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П Р О Т О К О Л   № 1.1 

 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 
 

 
За съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя 
 
 
Днес, 23.03.2017 год., от 10:00 часа, на закрито заседание в Заседателна зала на Общински съвет 
гр. Септември, се събра комисия в състав: 
 
Председател:   Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” 
Членове:  
1. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител 
2. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство 
3. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник 

4. Ива Стойчева Дачева – мл. Специалист „УПОСЗ” 

I. със задача: да получи и разгледа постъпилите допълнително предоставени документи по 
реда, определен във Вътрешните правила и да състави протокол/и за резултатите от работата си 
по открита процедура с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни 
проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември", 

В дадения от Възложителя срок са постъпили следните допълнителни документи: 
1. Вх. № 9600-4-37/16.03.2017 г.; 10:07 часа, подадени от „ЕР ТЕ КОНСУЛТ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив 
2. Вх. № 9600-4-38/16.03.2017 г.; 10:13 часа, подадена от „ГЕО ЕЛИТ” ЕООД, гр. 
Божурище 
3. Вх. № 9600-4-39/16.03.2017 г.; 14:41 часа, подадена от „ГЕОСОФ” ЕООД, гр. София 
4. Вх. № 9600-4-40/17.03.2017 г.; 10:33 часа, подадена от „ГЕОКОРП” ООД, гр. София 
5. Вх. № 9600-4-41/17.03.2017 г.; 10:45 часа, подадена от „Акорд Консулт” ЕООД, гр. Варна 
 
Съобразно чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на  допълнително 
представените документи, като извърши проверка за тяхната наличност и редовност. В резултат 
на тази проверката комисията констатира следното:  
 
1. Констатации по отношение на допълнително представените документи от „ЕР ТЕ 
КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив 
 
Установи се, че участникът е представил ново удостоверение за добро изпълнение на хартиен 
носител, което е в пълно съответствие с декларираните в ЕЕДОП обстоятелства и е съобразено 
със задължителните изисквания на Възложителя в настоящата процедура. 
Въз основа на първоначално и допълнително представените от „ЕР ТЕ КОНСУЛТ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив документи, комисията установи, че участникът е 
посочил съответствието си с всички изисквания към личното състояние и критериите за подбор, 
обявени от възложителя. Предвид гореизложеното комисията единодушно Реши: Допуска до 
по-нататъшно разглеждане предложението на участник: „ЕР ТЕ КОНСУЛТ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив. 
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2. Констатации по отношение на допълнително представените документи от „ГЕО 
ЕЛИТ” ЕООД, гр. Божурище 
Установи се, че участникът е представил 2бр. удостоверения за добро изпълнение на хартиен 
носител, което е в пълно съответствие с декларираните в ЕЕДОП обстоятелства и е съобразено 
със задължителните изисквания на Възложителя в настоящата процедура. 
 
Въз основа на първоначално и допълнително представените от „ГЕО ЕЛИТ” ЕООД, гр. 
Божурище документи, комисията установи, че участникът е посочил съответствието си с 
всички изисквания към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя. 
Предвид гореизложеното комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно 
разглеждане предложението на участник: „ГЕО ЕЛИТ” ЕООД, гр. Божурище 
 
3. Констатации по отношение на допълнително представените документи от 
„ГЕОСОФ” ЕООД, гр. София  
Установи се, че участникът е представил нов ЕЕДОП, с попълнена част IV: Критерии за подбор, 
раздел В – Технически и професионални способности, т.1б  съгласно задължителните 
изисквания на Възложителя в настоящата процедура. 
 
Въз основа на първоначално и допълнително представените от „ГЕОСОФ” ЕООД, гр. София 
документи, комисията установи, че участникът е посочил съответствието си с всички 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно разглеждане 
предложението на участник: „ГЕОСОФ” ЕООД, гр. София  
 
4. Констатации по отношение на допълнително представените документи от 
„ГЕОКОРП” ООД, гр. София 
Установи се, че участникът е представил нов ЕЕДОП с посочени изпълнени 2 бр. договори с 
община Неделино, като в Удостоверенията за добро изпълнение са описани: стойност, обем, 
както и изпълнение в съответствие с нормативните изисквания. Номерата на договорите от 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства съответстват с тези в удостоверенията за добро 
изпълнение съгласно задължителните изисквания на Възложителя в настоящата 
процедура. 
 
Въз основа на първоначално и допълнително представените от „ГЕОКОРП” ООД, гр. София 
документи, комисията установи, че участникът е посочил съответствието си с всички 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно разглеждане 
предложението на участник: „ГЕОКОРП” ООД, гр. София 
 
5. Констатации по отношение на допълнително представените документи от „Акорд 
Консулт” ЕООД, гр. Варна 
 
Установи се, че участникът е представил 3 бр. удостоверения за добро изпълнение на хартиен 
носител, което е в пълно съответствие с декларираните в ЕЕДОП обстоятелства и е съобразено 
със задължителните изисквания на Възложителя в настоящата процедура. 
 
Въз основа на първоначално и допълнително представените от „Акорд Консулт” ЕООД, гр. 
Варна документи, комисията установи, че участникът е посочил съответствието си с всички 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно разглеждане 
предложението на участник: „Акорд Консулт” ЕООД, гр. Варна 
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II. След като се запозна обстойно с документите „Документи за подбор” и допълнително 
представените от участниците документи по Протокол 1, при преценката си за условията 
за подбор и допустимост, предвид изискванията на Възложителя, зададени в обявлението, 
Комисията: 

ДОПУСКА до разглеждане по същество на документите в „Техническото предложение”, 
на следните участници: 
 
Участник №1: „ЗЕНИТ ГЕО” ЕООД 
Участник №2: „Акорд Консулт” ЕООД 
Участник №3: „ГЕОТАЙМ” ЕООД 
Участник №4: „ИНФРАКОНСТРУКТ” ООД 
Участник №5: „ГЕО ЕЛИТ” ЕООД 
Участник №6: „ЕР ТЕ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Участник №7: „ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
Участник №8: „Атанаска Найденова” ЕООД 
Участник №9: „ГЕОСОФ” ЕООД 
Участник №10: „СЪРВЕЙ ПРО” ООД 
Участник №11: „ПЕРНИК КАДАСТЪР” ООД 
Участник №12: „КАРУЕЛ” ООД 
Участник №13: „ГЕОМАП” ЕООД 
Участник №14: „ГЕОКОРП” ООД 
Участник №15: „ИН СИ БИЛД - ТН” ЕООД 
Участник №16: „Сървей груп” ЕООД 
Участник №17: „ГЕО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
Участник №18: „Сървей Дизайн” ЕООД 
 
        Комисията взе решение да продължи своята работа на закрито заседание по оценка на 
Техническите предложения на участниците. 
  С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа на 23.03.2017 г. в 
12:00 часа и състави Протокол №1.1 за отваряне, разглеждане на допълнително представените 
документи от участниците за съответствие с личното състояние, критериите за подбор 
поставени от Възложителя чрез открита процедура с предмет: "Извършване на геодезическо 
заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на 
община Септември".         
  Всички документи по обявената обществена поръчка, включително пликовете с офертите 
на участниците се оставиха за съхранение в заключен шкаф в сградата на Общинска 
администрация - Септември, като ключът остава на съхранение при председателя на комисията. 
 
 К О М И С И Я: 
           
 Председател:  Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол” …………….…/П/ 
 
Членове:  

1. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител…………….…/П/ 
2. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство…………….…/П/ 
3. Ели Георгиева Лазарова – Правен сътрудник…………….…/П/ 
4. Ива Стойчева Дачева – мл. спец. „УПОСЗ” …………….…/П/ 
 
 
*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на личните данни 


