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П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

от заседанието на комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Охрана на обекти на 

Българското национално радио“ 

 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ- АВ-975/07.08.2017 г. 

на Генералния директор на БНР се проведе на 06.10.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „Административни дейности 

и управление на собствеността“; 

Членове: 1. Люба Димчева – ръководител счетоводен отдел/главен 

счетоводител; 

 2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

 

III. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 

 

1. Емил Костадинов Илиев, упълномощен от Юлий Иванов – главен изпълнителен 

директор на „Елитком 95“ ЕАД; 

2. Мария Петрова Павлова – управител на „Асо Панема“ ООД; 

3.Евгени Георгиев Димитров – упълномощен от Димитър Александров 

Климентинов – управител на „Бат Секюрити“ ЕООД; 

4. Анелия Петрова Арабаджийска – упълномощена от Валери Мануилов 

Замфиров – управител на „Професионална защита - електроник“ ООД. 

 

 

 IV. Комисията обяви на присъстващите участници резултатите от разглеждането 

на техническите предложения за изпълнение на поръчката и приложенията към тях. 

 

 

V. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, 

доказали съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор и чиито технически предложения отговарят на поставените от възложителя 

условия. 

 

 

VI. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по реда на постъпване на допуснатите оферти и обяви 

предложената цена, както следва: 
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1. Ценово предложение на „Професионална защита - електроник“ ООД 

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката за срок от 36 (тридесет и 

шест) месеца – 724 059.00 (седемстотин двадесет и четири хиляди и петдесет и девет 

лева) без включен ДДС или 868 870.80 (осемстотин шестдесет и осем хиляди 

осемстотин и седемдесет лева и осемдесет стотинки) с включен ДДС; 

- цена за срок от един месец 20 112.75 (двадесет хиляди сто и дванадесет лева и 

седемдесет и пет стотинки) без включен ДДС или 24 135.30 лева (двадесет и четири 

хиляди сто тридесет и пет лева и тридесет стотинки) с включен ДДС. 

 

2. Ценово предложение на „БАТ Секюрити“ ЕООД 

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката за срок от 36 (тридесет и 

шест) месеца – 585 000.00 лева ( петстотин осемдесет и пет хиляди) без включен ДДС; 

- цена за срок от един месец – 16 250.00 (шестнадесет хиляди двеста и петдесет) 

без включен ДДС. 

 

3. Ценово предложение на „Елитком 95“ ЕАД 

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката за срок от 36 (тридесет и 

шест) месеца – 521 964.00 лева ( петстотин двадесет и една хиляди ) без включен ДДС; 

- цена за срок от един месец – 14499.00 лева ( четиринадесет хиляде четири 

стотин деветдесет и девет) без включен ДДС. 

 

4. Ценово предложение на „Асо Панема“ ООД 

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката за срок от 36 (тридесет и 

шест) месеца – 723 456.00 лева (седемстотин двадесет и три хиляди четиристотин 

педесет и шест лева) без включен ДДС или 868 147.20 (осемстотин шестдесет и осем 

хиляди сто четиридесет и седем лева и двадесет стотинки) с включен ДДС; 

- цена за срок от един месец 20 096.00 (двадесет хиляди и деветдесет и шест 

лева) без включен ДДС или 24 115.20 лева (двадесет и четири хиляди сто и петнадесет 

лева и двадесет стотинки) с включен ДДС. 

 

 

VI. След извършване на горните действия, председателят на комисията 

благодари на представителите на участниците за участието в процедурата и закри 

публичната част от заседанието на комисията. 

 

 

VII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 

проверка на ценовите предложения на участниците за необичайно благоприятни 

предложения по смисъла на чл. 72 от ЗОП, при което установи следното: 

1. Следните участници са направили предложения по показателя „предлагана 

цена“, с повече от 20 на сто по-изгодни от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка 

„Елитком 95“ ЕАД 

 

Предвид горното, комисията взе следните решения: На основание чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП, да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложенията  по показателя „предлагана цена“ от следните участници: 

„Елитком 95“ ЕАД 
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Председателят на комисията в двудневен срок от съставяне на протокола да 

изготви и изпрати писмени искания за обосновки на посочените участници. 

Решенията са взети единодушно. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 09.10.2017 г. 

 

Комисия: 

 

Дари Йорданов:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Люба Димчева:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


