по]iit lil ]е.lя ..пре_I.Iаrана uена". lrorlltcltяTa
l1]ЧltС.IЯВа ТОЧliall'( с ТОЧНOСТ -ro BтopllЯ ,lllali c.leJ IеСеТllЧНirТД }аПеТаЯ.
l., ji:lia:i,1 ::l t,:( il ;т j:ii ::].l. .]i !-; ::':. ]'i;. :':i' Ijjl.::1 .,_. ::i::L,]]iiч;ia :i.l ;ii!l]ьчl;.1Ta ., цa;-l:'lтJl
от ...;I\l\l - _lttrailH" Et)(_),:I. ,п [lreBeH. а Il}reHH(l 52000.TB. iпет-lесет !l
'tl)e.l,''I!'l,дeHa
lвe \lt.,tя_Ilr .rcBa/. бсr лС.

съгласно угвърдевата методика' }лlастЕиците. полrиват за предIожената от т,тх
цена следните к).tкп:
JIММ -Дlзrilн" ЕоОД. го. Плевеш
Фо = 52 000 m,/52 000 .тв. х 40 = l х 40 = 40 /четирилесет/ то,д<и
2. .Дчвrв_Кдддстъо' ЕООЛ. го. Свшцов
ФО = 52 000ш./58 928 ш. х 40 = 0.88 х40 = 35.20lтшtесет п пет идвадесет/ точм

l.

Комшсшята пр!lсгьпва къ}t пзчRслявrве El комплекснrтr оценкr ша фертlrте.
Комп,zекснапtц оценка се лlзчlлс.lява по фор.lty,лапа:

Ко=То +СIItФо

На първо ,ttяспtо се Ёlасuра !,часtltнuкъm сьбра.l най-вttсока КО,

коlrпспята Езчt|слl! ко}tплексЕатr оценка Hr офертttте шr допусшдпrте

каllдшдатш, кtlýто следва:

l. JIММ

-Дшзаiiн" ЕООД. гп. Плевеш
Ко = 40 ючкл - 20 точкл + 40 точкlл = l00.00/cTo/ точки
2. .Дчпав-Кrдrстъо" ЕООД. гп. Свrпов
Ко = 40 ючм . 16 To,oсll + 35.20 точсr = 91.20 /деветдесет и една и двадесsт/ точки
С оглед на всичко горензложено и спазвайtol разпорлбите на ЗОП. Комисията

еJIинодушно

РЕШИ:
Прrrвил поJI}ченrлте резуj,tтати. съг.lасно форлrулата за изт{сJtявalяе на

Комп.лексна оцепк4 Kottисlлята ьracllpa }частt{иците, както следва:
,ДМIчt -.Щизайн" ЕООД, гр. П.qевен - 100.00 /сто/ точки
2. .*I[1нав-Каластьр" ЕооД. гр. Свишов - 91.20 /деветдесет и едва и двацесет/
точки
Водена от горното и спазвайм разпорлбите на 3акона за обществеrтите
поръчки. комисията предlага на Възло;rолте,tя да ск,Iючи договор за възлагане на
обществената поръчм. по ):становения норt{ативен ред с lсlасиран]rя на гьрво място
мнлlдат. а именно:

l.

цеша

.Щпзайн" ЕООЛ гр. Плевев - със 100.00 /сто/ точкrr п предJоiкенr
ДД[С 52 0lЮ лв, /петдесет и две хплядш/ лв.

,ДММ -

бв

Пре,rrlожението на !частнпка съответства на изискваниJlта на Възjlо)rште.;rя и не
наJвиlдава определенl{я финансов ресу-рс за lлзпъJIнеЕие на услугата.

Ч.,lенове:

I.

Петя Райкtrва -

].

l].reHa IlBaHoBa

-

\ lп.reHa Пав.lr.rва

.l

. Кацбя-r,_,ва.

CllucoH Cll\leoH(lB

-

ч

