УТВЪРЖДАВАМ:
/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
Дата:29.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ
Днес, 27.09.2016 год. в 10,00 часа, в сградата на Областна администрация – Русе, ет.
6, зала № 613, в изпълнение на Заповед № 3-95-00-597/27.09.2016 г. на Областния
управител на област Русе, комисия в състав:
Председател: Огнян Димов Атанасов – началник на отдел ДС към дирекция АКРРДС
в Областна администрация Русе.
Членове: 1. Ани Симеонова Манасиева-Върбанова – гл. експерт ДС в отдел ДС към
дирекция АКРРДС в Областна администрация Русе;
2. Велина Стефанова Кьосева-Камбурова – гл. юрисконсулт в дирекция АПОФУС в
Областна администрация Русе;
3. Десислава Красимирова Инджова – – ст. юрисконсулт в дирекция АПОФУС в
Областна администрация Русе;
4. Николай Иванов Иванов – ст. счетоводител в дирекция АПОФУС в Областна
администрация Русе.
се събра със задача да разгледа и оцени офертите, подадени за участие в обществена
поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет:
„Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и
регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за 15 (петнадесет)
местности, находящи се в землищата на гр. Русе, с. Николово, с. Долно Абланово и с.
Басарбово, област Русе”.
На 27.09.2016 г. в 9:30ч. Ивелина Калинова – изпълнител в Областна
администрация Русе с протокол предаде на Председателя на комисията постъпилите
оферти.
Комисията установи, че за участие в горепосочената обществена поръчка са
подадени три оферти:
1. от „ГЕО-ЧОНОВ” ООД, гр. Русе с вх. № 15-00-34#1/26.09.2016 г., 14:09 ч.;
2. от „ГЕОТАЙМ” ЕООД, гр. Русе с вх. № 15-00-34#2/26.09.2016 г., 15:14 ч.;
3. от „ГЕОДЕЗИЯ – 97” ЕООД, гр. Русе с вх. № 15-00-34#3/26.09.2016 г., 16:24 ч.
I. След получаването на офертите всеки от членовете на комисията в съответствие с
изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, подписа и представи декларация по чл. 103, ал. 2
от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
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Комисията констатира, че на заседанието присъства само един представител – на
участника „ГЕОДЕЗИЯ – 97” ЕООД, за което същият представи нотариално заверено
пълномощно.
ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване и
обявяване на ценовите предложения. Членът на комисията Десислава Инджова отвори
първата постъпила оферта от участника „ГЕО-ЧОНОВ” ООД и обяви ценовото
предложение, както следва: общата стойност за изпълнение на предмета на обществената
поръчка, предложена от участника е 37 320,00 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди
триста и двадесет лева).
Членът на комисията Десислава Инджова отвори втората постъпила оферта от
участника „ГЕОТАЙМ” ЕООД и обяви ценовото предложение, както следва: общата
стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка, предложена от участника е
34 600,00 лв. без ДДС (тридесет и четири хиляди и шестстотин лева).
Членът на комисията Десислава Инджова отвори и третата постъпила оферта от
участника „ГЕОДЕЗИЯ – 97” ЕООД и обяви ценовото предложение, както следва: общата
стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка, предложена от участника е
32 023,00 лв. без ДДС (тридесет и две хиляди двадесет и три лева).
Трима от членовете на комисията подписаха техническите и ценови предложения
на участниците. С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
След това комисията продължи работата си в закрито заседание.
Комисията констатира, че офертата на „ГЕО-ЧОНОВ” ООД съдържа следните
документи:
1. Списък на документите в офертата – изготвен съгласно приложения Образец №1;
2. Представяне на участника – изготвено съгласно приложения Образец № 2;
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП –
подписана от управителя Георги Чонов и изготвена съгласно приложения Образец № 8;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – подписна
от управителя Павлин Пеев и изготвена съгласно приложения Образец № 8;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП –
подписана от управителя Георги Чонов и изготвена съгласно приложения Образец № 9;
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП –
подписана от управителя Павлин Пеев и изготвена съгласно приложения Образец № 9;
7. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка – изготвена
съгласно Образец № 10. Декларирано е, че няма да бъдат използвани подизпълнители;
8. Копие от застрахователна полица по чл. 20, ал. 1 от ЗКИР за настъпили вреди и
отговорност на участника като лице правоспособно да извършва дейност по ЗКИР;
9. Копие от удостоверение за вписване на участника в регистъра на
администраторите на лични данни;
10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – изготвена
съгласно Образец № 3;
11. Техническо предложение – изготвено съгласно Образец № 4;
12. Ценово предложение – изготвено съгласно Образец № 5;
13. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка – изготвен съгласно Образец № 6. Като доказателство за извършените услуги са
приложени удостоверения за добро изпълнение;
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14. Списък на технически лица, които са отговорни и участват в изпълнение на
поръчката – изготвен съгласно Образец № 7. Съгласно изискванията на възложителя за
отговорни лица са посочени шест лица, вписани като правоспособни лица по ЗКИР.
Всички посочени лица са на трудово правоотношение с участника, за което е представена
справка актуално състояние на всички действащи трудови договори, издадена от НАП. За
доказване правоспособността на техническите лица, отговорни за изпълнение на услугата,
са представени 4 бр. копия на заповеди, издадени от Агенцията по кадастър и 2бр. копия
на заповеди, издадени от АГКК, както и копия на застрахователни полици за
професионална отговорност съгласно чл. 20 от ЗКИР;
Всички документи, които участникът представя са подписани от управителя на
юридическото лице – участник и подпечатани с печата на дружеството. Използвани са
образците, приложени към обявата на възложителя. Всички копия на документи са
заверени от участника с „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
Комисията констатира, че офертата на „ГЕОТАЙМ” ЕООД съдържа следните
документи:
1. Списък на документите в офертата – изготвен съгласно приложения Образец №1;
2. Представяне на участника – изготвено съгласно приложения Образец № 2;
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП –
подписана от управителя Явор Николов и изготвена съгласно приложения Образец № 8;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП –
подписана от управителя Явор Николов и изготвена съгласно приложения Образец № 9;
5. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка – изготвена
съгласно Образец № 10. Декларирано е, че няма да бъдат използвани подизпълнители;
6. Копие от заповед за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра, издадена от Агенция по кадастъра на „ГЕОТАЙМ” ЕООД;
7. Копие от застрахователна полица по чл. 20, ал. 1 от ЗКИР за настъпили вреди и
отговорност на участника като лице правоспособно да извършва дейност по ЗКИР;
8. Копие от удостоверение за вписване на участника в регистъра на
администраторите на лични данни;
9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – изготвена съгласно
Образец № 3;
10. Техническо предложение – изготвено съгласно Образец № 4;
11. Ценово предложение – изготвено съгласно Образец № 5;
12. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка – изготвен съгласно Образец № 6. Като доказателство за извършените услуги са
приложени удостоверения за добро изпълнение;
13. Списък на технически лица, които са отговорни и участват в изпълнение на
поръчката – изготвен съгласно Образец № 7. В изпълнение изискванията на възложителя
за отговорни лица са посочени две лица, вписани като правоспособни лица по ЗКИР,
едното от които е управителя на дружеството-участник, а за другото е представена
декларация за участие и поемане на отговорност при изпълнение на поръчката. За
доказване правоспособността на техническите лица, отговорни за изпълнение на услугата,
са представени 2 бр. копия на заповеди, издадени от Агенцията по кадастър;
Всички документи, които участникът представя са подписани от управителя на
юридическото лице – участник и подпечатани с печата на дружеството. Използвани са
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образците, приложени към обявата на възложителя. Всички копия на документи са
заверени от участника с „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
Комисията констатира, че офертата на „ГЕОДЕЗИЯ – 97” ЕООД съдържа
следните документи:
1. Списък на документите в офертата – изготвен съгласно приложения Образец №1;
2. Представяне на участника – изготвено съгласно приложения Образец № 2;
3. Копие на свидетелство за правоспособност за извършване на дейност по
кадастъра на „ГЕОДЕЗИЯ – 97” ЕООД;
4. Сертификат за качество стандарт БДС EN ISO 9001:2008;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП –
подписана от управителя Драгомир Драганов и изготвена съгласно приложения Образец №
8;
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП –
подписана от управителя Драгомир Драганов и изготвена съгласно приложения Образец №
9;
7. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка – изготвена
съгласно Образец № 10. Декларирано е, че няма да бъдат използвани подизпълнители;
8. Копие от застрахователна полица по чл. 20, ал. 1 от ЗКИР за настъпили вреди и
отговорност на участника като лице правоспособно да извършва дейност по ЗКИР;
9. Копие от удостоверение за вписване на участника в регистъра на
администраторите на лични данни;
10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – изготвена
съгласно Образец № 3;
11. Техническо предложение – изготвено съгласно Образец № 4;
12. Ценово предложение – изготвено съгласно Образец № 5;
13. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка – изготвен съгласно Образец № 6. Като доказателство за извършените услуги са
приложени удостоверения за добро изпълнение;
14. Списък на технически лица, които са отговорни и участват в изпълнение на
поръчката – изготвен съгласно Образец № 7. В изпълнение изискванията на възложителя
за отговорни лица са посочени две лица, вписани като правоспособни лица по ЗКИР,
едното от които е управителя на дружеството-участник, а за другото е представена
декларация за участие и поемане на отговорност при изпълнение на поръчката. За
доказване правоспособността на техническите лица, отговорни за изпълнение на услугата,
са представени 2 бр. копия на свидетелства за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра. Приложени са и 2 бр. копия на застрахователни полици за професионална
отговорност на лице, упражняващо дейност като геодезист, съгласно чл. 20 от ЗКИР, както
и професионални автобиографии;
Всички документи, които участникът представя са подписани от управителя на
юридическото лице – участник и подпечатани с печата на дружеството. Използвани са
образците, приложени към обявата на възложителя. Всички копия на документи са
заверени от участника с „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
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Комисията констатира, че представените от всички участници документи отговарят
на предварително обявените от възложителя условия и са валидни като форма и
съдържание.
IІІ. След извършване на гореописаните действия, предвид разпоредбата на чл. 58,
ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по предварително обявения критерий за
възлагане – „най-ниска цена”, както следва:
1. „ГЕОДЕЗИЯ – 97” ЕООД – с предлагана цена 32 023,00 лв. без ДДС (тридесет и
две хиляди двадесет и три лева);
2. „ГЕОТАЙМ” ЕООД – с предлагана цена 34 600,00 лв. без ДДС (тридесет и
четири хиляди и шестстотин лева);
3. „ГЕО-ЧОНОВ” ООД – с предлагана цена 37 320,00 лв. без ДДС (тридесет и
седем хиляди триста и двадесет лева).
Въз основа на гореизложеното Комисията предлага на Областния управител на
област Русе да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на
имотите към тях в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за 15 (петнадесет) местности,
находящи се в землищата на гр. Русе, с. Николово, с. Долно Абланово и с. Басарбово,
област Русе” с участника „ГЕОДЕЗИЯ – 97” ЕООД.
Комисията реши, че с изготвяне на класирането на участниците нейната работа
съгласно ЗОП приключи.
Комисията приключи своята работа в 17:00ч. на 27.09.2016 г., като предаде на
възложителя настоящия протокол и цялата документация по поръчката.

К О М И С И Я:
Председател:
Огнян Димов Атанасов: / П /
Членове:
Ани Симеонова Манасиева-Върбанова: / П /
Велина Стефанова Кьосева-Камбурова: / П /
Десислава Красимирова Инджова: / П /
Николай Иванов Иванов: / П /
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