МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - МОНТАНА

ПРОТОКОЛ № 3
за отваряне на допълнително представени писмени обосновки на ценовите предложения на
участниците в открита процедура по реда на чл.18 , ал.1, т.1 от ЗО П за възлагане на
обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна
собственост, стопанисвани от АПИ”

Днес, 03.10.2018 год. в 13:00 часа, се проведе закрито заседание на комисията за
разглеждане на допълнително представени документи, относно ценовите предложения на
участниците и спазени ли са нормите и правилата на социалното и трудовото законодателство и
изискванията на Възложителя.
Комисията е в състав:
1. Зоя Иванова-гл. счетоводител, отдел „АО”-Председател;
2. Даниела Пъневска-юрисконсулт, отдел „АО”- Член;
3. Искрен Стефанов-финансов контрольор, отдел „АО”- Член
С писма изх. № №53-00-872/13.09.2018г.; 53-00-873/13.09.2018г.; 53-00-874/13.09.2018г.;
Комисията е изисквала от участниците уточняваща информация на приложените финансови
разчети за формиране на месечна цена на охранителна услуга за 1/един/ охранител /Образец
№4.1 от документацията/.
С писмо вх. №53-00-907/19.09.2018. Фирма за Охрана и Сигурност „ЛОВЕЦ-01” ЕООД е
представила писмена обосновка за начина на формиране на предложените цени, а именно:
1. Участникът е посочил- предлаганата цена за редовен годишен отпуск е съобразена с
ал.4 на чл.155 от Кодекса на труда, където е предвиден минимален размер на основния платен
годишен отпуск не по-малко от 20 работни дни. Необходимата месечна сума за редовен годишен
отпуск за 20 работни дни е в размер 34,96 лв/ден изчислена на база 248 работни дни за 2017 г.
при брутно трудово възнаграждение в размер на 699,14лв/ мес., посочено в финансовия разчет на
участника.
Комисията приема представените допълнителни разяснения, с които показват, че
участника е спазил изискванията за социално и трудово законодателство, както и предварително
обявените изисквания на Възложителя.
С писмо вх. №53-00-914/20.09.2018. „EJIOC” ООД е представил писмена обосновка за
начина на формиране на предложените цени, а именно:
1. Участникът е посочил- предлаганата цена за редовен годишен отпуск е съобразена с
ал.4 на чл.155 от Кодекса на труда, където е предвиден минимален размер на основния платен
годишен отпуск не по-малко от 20 работни дни. Необходимата месечна сума за редовен годишен
отпуск за 20 работни дни е в размер 32,25 лв/ден изчислена на база 248 работни дни за 2017 г.
при брутно трудово възнаграждение в размер на 645,00 лв/ мес., посочено в финансовия разчет
на участника.
Комисията приема представените допълнителни разяснения, с които показват, че
участника е спазил изискванията за социално и трудово законодателство, както и предварително
обявените изисквания на Възложителя.
Областно пътно управление Монтана 3400 бул. “ Христо Ботев” №65 тел. 096/300908

Поради непредставяне в срок на обосновката, на основание чл. 107,т.З от ЗОП комисията
отстранява участника „CEJIEKT СЕКЮРИТИ”ООД.
Въз основа на ценовите предложения и критерия „най-ниска цена” , комисията класира
допуснатите участници, както следва:
класиране по ред
на първо място
на второ място
на трето място

най-ниска цена
участник
114 912,00 лв.
„ЕЛОС” ООД
139 147,20 лв.
„САЛАМАНДЪР-АСО”ООД
Фирма за Охрана и Сигурност 147 870,14 лв.
„ЛОВЕЦ-ОГ ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет „Осъществяване на
жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост,
стопанисвани от АПИ” с класиралия се на първо място участник „EJIOC” ООД.

