АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ
Изх.№

г.

До

Георги Панов - Управител
на „ФСБ-Добрич”ООД
Гр.Добрич, ул.’’Калиакра” № 2, ет.4
Факс: 058/600114

Уважаеми господин Панов,

Във връзка с провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет:
„Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна
собственост, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич”, на Вашето внимание изпращаме
Протокол № 1 от 28.07.2015 г. от работата на комисията по чл.68 от ЗОП.
На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 03.08.2015 г., в
10,30 ч, в стая № 201, на Административната сграда на ОПУ-Добрич, ул.”Отец
Паисий” № 15, ще бъде отворена ценовата оферта.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

Дияна Великова
Председател на комисия по ЗОП

Областно пътно управление - Добрич, 9300 Добрич, ул.”Отец Паисий”№15,тел. 058 601 185, факс 058 601 254

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ
9300 Добрич, ул. „Отец Паисий” №15, тел.058 601 185, факс 058 601 254

ПРОТОКОЛ
№1
Днес, 28.07.2015г., в гр.Добрич, в административната сграда на Областно пътно
управление-Добрич, находяща се в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий”№ 15, ет.2, стая 201,
започна заседание на комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет:
"Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна
собственост, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич"
Комисията, назначена със Заповед №66-Дб-411/28.07.2015 г. на Директора на
Областно пътно управление-Добрич, в качеството му на упълномощено лице от
Председателя на УС на АПИ с пълномощно изх.№ П-130/01.04.2015 г. се събра за работа в
10:00 ч. в пълен състав:
Председател: Дияна Великова - Н-к отдел "Административно обслужване"(АО);
1. Людмила Чакърова-Тодорова (правоспособен юрист) - Главен юрисконсулт в
ОПУ-Варна;
2. инж.Иван Светославов - Н-к отдел „Инвестиционно -ремонтни дейности” (ИРД);
4. инж.Михаил Петров - Гл.експерт в отдел „ИРД” и
5. Дияна Василева - Ст.експерт „Счетоводител” в отдел „АО”.
Поради присъствие на всички членове на Комисията, резервните членове :
1. инж. Красимир Паскалев - Гладен експерт в отдел „ИРД” в ОПУ-Добрич и
2. Красимира Костадинова - Старши експерт в отдел „АО” в ОПУ-Добрич не бяха
поканени за участие в процедурата.
Председателят на комисията прочете имената на лицата, подали предложения за
участие в процедурата, по реда на постъпването им в деловодството на ОПУ-Добрич :
1,”ФСБ-Добрич" ООД,
гр.Добрич, ул.”Калиакра”№ 2, ет.4, представлявано от
Георги Кръстев Панов - Управител, факс №058/600-114, с вх.№ 55-00-6, подадено в 16:20
ч. на 27.07.2015 г.
След прочитане на списъка членовете на комисията попълниха и подписаха
декларации по чл.35, ал.З от ЗОП. Преди отваряне на офертите, комисията се запозна
обстойно с утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура,
както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно документацията,
критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.
В заседанието на комисията, проведено на 28.07.2015 г., взе участие :
1. Георги Кръстев Панов - представляващ "ФСБ-Добрич"ООД .
Името на присъстващия представител на участника бе вписано в Присъствен лист,
представляващ Приложение № 1 към протокола на комисията.
Комисията започна отваряне на офертите, по реда в представения списък.
1.
”ФСБ-Добрич” ООД, гр.Добрич - документацията е поставена в запечатан
непрозрачен плик, е ненарушена цялост.
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При отваряне на плика намерихме 3 бр. запечатани пликове с надпис:
Плик № 1 „Документи за подбор”,
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и
Плик № 3 „Предлагана цена”.
Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3. Представител на
участниците не подписва плик № 3 на настоящия участник, тъй като той е единствен. След
това членовете на комисията отвориха плик № 2. Трима от членовете на комисията
подписаха всичките съдържащи се в плик № 2 документи. Представител на участниците не
подписва документите в плик № 2 на настоящия участник, тъй като той е единствен.
Отворихме плик №1, в него бяха поставени 2 /два / броя пликове, съответно с надпис
„Оригинал” и „Копие”. Председателят на комисията оповести документите, които се
съдържат в тях, и извърши проверка на съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14
от ЗОП. Приложени 212 листа.
С извършване на описаните действия приключи публичната част от заседанието на
комисията, съгласно чл.68, ал.6 от ЗОП. Комисията приключи своята работа в 10:25 ч на
28.07.2015 г.
За създаване на ефективна организация на работа, комисията обсъди и прие работна
програма, която е неразделна част от настоящия протокол. Съгласно тази програма бяха
взети следните
РЕШЕНИЯ:
Разглеждане на офертите с оглед преценка на основанията за допускане до понататъшно участие, както следва:
1. Юридическа и финансова проверка за установяване на пълнотата и
съответствието на офертите с изискванията на документацията;
2.
Проверка за установяване на икономическото и финансовото състояние,
техническите възможности и квалификацията на участниците с оглед пълнота и
съответствие с тръжните документи.
Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и
ползване на документацията по процедурата. Обсъдени бяха въпроси от техническо
естество по проверка на офертата и бе взето решение заседанията на комисията да се
провеждат в работно време от 08:30 до 16:30 часа.
•

В изпълнение на задълженията си по чл.68, ал.8 от ЗОП, на закрито заседание на
28.07.2015 г., комисията разгледа документите в плик №1 за съответствие с критериите за
подбор, поставени от Възложителя, и направи следните КОНСТАТАЦИИ:
1. ”ФСБ-Добрич”ООД. гр.Добрич:
Документите, приложени в Плик с надпис „Документи за подбор” са в пълен обем и
няма липсващи документи. Представени са във вид и форма, изискани от Възложителя, и
отговарящи на минималните изисквания, разписани от него в документацията за участие.
Поради изложеното комисията допуска участника до разглеждане на документите,
приложени в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника, както
следва:
1. ”ФСБ-Добуич ” ООД. гр.Добрич :
В плика има 1 /един/ брой папка с приложено техническо предложение за
изпълнение на обществената поръчка, сжоято участникът се заявява, че ако бъде избран за
изпълнител ще използва техническо оборудване за изпълнение на поръчката, описано в
списъка, представен в Приложение № 7 от документацията за участие.
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Обществената поръчка ще се изпълни е екип охранители, включително и лицата,
отговарящи за контрола, поименно изброени в Приложение № 8 от документацията за
участие. Евентуалната промяна на екипа по т.1.2. ще се извършва на собствен риск от
изпълнителя по реда, предвиден в договора за възлагане на обществената поръчка.
Време за реакция след подаване на сигнал за нарушение при охрана чрез СОТ: 5
/пет/ минути ( не повече от 5 минути за населено място).
Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца. Неразделна част от техническото
предложение представлява План за охрана на обектите, съгласно изискванията на чл.24,
ал.2 от ЗЧОД.
Приложена е и декларация за конфиденциалност по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП, съгласно
която участникът декларира, че информацията, съдържаща се в Плановете за охрана от
Техническото предложение, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа
технически и/или търговски тайни.
След извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 2 на
участника, Комисията установи, че те съответстват на императивните изисквания на Закона
за обществените поръчки и на Условията на Възложителя, съгласно Документацията за
участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание
за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл. 69
от ЗОП.
С оглед на изложеното до тук, Комисията Реши: допуска Участника „ФСБДобрич”ООД до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.
Участникът да бъде поканен да присъства на следващото заседание на основание
чл.69а, ал.З от ЗОП, като дата, място и час на отваряне на ценовите оферти: 03.08.2015 г., от
10:30 ч, в сградата на Областно пътно управление-гр.Добрич, гр.Добрич, ул.”Отец Паисий”
№ 15, ет.2, стая № 201.
На заседанието може да присъства участника (лицето, което го представлява) или
изрично упълномощен представител, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
28.07.2015 г., в 15:00 часа.
Приложение: При<
Председател:
Членове:

Дияна Василева
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