
 

 

 

П Р О Т О К О Л № 4 

 

от заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка 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 16.10.2017 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. Комисията установи, че в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП са постъпили писмени 

обосновки от следните участници: 

1. „Елитком 95” ЕАД, вх. № ОП-039/13.10.2017 г. 12:35 ч. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки от 

участниците относно образуването на техните ценови предложения: 

 

1. Участникът „Елитком 95“ ЕАД е обосновал образуването на предложението си по 

показателя „Предлагана цена“ със икономическите особености на предоставените услуги и 

избраните технически решение. Основните разходи за изпълнение на поръчката са свързани 

с трудовите възнаграждения на охранителите и при формирането им е  използвана като 

основа минималната работна заплата в страната; участникът разполага с необходимите 

материално-техническа обезпеченост, кадрови и организационен ресурс, гарантиращи 

възможност за минимални разходи; участникът разполага с базови материали на склад. 

Комисията счита, че предложената обосновка е пълна и обективна. Участникът е 

посочил начина на формиране на предложената от него цена за изпълнение на поръчката, 

като е обосновал подробно обстоятелствата, водещи до изгодното предложение. Това дава 

на комисията основание да приеме, че направеното предложение е реално и включва в 

себе си всички разходи за изпълнение на поръчката.  

С оглед на описаното, комисията взе следното решение: 

Приема подадената от участника „Елитком 95“ ЕАД обосновка и допуска офертата на 

същия до класиране в процедурата. 

Решението е взето единодушно. 
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V. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 

обособена позиция № 1, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена” както следва: 

 

 1. Оферта на участника „Професионална защита - електроник“ ООД 

Показател „Предлагана цена” (Т) = Тmin/Ti x40 

 

(Т) = Тmin/Ti x40 = 521 964.00/724 059.00 х 40 = 28,84 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = Т + В = 28,84 + 60 = 88,84 точки 

 

2. Оферта на участника „БАТ Секюрити“ ЕООД 

Показател „Предлагана цена” (Т) = Тmin/Ti x40 

 

(Т) = Тmin/Ti x40 = 521 964.00/585 000.00 = 35,69 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = Т + В = 35,69 + 35= 70,69 точки 

 

3. Оферта на участника „Елитком 95“ ЕАД 

Показател „Предлагана цена” (Т) = Тmin/Ti x40 

 

(Т) = Тmin/Ti x40 = 521 964.00/521 964.00 = 40 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = Т + В = 40 + 35= 75 точки 

 

4. Оферта на участника „АСО Панема“ ООД 

Показател „Предлагана цена” (Т) = Тmin/Ti x40 

 

(Т) = Тmin/Ti x40 = 521 964.00/723 456.00 = 28,86 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = Т + В = 28,86 + 60= 88,86 точки 

 

VI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 
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Протоколът е съставен и подписан на 17.10.2017 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 

 


