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ДОКЛАД
от комисия назначена със Заповед №РД-11-61/24.08.2018г., видоизменена със Заповед
№РД-11-65/10.09.2018г. на инж. Ивайло Спасов- Директор на ОПУ Монтана, за извършване на
подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в открита процедура по реда
на чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки с предмет: „Осъществяване на жива.
невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,
С горепосочената заповед назначената комисия по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП със задача
да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени офертите на участниците в процедурата
за възлагане на обществената поръчка. До определеното в Обявлението време за подаване на
оферти в деловодството на ОПУ Монтана са депозирани 4/четири/ оферти на следните
участници:
1.Фирма за охрана и сигурност „Ловец 01” ЕООД, вх.№01/23.08.2018г, 10:05ч.;
2.„Елос”ООД, вх.№02/23.08.2018г., 15:50ч.
3.„Селект Секюрити” ООД, вх.№03/23.08.2018г.,15:54ч.
4.„Саламандър АСО”ООД, вх.№02/23.08.2018г.,16:06ч.
На 24.08.2018г. в 11:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на ОПУ
Монтана, се проведе открито заседание на комисията. При отваряне на офертите присъства
упълномощен представител на участника „Саламандър АСО”ООД.
Комисията констатира, че всички оферти са подадени в указания срок, в запечатана
непрозрачна опаковка и пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда
на тяхното постъпване:
1. Фирма за охрана и сигурност „Ловец 01’’ЕООД
Комисията в изпълнение на изпълнение на чл.54, ал. 3 от ППЗОП отвори запечатана,
непрозрачна опаковка на офертата, след което оповести нейното съдържание. Комисията
констатира наличието на запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител на
един от участниците отказа да подпише техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”..
2. „Елос”ООД
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Комисията в изпълнение на изпълнение на чл.54, ал. 3 от ППЗОП отвори запечатана,
непрозрачна опаковка на офертата, след което оповести нейното съдържание. Комисията
констатира наличието на запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител на
един от участниците отказа да подпише техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
3. „Селект Секлюрити”ООД
Комисията в изпълнение на изпълнение на чл.54, ал. 3 от ППЗОП отвори запечатана,
непрозрачна опаковка на офертата, след което оповести нейното съдържание. Комисията
констатира наличието на запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител на
един от участниците отказа да подпише техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
4. „Саламандър АСО”ООД
Комисията в изпълнение на изпълнение на чл.54, ал. 3 от ППЗОП отвори запечатана,
непрозрачна опаковка на офертата, след което оповести нейното съдържание. Комисията
констатира наличието на запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Присъстващият представител на
един от участниците отказва да подпише техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
В изпълнение на задълженията си по чл.54, ал.7 ППЗОП на закрито заседание, комисията
започна работа с разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя, при което
констатира следното:
1. Фирма за охрана и сигурност „Ловец 01’’ЕООД
В представените от участника документи чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията не установи
липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередност към личното
състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.
2. „Елос”ООД
В представените от участника документи чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията не установи
липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередност към личното
състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.
3. „Селект Секлюрити”ООД
В представените от участника документи чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията не установи
липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередност към личното
състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.
4. „Саламандър АСО”ООД
В представените от участника документи чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията не установи
липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередност към личното
състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид направените констатации Комисията, назначена с Заповед № РД-1161/24.08.2018г. на Възложителя, допуска всички участници до по-нататъшно участие в
процедурата и разглеждане и оценяване на техническите предложения.
Комисията пристъпи към отваряне на техническите предложения на участниците по реда
на постъпване на офертите им както следва:

1. Фирма за охрана и сигурност „Ловец 01’’ЕООД
Участникът е представил техническо предложение в съответствие с изискванията на
Възложителя. Представеният от участника План за физическа, невъоръжена охрана и охрана със
СОТ на обектите включва особеностите на охраняваните обекти и начина на организация на
охрана, описание на пропускателния режим, които ще се осъществява в административната
сграда на ОПУ Монтана, както и предвидените механизми за контрол и действие на състава при
екстремни ситуации (наводнения, пожар, земетресения, масови безредици, терористични акции и
др.) Участникът е предложил схеми за охрана на обектите, примерен график на дежурствата и
списък на техническото оборудване. От техническото предложение на участникът става ясно, че
има право да извършва дейност по осъществяване на охрана със СОТ.
2. „Елос”ООД
Участникът е представил техническо предложение в съответствие с изискванията на
Възложителя. Представеният от участника План за физическа, невъоръжена охрана и охрана със
СОТ на обектите включва особеностите на охраняваните обекти и начина на организация на
охрана, описание на пропускателния режим, които ще се осъществява в административната
сграда на ОПУ Монтана, както и предвидените механизми за контрол и действие на състава при
екстремни ситуации (наводнения, пожар, земетресения, масови безредици, терористични акции и
др.) Участникът е предложил схеми за охрана на обектите, примерен график на дежурствата и
списък на техническото оборудване. От техническото предложение на участникът става ясно, че
има право да извършва дейност по осъществяване на охрана със СОТ.
3. „Селект Секлюрити”ООД
Участникът е представил техническо предложение в съответствие с изискванията на
Възложителя. Представеният от участника План за физическа, невъоръжена охрана и охрана със
СОТ на обектите включва особеностите на охраняваните обекти и начина на организация на
охрана, описание на пропускателния режим, които ще се осъществява в административната
сграда на ОПУ Монтана, както и предвидените механизми за контрол и действие на състава при
екстремни ситуации (наводнения, пожар, земетресения, масови безредици, терористични акции и
др.) Участникът е предложил схеми за охрана на обектите, примерен график на дежурствата и
списък на техническото оборудване. От техническото предложение на участникът става ясно, че
има право да извършва дейност по осъществяване на охрана със СОТ.
4. „Саламандър АСО”ООД
Участникът е представил техническо предложение в съответствие с изискванията на
Възложителя. Представеният от участника План за физическа, невъоръжена охрана и охрана със
СОТ на обектите включва особеностите на охраняваните обекти и начина на организация на
охрана, описание на пропускателния режим, които ще се осъществява в административната
сграда на ОПУ Монтана, както и предвидените механизми за контрол и действие на състава при
екстремни ситуации (наводнения, пожар, земетресения, масови безредици, терористични акции и
др.) Участникът е предложил схеми за охрана на обектите, примерен график на дежурствата и
списък на техническото оборудване. От техническото предложение на участникът става ясно, че
има право да извършва дейност по осъществяване на охрана със СОТ.
Предвид на правените констатации при прегледа и оценката на техническите предложения
на участниците, Комисията единодушно:
РЕШИ:
Допуска до разглеждане на ценовото предложение следните участници:
1. Фирма за охрана и сигурност „Ловец 01’’ЕООД
2. „Елос”ООД
3. „Селект Секлюрити”ООД
4. „Саламандър АСО”ООД

Със съобщение от 03.09.2018г. участниците в процедурата бяха уведомени за датата, часа
и мястото на отваряне на ценовите предложения е публикуване на съобщението в Профила на
купувача на АПИ.
На открито заседание на 11.09.2018 год. в 10:00 часа в Заседателна зала, втори етаж в
Административната сградата на Областно пътно управление Монтана присъстваха всички
редовни членове на комисията. Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници бяха оповестени със съобщение в „Профил на купувача” на АПИ на
03.09.2018г. На заседанието на Комисията присъства упълномощен представител на участник на
„Саламандър АСО” ООД.
Публичната част от заседанието на Комисията започна е отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници по реда на подаване на офертите, както следва:
I.

1.Плик с Предлагани ценови параметри” на Фирма за Охрана и Сигурност „ЛОВЕЦ01” ЕООД
Председателят оповести ценовото предложение на Фирма за Охрана и Сигурност
„ЛОВЕЦ-01” ЕООД, което е изготвено по Образец №2 от документацията, а именно:
Цената за изпълнение на договора (обществената поръчка) е 123 225Л2 ( сто двадесет и
три хиляди двеста двадесет и пет лева 0Л2 ст.) без ДДС
Ценовата оферта включва: цена за охрана на обекта за месец и обща цена за срока на
договора, както следва:
Обект
№
по
ред
Физическа
1

невъоръжена охрана
на
1/един/
обект:
Административна
сграда
на
ОПУ М онтана, гр. Монтана, бул.
„Христо Ботев”№ 65

2

Охрана със СОТ на 6/шест/
обекта: пункт за продажба на
винетни стикери на първи етаж;
касово помещение на трети етаж,
помещение
за
класифицирана
документация на четвърти етаж
находящи се в административна
сграда на ОПУ Монтана; Кантон
с.Г. Геново; Ремонтно складова
база- гр. Монтана; Снегоринна
база с. Спанчевски; ОП „Манрата”
ОП „ Петрохан”

Цена в лв. без Цена в лв. за срока на действие
на договора 3 /три/ години в лв.
ДДС на месец
без ДДС
118 545.12 лв.
3 292.92 лв.

130лв.

Обща цена за 36 (тридесет 3 422.92
и шест) месеца:
лв./месец

4 680 лв.

123 225. 12 лв.

Неразделна част от настоящото ценово предложение е финансов разчет за формиране на
месечна цена на охранителна услуга за 1 охранител /невъоръжен/ , образец № 4.1-цената е
552.22лв.
II.

1.Плик с Предлагани ценови параметри на „ЕЛОС” ООД
Председателят оповести ценовото предложение на „ЕЛОС” ООД, което е изготвено по
Образец №2 от документацията, а именно:
Цената за изпълнение на договора (обществената поръчка) е 95 760,00
(деветдесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) без ДДС
Ценовата оферта включва: цена за охрана на обекта за месец и обща цена за срока на
договора, както следва:

Обект
№
по
ред
Физическа
1

невъоръжена охрана
на
1/един/
обект:
Административна
сграда
на
ОПУ М онтана, гр. Монтана, бул.
„Христо Ботев”№ 65

2

Охрана със СОТ на 6/шест/
обекта: пункт за продажба на
винетни стикери на първи етаж;
касово помещение на трети етаж,
помещение
за
класифицирана
документация на четвърти етаж
находящи се в административна
сграда на ОПУ Монтана; Кантон
с.Г. Геново; Ремонтно складова
база- гр. Монтана; Снегоринна
база с. Спанчевски; ОП „Манрата”
ОП „ Петрохан”

Цена в лв. без Цена в лв. за срока на действие
на договора 3 /три/ години в лв.
ДДС на месец
без ДДС
92 880.00 лв.
2 580 лв.

280 лв.

Обща цена за 36 (тридесет 2 660 лв./месец
и шест) месеца:

2 880.00лв.

95 760 лв.

I

Неразделна част от настоящото ценово предложение е финансов разчет за формиране на
месечна цена на охранителна услуга за 1 охранител /невъоръжен/ , образец № 4.1-цената е
533.97лв.
III.

1.Плик е Предлагани ценови параметри на „CEJIEKT СЕКЮРИТИ” ООД
Председателят оповести ценовото предложение на „CEJIEKT СЕКЮРИТИ” ООД, което е
изготвено по Образец №2 от документацията, а именно:
Цената за изпълнение на договора (обществената поръчка) е94 860.00
(деветдесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет лв.) без ДДС

Ценовата оферта включва: цена за охрана на обекта за месец и обща цена за срока на
договора, както следва:
Обект
№
по
ред
Ф изическа
1

невъоръжена охрана
на
1/един/
обект:
Административна
сграда
на
ОПУ Монтана, гр. Монтана, бул.
„Христо Ботев”№ 65
Охрана със СОТ на 6/шест/
обекта: пункт за продажба на
винетни стикери на първи етаж;
касово помещение на трети етаж,
помещение
за
класифицирана
документация на четвърти етаж
находящи се в административна
сграда на ОПУ Монтана; Кантон
с.Г. Геново; Ремонтно складова
база- гр. Монтана; Снегоринна
база
с.
Спанчевски;
ОП
„Манрата”; ОП „ Петрохан”

2

Цена в лв. без Цена в лв. за срока на действие
на договора 3 /три/ години в лв.
ДЦС на месец
без ДЦС
89 280.00 лв.
2 480 лв.

155 лв.

Обща цена за 36 (тридесет 2 636 лв./месец
и шест) месеца:

5 580.00 лв.

94 860 лв.

Неразделна част от настоящото ценово предложение е финансов разчет за формиране на
месечна цена на охранителна услуга за 1 охранител /невъоръжен/ , образец № 4.1-цената е
520.91лв.
IV.

1.Плик с Предлагани ценови параметри на „САЛАМАНДЪР АСО” ООД
Председателят оповести ценовото предложение на „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД, което е
изготвено по Образец №2 от документацията, а именно:
Цената за изпълнение на договора (обществената поръчка) е 115 956.00
(сто и
петнадесет хиляди деветстотин петдесет и шест лв.) без ДДС
Ценовата оферта включва: цена за охрана на обекта за месец и обща цена за срока на
договора, както следва:
№
по
ред
1

Обект

Физическа невъоръжена охрана
на
1/един/
обект:
Административна сграда
на
ОПУ Монтана, гр. Монтана, бул.
„Христо Ботев”№ 65

Цена в лв. без Цена в лв. за срока на действие
ДДС на месец
на договора 3 /три/ години в лв.
без ДДС
2 996 лв.
107 856 лв.

2

Охрана със СОТ на 6/шест/
обекта: пункт за продажба на
винетни стикери на първи етаж;
касово помещение на трети етаж,
помещение
за
класифицирана
документация на четвърти етаж
находящи се в административна
сграда на ОПУ Монтана; Кантон
с. Г. Геново; Ремонтно складова
база- гр. Монтана; Снегоринна
база
с.
Спанчевски;
ОП
„Манрата”; ОП „ Петрохан”

225лв.

Обща цена за 36 (тридесет 3 221лв./месец
и шест) месеца:

8 100 лв.

115 956 лв.

Неразделна част от настоящото ценово предложение е финансов разчет за формиране на
месечна цена на охранителна услуга за 1 охранител /невъоръжен/, образец № 4.1-цената е 560,79
лв.
Публичната част от заседанието приключи в 10:30 часа.
Комисията продължи работа на закрито заседание, като разгледа ценовите предложения
на участниците за съответствие е изискванията на Възложителя и спазване изискванията на
трудовото и осигурително законодателство.
Комисията констатира ,че в Образец №4.1. /Финансов разчет за формиране на месечна
цена на охранителна услуга за 1 охранител/ в раздел редовен годишен отпуск не са налице
финансови разчети, които не представят в яснота броя на заложените по нормативен документ
/Кодекса по труда/ дни на задължителен платен годишен отпуск и изисква от участниците
- Фирма за Охрана и Сигурност „ЛОВЕЦ-01” ЕООД;
-„ЕЛОС” ООД;
„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД да разяснят начина на формиране и посочване на
съответните суми.
По отношение цената предложена от участниците за охрана на 6 обекта и СОТ и
изискванията на Възложителя за спазване на нормите и правилата на социалното и трудовото
законодателство, комисията изисква от участниците писмена обосновка за начина за
ценообразуване за месец на 1/един/ обект за охрана със СОТ.
С писмо вх.№ 53-00-907/19.09.2018г. Фирма за Охрана и Сигурност „ЛОВЕЦ-01” ЕООД 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 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, е 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. „ЕЛОС” 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.
На основание чл.107,т.З от ЗОП комисията отстранява участника „CEJIEKT
СЕКЮРИТИ”ООД, не е изпратена в срок обосновката.
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

участник
най-ниска цена
114 912,00 лв.
„ЕЛОС” ООД
139 147,20 лв.
„САЛАМАНДЪР-АСО”ООД
Фирма за Охрана и Сигурност 147 870,14 лв.
„ЛОВЕЦ-01” 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.
Съгласно чл.60, ал.З от ППЗОП, докладът е подписан от всички членове на комисията и
ще бъде предаден на Възложителя заедно с цялата документация.

Председател:
/3

Членове:

