ДОКЛАД
по
чл.60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Относно провеждане процедура по реда на чЛ8, ал.1, тЛ от ЗОП с предмет:
„Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със сигналноохранителна техника /СОТ/ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИОПУ-Добрич”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
В качеството си на членове на комисия , назначена с Ваша Заповед № 66-Дб548/25.07.2017 г. и в изпълнение на разпоредбите на чл.60 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки, докладваме :
На 24.08.2016г. в 10:30 ч. 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 процедурата.
Комисията се събра за работа в състав:
Председател:
Дияна Великова - началник отдел АО /икономист/ и
Членове: 1.Людмила Чакърова-Тодорова- главен юрисконсулт в ОИПУ-Варна и
2.инж.Михаил Петров /строителен инженер/ - главен експерт в отдел ИРД .
Поради отсъствие на Дияна Великова , за участие в работата на комисия е поканен
резервен член Димитричка Великова - старши експерт в отдел АО /икономист/ .
Другият резервен член на комисията Илиян Илиев - главен специалист в отдел ИРД не бе
поканен за участие.
Председателят на комисията получи Списък на подалите заявления за участие и
прочете имената на лицата, подали предложения за участие в процедурата, по реда на
постъпването им в деловодството на ОПУ-Добрич :
1. „САЛАМАНДЪР - АСО” ООД гр. Перник, с вх.№ 55-00-1, подадено в 15:46 ч.
на 24.07.2017г.;
2. „ФСБ-ДОБРИЧ” ООД, гр.Добрич , с вх.№ 55-00-2, подадено в 15:53 ч., на
24.07.2017 г..
След прочитане на списъка, членовете на комисията попълниха и подписаха
декларации по чл.103 от ЗОП. Преди отваряне на офертите, комисията се запозна
обстойно с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата, както и с
начина на оценяване на офертите на участниците.
В заседанието на комисията, присъстваха представители на следни те участници:
1.„САЛАМАНДЪР - АСО” ООД гр. Перник - Живко Николов- упълномощен от
представляващия дружеството с пълномощно от 10.07.2017 г.

2.„ФСБ-Д0БРИЧ”0 0 Д , гр.Добрич - представлявано лично от управителя Георги
П анов.
Имената на представителите на участниците бяха вписани в присъствен списък Приложение №1 към настоящия протокол.
Комисията започна отваряне на офертите, по реда в представения списък.
1. „САЛАМАНДЪР-АСО” ООД гр. Перник - документацията е поставена в
запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
При отваряне на опаковката се намери 1 бр. запечатан плик с надпис: „Предлагани
ценови параметри“ и документи по приложен опис, които бяха оповестени на
присъстващите участници.
В съответствие с разпоредбите на чл.55, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, членовете на
комисията подписаха плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Представител на
другия присъстващ участник също подписа плика на настоящия участник. След това
членовете на комисията и същия представител подписаха техническото предложение на
участника.
2. „ФСБ-Добрич“ ООД, гр.Добрич - документацията е поставена в запечатана
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
При отваряне на опаковката се намери 1 бр. запечатан плик с надпис: „Предлагани
ценови параметри“ и папка, съдържаща документи по приложен опис, които бяха
оповестени на присъстващите участници .
Председателят обърна внимание на членовете на комисията и на присъстващите
представители, че пликът на участника с надпис „Предлагани ценови параметри” е леко
прозрачен. Вижда се вътре листа с написан текст, но не може да се разчете съдържанието
на написаното. Комисията прие, че пликът е непрозрачен и отговаря на изискванията на
чл.47, ал.З от ППЗОП.
В съответствие с разпоредбите на чл.55, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, членовете на
комисията подписаха плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Представител на
другия присъстващ участник също подписа плика на настоящия участник. След това
членовете на комисията и същия представител подписаха техническото предложение на
участника.
Уточнение: В протокол №1, комисията неправилно е изписала „В предложението
на участника беше поставен празен лист, който също бе разписан и поставен знак „2” на
цялата страница”.
Текста следва да се разбира по следния начин : Комисията установи, че в
предложението на участника има поставен празен лист, който също бе разписан и
поставен знак „2” на цялата страница
С извършване на описаните действия приключи публичната част от заседанието на
комисията, съгласно чл.54, ал.6 от ППЗОП, и присъстващите представител на участниците
напуснаха залата.
Заседанието на комисията приключи в 10:50 ч. на посочената по-горе дата и бе
подписан Протокол №1.
Днес, 26.07.2017 г., в гр. Добрич , в административната сграда на Областно пътно
управление-Добрич, находяща се в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий“ №15, ет.1, стая №201,
започна заседание на комисията за провеждане на процедурата.
Комисията,се събра в в 10:00 часа, в следния състав :
Председател:
Дияна Великова - началник отдел АО /икономист/ и
Членове: 1.Людмила Чакърова-Тодорова- главен юрисконсулт в ОПУ-Варна и
2.инж.Михаил Петров /строителен инженер/ - главен експерт в отдел ИРД .

Тъй като присъстват всички членове на комисията, резервните членове не бяха поканени
за участие в заседанието.
След прочитане на списъка, Председателят на комисията Дияна Великова попълни
и подписа декларация по чл. 103 от ЗОП.
Протокол №1 от 25.07.2017 г. е основа за продължаване на работата на комисията и
представлява неразделна част от настоящия протокол.
В изпълнение на задълженията си по чл.54, ал.7 от ЗОП, на закрито заседание
комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и направи
следните
КОНСТАТАЦИИ:
1. За „САЛАМАНДЪР - АСО“ ООД гр. Перник :
1.Комисията констатира, че :
В приложения ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, В: Технически и
професионални способности в т.6 б), участникът е декларирал, ръководен състав който
ще отговаря за изпълнението на поръчката, като не е посочил каква професионалната
квалификация и професионален опит притежава всеки един от ръководния състав .
Съгласно Документацията за участие 3.3. Технически и професионлани способности и
т.Ш.1.3. от Раздел III на Обявлението за обществената поръчка, изискването към
участника е да разполага с екип за изпълнение на услугата: лица, осигуряващи изпълнение
на обществената поръчка, (или ръководство при изпълнение), с необходимата
квалификация и професионален опит, съгласно чл.27 от Закона за частна охранителна
дейност включващ най-малко:
■ Ръководител на охранителна дейност (2 б р .);
■ Лица, извършващи охранителна дейност (8 бр.) - пълнолетни и дееспособни
лица с не по-ниско от средно образование.
Служителите от екипа да са преминали първоначално обучение в учебни
заведения, които имат право да обучават лица за професия „охранител“ и да притежават
правоспособност, съгласно чл. 28 от ЗЧОД, или да притежават професионална
квалификация „охранител“.
Служителите от екипа следва да притежават компютърна грамотност.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3. от Документацията
за участие, съответно по т.Ш.1.3. от Раздел III на Обявлението за обществената поръчка,
се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на
обединения, подизпълнителите или третите лица.
Комисията извърши проверка на всички декларирани в ЕЕДОП обстоятелства и
установи, че декларираното отговаря в пълна степен на информацията , съдържаща се в
публичните регистри - Агенция за обществени поръчки, Комисия за регулиране на
съобщенията, Търговски регистър, Регистър на Националната асоциация на фирми за
търговска сигурност и охрана и др.
Решение: Участникът следва да представи ЕЕДОП, съобразно изискванията на
възложителя.
2. За „ФСБ-Добрич“ ООД
1.
В приложения ЕЕДОП, В част IV Критерии за подбор, В: Технически и
професионални способности в т.1 б), участникът е декларирал, 2 (две) услуги, които са
еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка - услуги, свързани с охрана на
имущество на физически и/или юридически лица, и охрана чрез сигнално-охранителна
техника.

На основание чл.53, ал.13 от ППЗОП, комисията извърши проверка в Регистъра на
обществените поръчки към АОП и констатира, че декларираните в ЕЕДОП данни не
съответстват в публикуваното от страна на съответните възложители / дати на сключване
на договорите, както и стойност на изпълнената поръчка/ .
2. В част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности в
т.6 а ) , участникът не е декларирал ,служители , които ще изпълняват обществената
поръчка . Записано е , че е приложен отделен списък.
Съгласно Документацията за участие 3.3. Технически и професионлани способности и
т.Ш.1.3. от Раздел III на Обявлението за обществената поръчка, изискването към
участника е да разполага с екип за изпълнение на услугата: лица, осигуряващи изпълнение
на обществената поръчка, (или ръководство при изпълнение), с необходимата
квалификация и професионален опит, съгласно чл.27 от Закона за частна охранителна
дейност включващ най-малко:
■ Ръководител на охранителна дейност (2 б р .);
■ Лица, извършващи охранителна дейност (8 бр.) - пълнолетни и дееспособни
лица с не по-ниско от средно образование.
Служителите от екипа да са преминали първоначално обучение в учебни
заведения, които имат право да обучават лица за професия „охранител“ и да притежават
правоспособност, съгласно чл. 28 от ЗЧОД, или да притежават професионална
квалификация „охранител“.
Служителите от екипа следва да притежават компютърна грамотност.
3. В част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности в
т.6 б ) , участникът е декларирал, ръководен състав който ще отговаря за изпълнението на
поръчката, като не е посочил каква професионалната квалификация и професионален опит
притежава всеки един от ръководния състав .
Съгласно Документацията за участие 3.3. Технически и професионлани способности и
т.Ш.1.3. от Раздел III на Обявлението за обществената поръчка, изискването към
участника е да разполага с екип за изпълнение на услугата: лица, осигуряващи изпълнение
на обществената поръчка, (или ръководство при изпълнение), с необходимата
квалификация и професионален опит, съгласно чл.27 от Закона за частна охранителна
дейност включващ най-малко:
■ Ръководител на охранителна дейност ( 2 бр.) ;
■ Лица, извършващи охранителна дейност (8 бр.) - пълнолетни и дееспособни
лица с не по-ниско от средно образование.
Служителите от екипа да са преминали първоначално обучение в учебни
заведения, които имат право да обучават лица за професия „охранител“ и да притежават
правоспособност, съгласно чл. 28 от ЗЧОД, или да притежават професионална
квалификация „охранител“.
Служителите от екипа следва да притежават компютърна грамотност.
4.
В част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности в т.9 ,
участникът е декларирал инструменти , съоръжения и техническо оборудване, които ще
бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, като не е посочил броя на
радиостанциите, които ще са на негово разположение.
Съгласно Документацията за участие 3.3. Технически и професионални способности
и т.Ш.1.3. от Раздел III на Обявлението за обществената поръчка, изискването към
участника е да има възможност да осигури техническо оборудване_за изпълнение на
охранителната дейност на обектите със СОТ не по-малко от :
• денонощен оперативен център, притежаващ необходимото оборудване и
защитеност на централните съоръжения - 1 бр.;
• патрулни автомобили - 7 бр.;
• радиостанции - 4 бр.

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3. от Документацията
за участие, съответно по т.Ш.1.3. от Раздел III на Обявлението за обществената поръчка,
се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на
обединения, подизпълнителите или третите лица.
5.
Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Документацията за участие,
Раздел II. Условия за участие, т.1 Технически спецификации - Участникът трябва да
притежава Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурсрадиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди
чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба РМК, издаден от
Комисията за регулиране на съобщенията. Териториален обхват на разрешението - Област
Добрич. При подаване на оферта това изискване се декларира в ЕЕДОП, който се подава
от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
На основание чл.53, ал.13 от ППЗОП, комисията не може да извърши проверка на
териториалния обхват на Разрешението за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс-радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения за
собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба РМК,
издаден от Комисията за регулиране на съобщенията /деклариран в ЕЕДОП , част IV
Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности в т.9 /. В п убл и чният
регистър на КРС не се съдържат данни за териториалния обхват /в километри/ на
издадените разрешения.
Решение: Участникът следва да представи ЕЕДОП, съобразно изискванията на
възложителя и Приложение №1 „Технически параметри на електронната съобщителна
мрежа РМК”, неразделна част от Разрешение №00922/18.08.2008 г. и Изменение №0092201/18.08.2011 г. , издадени от Комисията за регулиране на съобщенията.
В изпълнение на чл.54, ал.8 от ППЗОП,
участниците следва да бъдат
информирани, че при прегледа на представената от тях информация е установена липса на
документи и непълнота на представената информация, както и несъответствия с
изискванията към критериите за подбор.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП на участниците се предоставя срок от 5
/пет/ работни дни да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
Опаковката, в която участниците представят документите, следва да отговаря на
изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП и да е с надпис „Допълнителни документи“.
След изтичане на предоставения срок, комисията ще пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Членовете на комисията възлагат на председателя да изпрати протокола на
участниците в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача.
Протокол №2 е съставен и подписан от членовете на комисията на 31.07.2017 г„ в
11:30 часа.
На 21.08.2017 г. от 10:00 ч. започна заседанието за разглеждане на допълнително
представени документи в провежданата процедура.
Работата на комисията продължава на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, като
Протокол №1 от 25.07.2017 г. и Протокол №2 от 26.07.2017 г. представляват основа за
извършване на действията по разглеждане на допълнително представените документи,
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.

Въз основа на Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, Председателят на комисията
оповести, че допълнително представени документи са депозирани в деловодството на
ОПУ-Добрич, както следва:
3. „САЛАМАНДЪР-АСО” ООД, с вх.№ 53-00-739, подадено в 14:07 ч. на
02.08.2017 г . ;
4. „ФСБ-ДОБРИЧ“ООД, с вх.№53-00-769, подадено в 15:50 ч. на 07.08.2017 г.
Протоколът по чл.54, ал.7 от ППЗОП е качен в „Профил на купувача“ и изпратен
по факс на участниците на 31.07.2017 г.
Представените документи са депозирани в деловодството на ОПУ-Добрич в срока
по чл.54, ал.9 от ППЗОП, поради което комисията пристъпи към отваряне на пликовете, и
разглеждане на допълнително представените документи.
1.
..САЛАМАНДЪР-АСО” ООД:
В изпълнение на решението на комисията, отразено в Протокол №2/26.07.2017 г„
участникът е представил следните документи:
ЕЕДОП, в който участникът, в част IV Критерии за подбор, В: Технически и
професионални способности, в т.6 б) е декларирал ръководен състав, който ще отговаря
за изпълнението на поръчката, като е посочил каква професионална квалификация и
професионален опит притежава всеки един от ръководния състав.
Представени са копия на удостоверения
за професионално обучение на
ръководния персонал.
След като разгледа описаните документи, комисията установи, че участникът
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, разписани от
възложителя в Обявлението и Документацията за участие в процедурата, поради което, на
основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска участника до разглеждане на техническото
му предложение.
2.., ФСБ-ДОБРИЧТ”ООД
Представен от участника ЕЕДОП, който е попълнен, съгласно изискванията на
Възложителя, разписани в Обявлението и Документацията за участие в процедурата, като
в него са включени:
По
т.1.: В част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
способности, в т.1.б), участникът е декларирал, 2 (две) услуги, които са еднакви или
сходни с предмета на настоящата поръчка - услуги, свързани с охрана на имущество на
физически и/или юридически лица, и охрана чрез сигнално-охранителна техника.
Представени са и копия на сключените и изпълнени договори. При извършената
проверка в Регистъра на обществените поръчка в АОП, комисията установи, че
декларираните данни, отговарят на публикуваната в страницата на АОП информация.
По
т.2.: В част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
способности, в т.б.а), участникът е декларирал, че разполага с екип за изпълнение на
услугата - лица, осигуряващи изпълнение на обществената поръчка (или ръководство при
изпълнение), с необходимата квалификация и професионален опит, съгласно чл.27 от
Закона за частна охранителна дейност.
Пот.З.: В част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
способности, в т.6. б), участникът е декларирал ръководен състав, който ще отговаря за
изпълнението на поръчката, като е посочил каква професионална квалификация и
професионален опит притежава всеки един от ръководния състав.
По
т.4.: В част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
способности, в т.9, участникът е декларирал инструменти, съоръжения и техническо
оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, като е
посочил броя на радиостанциите, които ще са на негово разположение.

По т.5.: Участникът е представил Приложение №1 „Технически параметри на
електронната съобщителна мрежа РМК”, неразделна част от Разрешение №00922 от
18.08.2008 г. и Изменение №00922-01/18.08.2011 г„ издадени от Комисията за регулиране
на съобщенията, от което е видно, че има покритие на територията на Област Добрич,
съгласно изискванията на възложителя.
След като разгледа описаните документи, комисията установи, че участникът
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, разписани от
възложителя в Обявлението и Документацията за участие в процедурата, поради което, на
основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, допуска участника до разглеждане на техническото
му предложение.
На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на
техническите предложения на участниците:
1 ...САЛАМАНДЪР-АСО” ООН
Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е изготвено по
образеца на Възложителя и към него са приложени:
1) Документ за упълномощаване на лицето, което е подало офертата, тъй като не е
законният представител на участника - в оригинал ;
2) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя (в свободен текст), както и:
- план за осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на административната
сграда на ОПУ-Добрич;
- план за осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на БКП „Икънтълъка”;
- примерен график за охрана на обектите;
- план за техническа охрана и реагиране при сигнали за нарушения в обекти,
стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич (шест обекта). Декларираното време за реакция е
съобразно изискванията на възложителя в часовете от 08:00 часа до 20:00 часа, не покъсно от 20 минути, и в часовете от 20:00 часа до 08:00 часа - не по-късно от 15 минути от
получаване на сигнала;
- план-инструкция за тактика и действие на охраната при възникване на екстремални
ситуации в обектите, стопанисвани от ОПУ-Добрич;
- план за взаимодействие между органите на МВР и „Саламандър-АСО”ООД с цел
противодействие и ограничаване на престъпността, обезпечаване на сигурността и
осигуряване на здрав обществен ред в обектите, стопанисвани от ОПУ-Добрич;
3) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане
на обществената поръчка (образец № 3);
4) Декларация за срок на валидност на офертата - 4 месеца (образец № 4);
5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъците и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (образец № 5);
6) Декларация за извършен оглед на мястото на изпълнение (Образец №7).
Като разгледа подробно представените от участника документи, комисията
установи, че Плана за техническа охрана и реагиране при сигнали за нарушения в обекти,
стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич е един за шестте обекта, поименно изброени в него.
На основание чл.24, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност за всеки обект,
поет за охрана, лицата извършващи дейност по чл.5 от същия закон, изготвят и съхраняват
на обекта и план за неговата охрана, който включва, посочените в точки от 1 до 7
изисквания.
Комисията счита, че текста на целият чл. 24 не следва да се тълкува буквално.
Спазването на тази разпоредба следва да бъде съобразена с характера и спецификата на
охраняваните обекти, както и с изискванията на Възложителя за конкретната обществена
поръчка, разписани в Обявлението и документацията за участие в процедурата.
Като взе под внимание и обстоятелството, че Възложителят е поставил едни и същи

изисквания към охраната със СОТ на шестте обекта, комисията приема, че предложението
за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя.
Комисията счита, че техническото предложение на участника отговаря на
изискванията на възложителя, както и че не са налице обстоятелства, наличието
на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно
документацията за участие, и чл.107 от ЗОП, поради което на основание чл.57, ал.1
от ППЗОП допуска участника до отваряне на ценовото предложение.
3.,, ФСБ-ДОБРИЧ” ООД
Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е изготвено по
образеца на Възложителя и към него са приложени:
1) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя (в свободен текст), както и:
- план за охрана на обект „Административната сграда на ОПУ“, гр.Добрич;
- примерни графици за охрана при 4 охранители и, когато 1 е в отпуск;
- план за охрана на обект „БКП „Икънтълъка”;
- план за действие при сигнал „аларма” на обект РПС-Добрич, гр.Добрич, кв.Рилци,
бул.Добруджа №224;
- план за действие при сигнал „аларма” на обект РПС-Балчик, гр.Балчик,
ул.Варненска №53;
- план за действие при сигнал „аларма” на обект РПС-Генерал Тошево, гр.Генерал
Тошево , ул .Янтра №11;
- план за действие при сигнал „аларма” на обект РПС-Тервел, гр.Тервел, ул. Стефан
Караджа №48;
- план за действие при сигнал „аларма” на обект „Пътен участък-Каварна”,
гр.Каварна, ул.Стефан Караджа №2 ;
- план за действие при сигнал „аларма” на обект „Пътен участък-Крушари”,
с.Крушари, ул.Йордан Йовков №9 ;
Декларираното време за реакция е съобразно изискванията на възложителя в
часовете от 08:00 часа до 20:00 часа, не по-късно от 5 минути, и в часовете от 20:00 часа
до 08:00 часа - не по-късно от 5 минути от получаване на сигнала;
- план за действие на дежурните охранители при взаимодействие с органите на МВР
и за оперативна връзка с определеното от Възложителя лице ;
- указания за тактика и действие на охраната на „ФСБ-Добрич”ООД и организация
на оповестяване при извънредни ситуации, инциденти, природни бедствия, промишлени
аварии и терористични актове и срокове за реакция .
2) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане
на обществената поръчка (образец № 3);
3) Декларация за срок на валидност на офертата - 4 месеца (образец № 4);
4) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъците и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (образец № 5).
5) Декларация за извършен оглед на мястото на изпълнение (Образец №7).
След като разгледа подробно представените от участника документи, Комисията
счита, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на
възложителя, както и че не са налице обстоятелства, наличието на които е
основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията
за участие, и чл.107 от ЗОП, поради което на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП
допуска участника до отваряне на ценовото предложение.
Комисията реши ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат
отворени на публично заседание, което ще се проведе на 24.08.2017 г„ от 10:00 ч„ в

сградата на Областно пътно управление-Добрич, гр.Добрич, ул.Отец Паисий №15, ет.1,
стая № 201. На заседанието могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.
Комисията възлага на Председателя да обяви най-малко чрез съобщение в
„Профила на купувача“ датата, мястото и часа на отварянето на ценовите предложения.
Протокол №3 бе съставен и подписан от членовете на комисията на 21.08.2017 г„ в
16:00 часа.
На 24.08.2017 г„ 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 за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата.
Комисията, се събра в 10:00 часа в следния състав :
Председател: Дияна Петрова Великова - Началник отдел „АО“ - икономист;
Членове: 1. Людмила Чакърова-Тодорова - Главен юрисконсулт в отдел
„Административно обслужване“ в Областно пътно управление-Варна, и
2.
Илиян Митков Илиев - Гл.специалист в отдел „ИРД“ - строителен техник
/резервен член, вместо инж.Михаил Петров, ползващ платен годишен отпуск/ .
След запознаване със списъка на лицата, подали оферти за участие в настоящата
процедура, г-н Илиев попълни и подписа декларация по чл.103 от ЗОП.
В Протоколи №1/25.07.2017 г„ №2/26.07.2017 г. и №3/21.08.2017 г.
са
обективирани всички действия на комисията по провеждане на процедурата
по
разглеждане на
представените оферти, относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
допълнително
представените документи и техническите им предложения.
Заседанието на комисията започна с публична част за отваряне на ценовите
предложения на допуснатите участници.
В изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.З от ППЗОП, датата, мястото и часа на
отваряне на ценовите предложения са оповестени на 21.08.2017 г. чрез публикация в
„Профила на купувача” и чрез писмо, изпратено по факс до всички участници в
процедурата на същата дата.
В заседанието на комисията, присъстваха представители на следните участници:
1.„САЛАМАНДЪР - АСО” ООД, гр. Перник - Живко Николов, упълномощен от
представляващия дружеството с пълномощно от 10.07.2017 г.
2.„ФСБ-ДОБРИЧ”ООД, гр.Добрич - представлявано лично от управителя Г.Панов.
Имената на представителите на участниците бяха вписани в присъствен списък Приложение №1 към настоящия протокол.
На основание чл.57, ал.З от ППЗОП, след отварянето на ценовите предложения
комисията оповести предлаганите цени.
1.
Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на
„САЛАМАНДЪР - АСО” ООД гр. Перник.
Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е:
65 600,00 (шестедесет и пет хиляди и шестстотин лева), без вкл.ДДС.
Ценовата оферта включва:
цена за охрана на обекта за месец;
обща цена за срока на договора .

№
по
ред
1

1

2

Обект
2
Охрана със СОТ на 6 (шест)
обекта: Районни пътни служби и
пътни участъци - в гр.Добрич,
кв.“Рилци“, гр.Тервел, гр.Балчик,
гр.Генерал Тошево, гр.Каварна и
с.Крушари.
Физическа невъоръжена охрана на
2 обекта:
Лдминистративна сграда на ОПУДобрич,
гр.Добрич,
ул.“Отец
Паисий“№ 15.
База
за
квалификация
и
преквалификация(БКП)„Икьнтьлъ
ка“, община Каварна, КК“Карвуна“.

3

Цена за срока на действие
на договора две години, в
лв, без ДДС
4

240,00

5760,00

5 440,00

59840,00

Цена в лв. без
ДДС на месец

Обща цена за 24 (двадесет четири) месеца:

65 600,00 лв, без ДДС

Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнения Финансов
разчет за формиране на месечната цена на охранителна услуга за 1 охранител
/невъоръжен/ - Образец № 6.1.
Всичко разходи за един охранител - 680,00 лева.
2.
Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на
„Ф СБ-ДОБРИЧ” ООД гр. Добрич.
Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е:
57 578,48 (петдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 48 ст.), без
вкл.ДДС.
Ценовата оферта включва:
- цена за охрана на обекта за месец;
обща цена за срока на договора .
№
по
ред
1

1

2

Обект

Цена в лв. без
ДДС на месец

2
3
Охрана със СОТ на 6 (шест)
обекта: Районни пътни служби и
114,00
пътни участъци - в гр.Добрич,
кв.“Рилци“, гр.Тервел, гр.Балчик,
гр.Генерал Тошево, гр.Каварна и
с.Крушари.
Физическа невъоръжена охрана на
4 985,68
2 обекта:
Лдминистративна сграда на ОПУ- за адм.сграда
Добрич,
гр.Добрич,
ул.“Отец
2492,84 лв.
Паисий“№ 15.
База
за
квалификация
и
за БКП

Цена за срока на действие
на договора две години, в
лв, без ДДС
4
2 736,00

54 842,48

преквалификация(БКП)„Икънтълъ
ка“, община Каварна, КК“Карвуна“.

2492,84 лв.

Обща цена за 24 (двадесет четири) месеца:

57 578,48 лв, без ДДС

Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнения Финансов
разчет за формиране на месечната цена на охранителна услуга за 1 охранител
/невъоръжен/ - Образец № 6.1.
Всичко разходи за един охранител - 623,21 лева.
Комисията продължи работа си на закрито заседание, като извърши проверка на
ценовите предложения с оглед изискванията на Възложителя.
Комисията разгледа ценовите предложения на участниците, чиито оферти
отговарят на изискванията на възложителя, и констатира, че са представени съобразно
предвидения в документацията за участие в процедурата образец, а предложената цена не
превишава обявената от Възложителя прогнозна стойност.
След извършена проверка за наличието на аритметични грешки, комисията
установи, че:
1.
Формираната обща цена в предложението на „САЛАМАНДЪР-АСО”ООД е
коректно записана.
2.
Формираната обща цена в предложението на „ФСБ-ДОБРИЧ”ООД е
коректно записана.
Преди да продължи работата си, комисията констатира, че разпоредбата на чл.72,
ал.1 от ЗОП е неприложима, тъй като участниците са двама.
На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП Комисията пристъпи към оценка и определяне
на икономически най-изгодната оферта въз основа на критерия за възлагане „Най-ниска
цена” на офертите, които отговарят на разписаните от Възложителя условия.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия, както следва:
На първо място: „ФСБ-ДОБРИЧ”ООД, с предлагана цена за изпълнение на
поръчката в размер на 57 578,48 (петдесет седем хиляди петстотин седемдесет осем лева
48 ст.) лева, без вкл. ДДС, или 69 094,18 (шестдесет девет хиляди деветдесет четири лева
18 ст.) лева, с вкл. ДДС.
На второ място:
„САЛАМАНДЪР - АСО” ООД, с предлагана цена за
изпълнение на поръчката в размер на 65 600,00 (шестдесет пет хиляди шестстотин лева),
без вкл. ДДС, или 78 720.00 (седемдесет осем хиляди седемстотин двадесет лева) лева, с
вкл. ДДС.
Протокол №4 бе съставен и подписан от членовете на комисията на 25.08.2017 г„ в
14:00 часа.
След така извършеното класиране на участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от Възложителя условия, Комисията предлага да
бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка с „ФСБ-ДОБРИЧ”ООД
ГР.ДОБРИЧ.
Неразделна част от доклада представляват:
- Протокол № 1/25.07.2017г„ ведно с Приложение №1 /списък на представителите/;
- Протокол №2/26.07.2017 г.;
- Протокол №3/21.08.2017 г.
- Протокол №4/24.08.2017г„ ведно с Приложение №1 /списък на представителите/;

- Два броя оферти, подадени за участие, ведно е пликове със допълнително
представени документи;
- Документация за участие в процедурата, вкл. списък на подадените оферти,
протокол за предаване на документацията, декларации на членовете на комисията

Людмила Чакърова-Тодорова
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Илиян Илиев

