ДАТА: 02.10.2017 г.
УТВЪРЖДАВАМ: /п/
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПРОТОКОЛ№2
на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки /ППЗОП/
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ОА – 238/ 08.09.2017 г. и Заповед
№ ОА – 243/ 14.09.2017 г. на Областния управител на Софийска област, на основание
чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, по повод открита обществена
поръчка на основание чл.187, ал.1 от ЗОП- събиране на оферти с обява на стойност по
чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: „Изработване на помощен план, план на
новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на
земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Широки дол,
община Самоков “, публикувана на профила на купувача, с рег. № 08.37 – 57/28.08.2017
г. и Информация за публикуваната обява с рег. №08.37-57/28.08.2017 г., с ID № 9067753
в раздела на електронната услуга „Информации за обяви” от Портала за обществените
поръчки /ПОП/ към Агенцията за обществени поръчки /АОП/.
Състав на комисията, съгласно Заповед № ОА – 238/ 08.09.2017 г. и Заповед
№ ОА – 243/ 14.09.2017 г. на Областния управител на Софийска област, както следва:
Председател:
Павлина Шишова - Маринова - старши експерт в отдел „КАК”;
Членове:
1.инж. Моника Андреева – старши експерт в отдел „ЕТРУТ”;
2.Станислава Боянова - главен счетоводител в дирекция „АПОФУС”;
Резервни членове:
1. Елена Вардарова - директор дирекция „АПОФУС”;
2. Пламен Колев - младши експерт в отдел „КАК“;
На дата 27.09.2017 г., в 10:00 часа, комисията се събра в основния си състав, който
е конституиран със заповедите на възложителя, за да продължи работата си по
разглеждане на офертите на участниците в обществената поръчка. В изпълнение на
решенията на комисията, отразени в Протокол №1/14.09.2017г. от дейността й,
съдържащ констатациите относно наличието и редовността на представените
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документи и информация от офертите на петимата участници в обществената поръчка,
същият е изпратен на всеки един от тях на дата 14.09.2017 г., а също така е качен и на
„профила на купувача” на сайта на Областна администрация на Софийска област в
раздела на поръчката.
Определеният от комисията краен срок за представяне на изискуемите
документи и информация, по отношение съдържанието на офертите на участниците
„ГЕОХАЙД” ООД, „ГБС – ИМОТИ” АД и „ГЕО ПЛЮС” ООД е 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на Протокол № 1/14.09.2017г. от дейността на
комисията, т.е до 17:30 часа на 21.09.2017 г.
Председателят на комисията докладва пред нея, че в че в отговор на Протокол
№ 1/14.09.2017г. от дейността й, във визирания по-горе срок са получени допълнителни
документи, от участниците:
№ по ред на вх.№, дата и час на Наименование
получаване
в получаване
на участника
деловодството на документите
Възложителя

1.

08.37-57/

на

„ГЕОХАЙД” ООД

15.09.2017г.;

2.

30.024/19.09.2017г.

„ГБС – ИМОТИ” АД

3.

30.022/19.09.2017г.

„ГЕО ПЛЮС” ЕООД

Комисията констатира, че допълнително представените документи от
участниците са представени в запечатани непрозрачни и с ненарушена цялост
опаковки, като след отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството се
установи следното:
I. Участникът „ГЕОХАЙД” ООД представя писмен отговор, в който са
описани представените от него допълнителни документи, а именно:
1. Относно документи, с които участника доказва извършените идентични или
сходни услуги, участникът следва да представи:
- Препоръка от община Лом от 20.06.2015 г.- копие, заверено с гриф „Вярно с
оригинала”, подпис и мокър печат на участника;
- Удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър с изх. № 93368/16.12.2015 г. – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и
мокър печат на участника;
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-

Референция от ”Транспроект” ЕАД от ноември 2016 г. – копие, заверено с
гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участника;
Протоколи от №1 до №9 от Агенция по геодезия, картография и кадастър
относно създаване на кадастрална карта и регистри на землището на
гр. Бойчиновци, с. Замфирово и с. Боровци, област Монтана- копия, заверени с
гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участника;

2. Относно документи, с които участника доказва правоспособността на
техническите лица по ЗКИР, участникът следва да представи:
- Свидетелството за правоспособност и дипломата за завършено образование на
Наталия Караиванова- копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и
мокър печат на участника;
- Свидетелството за правоспособност и дипломата за завършено образование на
Радослав Павлов- копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър
печат на участника;
- Свидетелството за правоспособност и дипломата за завършено образование на
Йордан Младенов – копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и
мокър печат на участника;
3. Копие на свидетелството за правоспособност, издадено от Агенцията по
геодезия картография и кадастър, съгласно Наредба №3 от 2001 г. за водене и
съхранение на регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по
кадастъра- заверено с гриф „вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на
участника;
4. Копие на застрахователна полица по застраховка „обща гражданска
отговорност” и копието на застрахователна полица „професионална отговорност
на участниците в проектирането и строителството” - заверени с гриф „вярно с
оригинала”, подпис и мокър печат на участника.
Представените от участника документи са подписани от управителя –
Христо Съев и са с дата 15.09.2017г. Допълнително представените от участника
„ГЕОХАЙД” ООД документи са в срока, поставен от комисията.
II. Участникът „ГБС - ИМОТИ” АД представя следните допълнителни
документи, а именно:
- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата - Приложение № 6 – оригинал, подписан от
Камен Пешов и Бисер Христов.
Посочена е 1 (една) на брой услуга, предоставена на получател „Пътпроект 2000”
ООД. Извършената услуга е със сходен предмет на поръчката, а именно: изработване
на парцеларен план за АМ „Струма”, участък „Крупник”- „Кресна” и обход на
гр. Кресна през 2017 година. Като доказателство за извършената услуга е представено
копие от референции от възложителя, заверени с гриф „вярно с оригинала”, печат и
подпис на участника.
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Представените от участника документи са подписани от двамата
управители и са с дата 15.09.2017г. Допълнително представените от участника
документи са в срока, поставен от комисията.
III. Участникът „ГЕО ПЛЮС” ЕООД представя писмен отговор, в който са
описани представените от него допълнителни документи, а именно:
-

Копие на застрахователна полица с №1718013100000643513/07.09.2017г. по
чл.20, ал.3 от ЗКИР – заверено с гриф „вярно с оригинала”, подписана и
подпечатана от участника.

Представените от участника документи са подписани от управителя –
Иван Калчев и са с дата 18.09.2017г. Допълнително представените от участника
„ГЕОХАЙД” ООД документи са в срока, поставен от комисията.
В резултат на извършените проверки, както и съобразно констатациите,
визирани в Протокол №1/14.09.2017г., комисията констатира следното:
1/ По отношение на участникa „ГЕОХАЙД” ООД, с оферта с рег. № 08.3757/01.09.2017 г.; в 09:40 часа и допълнително представени документи с рег. № 08.3757/15.09.2017г., резултатите от извършената проверка, са както следва:
1. Списък на документите в офертата, изготвен съгласно Приложение № 1оригинал;
2. Представяне на участника - изготвено съгласно Приложение №2 - оригинал;
3. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - подписана,
изготвена съгласно приложения Приложение № 3- оригинал;
4. Техническо предложение – участникът е представил техническо
предложение по образец, съгласно Приложение № 4;
5. Ценово предложение – изготвено, съгласно Приложение № 5 – подписано от
г-н Христо Съев;
6. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата - Приложение № 6. Посочени са 5 (пет) броя
услуги, предоставени на: община Лом, Агенция по геодезия, картография и кадастър,
Областна администрация Ловеч и ”Транспроект” ЕАД. Като доказателство за
извършените услуги са представени заверени копия от референции /удостоверения/ от
възложителите. Посочените услуги са със сходен предмет с този на поръчката, а
именно:
- за община Лом - геодезически услуги за поддържане на общинските имоти през
2015 г.;
-за Агенция по геодезия, картография и кадастър – създаване на кадастрална карта и
регистри на землището на гр. Брегово, област Видин и създаване на кадастрална карта
и регистри на землището на с. Ново село, област Видин през 2015 г.
- за ”Транспроект” ЕАД е за специализирана карта за устройствено планиране на
пристанище Царево през 2016 г.
-за Агенция по геодезия, картография и кадастър – създаване на кадастрална карта
и регистри на землището на гр. Бойчиновци, с. Замфирово и с. Боровци, област
Монтана.
7. Списък на правоспособните технически лица, които са отговорни и участват
в изпълнение на поръчката - изготвен в съответствие с Приложение № 7. Съгласно
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изискванията на Възложителя за отговорни лица е посочен технически състав от три
лица, които са правоспособни технически лица по ЗКИР и са на трудов договор с
дружеството. За доказване правоспособността на техническите лица, отговорни за
изпълнение на услугата, са приложени 3 /три/ броя копия на свидетелства за
правоспособност за извършване на дейност по кадастъра, 3 /три/ броя копия на
дипломи за завършено образование, 3 /три/ броя автобиографии - оригинал.
8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. Съдържанието й е в съответствие с
Приложение №8 – в оригинал, съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2,
т. 3, изр. първо от ППЗОП .

9.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. Съдържанието й е в съответствие
с Приложение №9 в оригинал, съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2,
т. 3, изр. първо от ППЗОП .;
10. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка - изготвена
в съответствие с Приложение № 10. Декларирано е, че няма да бъде използван
подизпълнител;
11.Декларация за съгласие на подизпълнител – Приложение №11 – не е
приложимо;
12.Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономически и
финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРЦ) – подписана. Съдържанието й е в съответствие с Приложение № 12;
13. Декларация за валидност на офертата – Приложение №13- предоставена в
оригинал, подписана от управителя като е декларирал, че валидността на офертата му е
90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, определен от
Възложителя.
14. Списък на лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП – Приложение №14- предоставена я
оригинал, подписана.
15. Декларация свързани лица и ЗПУКИ - Приложение №15 - оригинал, съдържат
мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2, т. 3, изр. първо от ППЗОП.
16. Копие на свидетелство за правоспособност, издадено от Агенцията по геодезия
картография и кадастър, съгласно Наредба №3 от 2001 г. за водене и съхранение на
регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра – приложено
17. Копие на застрахователна полица по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР. Участникът е
приложил копие от валидна застрахователна полица по застраховка „обща гражданска
отговорност” и копие от валидна застрахователна полица „професионална отговорност
на участниците в проектирането и строителството” – приложено.
Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на
участника документи и информация и констатира, че същите отговарят на
изискванията на Възложителя, съобразно обявата на обществената поръчка, с
оглед на което техническото предложение на участника може да бъде разгледано и
оценено.
2/ По отношение на участника „ГБС – ИМОТИ” АД, с оферта с рег. №30.024/05.09.2017 г. в 16:56 часа и допълнително представени документи с рег. №30.024/19.09.2017 г., резултатите от извършената проверка, са както следва:
1.Списък на документите в офертата, изготвен съгласно Приложение № 1предоставен в оригинал, положен мокър печат и съдържа подписи на представляващите
участника по търговска регистрация;
2.Представяне на участника - изготвено съгласно Приложение №2 – оригинал,
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положен мокър печат и съдържа подписи на представляващите участника по търговска
регистрация;
3.Декларация за приемане на условията в проекта на договора – изготвена, съгласно
приложения Приложение № 3- предоставена в оригинал, положен мокър печат и
съдържа подписи на представляващите участника по търговска регистрация;
4. Техническо предложение – участникът е представил техническо предложение по
образец, съгласно Приложение № 4;
5.Ценово предложение – изготвено, съгласно Приложение № 5 – оригинал, положен
мокър печат и подписано от представляващите участника по търговска регистрацияг-н Камен Пешов и г-н Бисер Христов.
6.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата - Приложение № 6 – оригинал, положен мокър печат и съдържа
подписи на представляващите участника по търговска регистрация;
7. Списък на правоспособните технически лица, които са отговорни и участват в
изпълнение на поръчката - изготвен в съответствие с Приложение № 7. Съгласно
изискванията на Възложителя за отговорни лица е посочен технически състав от
4 /четири/ лица, които са правоспособни технически лица по ЗКИР, като за доказване
на тяхната правоспособност са приложени 4 /четири/ броя копия на заповеди за
вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра,
заверени с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат на участника, 4 /четири/ броя
копия на свидетелства за правоспособност , заверени с гриф „вярно с оригинала” ,
подпис и печат на участника, както и заверени копия от трудовите книжки;
8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. Съдържанието й е в съответствие с
Приложение №8 – в оригинал, съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2,
т. 4 от ППЗОП .
9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. Съдържанието й е в съответствие
с Приложение № 9 в оригинал, съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2,
т. 4 от ППЗОП .;
10. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка - изготвена в
съответствие с Приложение № 10. Декларирано е, че няма да бъде използван
подизпълнител; В предвид това обстоятелство Приложение №11 – Декларация от
подизпълнител е неприложима.
11.Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономически и
финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРЦ) - съдържанието й е в съответствие с Приложение № 12, в оригинал,
съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2, т. 4 от ППЗОП;
12. Декларация за валидност на офертата – Приложение №13- предоставена в
оригинал, съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2, т. 4 от ППЗОП, като
е декларирано, че валидността на офертата му е 90 календарни дни, считано от крайния
срок за получаване на оферти, определен от Възложителя.
13. Списък на лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП – Приложение №14- предоставен е в
оригинал, съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2, т. 4 от ППЗОП.;
14. Декларация свързани лица и ЗПУКИ - Приложение №15 - оригинал, съдържат
мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2, т. 4 от ППЗОП.
15. Копие на Заповед на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгласно
Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхранение на регистъра на лицата правоспособни
да извършват дейности по кадастъра– приложено, заверено с гриф „вярно с оригинала”,
подпис и печат на участника;
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16. Копие на застрахователна полица по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР - приложена валидна
застраховка, заверена с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат на участника;
Всички оригинални документи, които участникът „ГБС - ИМОТИ” АД
представя, съдържат подписите на представляващите участника по търговска
регистрация, а именно г-н Камен Пешов и г-н Бисер Христов и са подпечатани с печата
на дружеството. Използвани са образците, приложени към обявата на Възложителя.
Всички копия на документи, приложени към офертата, са заверени от участника с гриф
„вярно с оригинала” и съдържат подпис и печат на участника.
Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на
участника документи и информация и констатира, че същите отговарят на
изискванията на Възложителя, съобразно обявата на обществената поръчка, с
оглед на което техническото предложение на участника може да бъде разгледано и
оценено.
3/ По отношение на участника „ГЕО ПЛЮС” ЕООД, с оферта с рег. №30.022/05.09.2017 г. в 16:15 часа и допълнително представени документи с рег. №30.022/19.09.2017 г., резултатите от извършената проверка, са както следва:
1.Списък на документите в офертата, изготвен съгласно Приложение № 1предоставен в оригинал, положен мокър печат и съдържащ подпис;
2.Представяне на участника - изготвено съгласно Приложение №2 - оригинал;
3.Декларация за приемане на условията в проекта на договора – изготвена, съгласно
приложения Приложение № 3- предоставена в оригинал, положен мокър печат и
съдържаща подпис;
4. Техническо предложение – участникът е представил техническо предложение по
образец, съгласно Приложение № 4;
5.Ценово предложение – изготвено, съгласно Приложение № 5 – подписано от
г-н Иван Калчев Иванов;
6.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата - Приложение № 6 – оригинал, подписана и подпечатана от
участника.
Посочена е 1 (една) на брой услуга, предоставена на Агенция по геодезия,
картография и кадастър през 2015 г., която е със сходен предмет на поръчката –
„създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия
на гр. Радомир. Като доказателство за извършената услуга е представено копие от
удостоверение от „Геомера М+Р” ЕООД с изх.№7/17.03.2016 г., с който удостоверяват,
че участникът е бил подизпълнител при извършването на дейностите по предмета на
договора. Копието е заверено с гриф „вярно с оригинала” , съдържа подпис и печат на
участника;
7.Списък на правоспособните технически лица, които са отговорни и участват в
изпълнение на поръчката - изготвен в съответствие с Приложение № 7. Съгласно
изискванията на Възложителя за отговорни лица е посочен технически състав от две
лица, които са правоспособни технически лица по ЗКИР и са на трудов договор с
дружеството. За доказване правоспособността на техническите лица, отговорни за
изпълнение на услугата, са приложени 2 /два/ броя копия на свидетелство за
правоспособност за извършване на дейност по кадастъра, 2 /два/ броя заповеди,
издадени от АГКК за вписване в регистъра на правоспособните лица и 2 /два/ броя
копия на трудови книжки, заверени с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат на
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участника;
8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. Съдържанието й е в съответствие с
Приложение №8 – в оригинал, съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2,
т. 3, изр. второ от ППЗОП .
9.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. Съдържанието й е в съответствие
с Приложение № 9 в оригинал, съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2,
т. 3, изр. второ от ППЗОП .;
10.Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка - изготвена в
съответствие с Приложение № 10. Декларирано е, че няма да бъде използван
подизпълнител;
11.Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономически и
финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРЦ) - съдържанието й е в съответствие с Приложение № 12, в оригинал,
съдържа мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2, т. 3, изр. второ от ППЗОП .;
12. Декларация за валидност на офертата – Приложение №13- предоставена в
оригинал, подписана от управителя като е декларирал, че валидността на офертата му е
90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, определен от
Възложителя.
13. Списък на лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП – Приложение №14- предоставена е в
оригинал, съдържа подпис и печат на участника.
14. Декларация свързани лица и ЗПУКИ - Приложение №15 - оригинал, съдържат
мокър печат и подпис на лицата по чл.40,ал.2, т. 3, изр. второ от ППЗОП.
15. Копие на Заповед на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгласно
Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхранение на регистъра на лицата правоспособни
да извършват дейности по кадастъра – приложено, заверено с гриф „вярно с
оригинала”, съдържа подпис и печат на участника;
16. Копие на застрахователна полица по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР - приложено.
Участникът е приложил копие от застрахователна полица №1718013100000643513/
07.09.2017 г.– заверено с гриф „вярно с оригинала”, подписана и подпечатана от
участника.
Всички оригинални документи, които участникът „ГЕО ПЛЮС” ЕООД
представя са подписани от управителя г-н Иван Калчев Иванов и подпечатани с печата
на дружеството. Използвани са образците приложени към обявата на Възложителя.
Всички копия на документи, приложени към офертата, са заверени от участника с гриф
„Вярно с оригинала” и съдържат подпис и печат на участника.
Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на
участника документи и информация и констатира, че същите отговарят на
изискванията на Възложителя, съобразно обявата на обществената поръчка, с
оглед на което техническото предложение на участника може да бъде разгледано и
оценено.
Комисията констатира, че представените документи от всички участници
отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и са валидни като
форма и съдържание.
Съобразявайки фактическите констатации по-горе, както и визираното в
Протокол №1/14.09.2017г., комисията премина към анализ на наличието на
предпоставки за прилагане на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи следното:
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Участникът „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД с рег.№ 30.02-1/05.09.2017 г. в 13:46
часа, е оферирал ценово предложение, а именно 26 868, 00 лв. без ДДС (двадесет и
шест хиляди и осемстотин шестдесет и осем лева без ДДС), което е с повече от 20
/двадесет/ на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите четирима участника, като процента на отклонение е изчислен по отношение
на показател, при който по-благоприятна е цената за изпълнение на поръчката в
сравнение с предложението на другите четирима участника, изчислен по следната
формула:
[(У - Х)/У] х 100, където
Х- е стойността, за която търсим това отклонение;
У- е средната стойност на останалите четири предложения, т.е сборът от
предложената цена за изпълнение на поръчката без ДДС на останалите четирима
участника („Геохайд” ООД, „Гео плюс” ЕООД, „Геопрециз – инженеринг” ООД, „ГБС
– имоти”АД ), разделен на четири.
У = [39800+36290+37500 +33780]/4 т.е. У=36 842, 50.
Х= 26 868 – цената за изпълнение на поръчката без ДДС, предложена от
участника „Перник кадастър” ООД;
Съобразно изложеното, резултатът е следния:
Следователно за отклонението от средната получаваме:
[(36842,50 - 26868)/36842,50] х 100 = 27, 07 %, което налага изискване за
обосновка.
С оглед констатирането на горепосоченото обстоятелство, комисията взе
следното решение:
Предлага на Възложителя да изиска от участника „ПЕРНИК КАДАСТЪР”
ООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на неговото ценово
предложение, като представи обосновка в срока по чл. 71, ал. 1 от ЗОП, а именно
5 /пет/ календарни дни от получаването на искането, за доказване на наличието на
обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП от негова страна. В случай, че Възложителят
утвърди предложението на комисията, да възложи на председателя на комисията да
изготви искането за обосновка от участника „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД
След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията
закри заседанието, като се взе единодушно решение следващото закрито заседание да
бъде проведено след изтичане на срока по чл. 71, ал. 1 от ЗОП, за което председателят
на комисията да уведоми останалите членове по подходящ начин.
Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата 27.09.2017 г. в 12:00
часа, състои се от 9 /девет/ страници и се подписа единодушно от всички членове на
комисията. Същият отразява дейността на комисията, извършена на заседания
проведени на дати 25.09.2017 г. в 10:00 часа и на 27.09.2017 г. в 10:00 часа.
Председател:
Павлина Шишова - Маринова /п/
Членове: инж. Моника Андреева /п/
Станислава Боянова /п/
Информацията в настоящия протокол е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във
връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП.
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