
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 09.12.2016 г. в 14.00 ч., в изпълнение на Заповед №РД9К-119/09.12.2016 г. 
на упълномощения Възложителя, в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 17, се 
събра комисия в състав:

Председател: Малинка Цупарска -  главен юрисконсулт в дирекция „Правно 
обслужване и обществени поръчки”;

Членове:
1. арх. Иван Мечкунов -  главен експерт в дирекция „Управление на 

собствеността“;
2. Наталия Кирева -  главен експерт в дирекция „Бюджет и финансово -  

счетоводни дейности“.
за да отвори и оцени постъпилите оферти за участие в публично заседание за 

избор на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на обект 
„Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - гр.София“.

Комисията започна своята работа в 14.00 ч„ като председателят откри 
заседанието и запозна членовете на комисията със съдържанието на заповедта за 
назначаването й. След което председателят и членовете на комисията подписаха 
декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На публичното заседание на комисията присъстваха: Елеонора Радева - 
упълномощен представител на участника „БМ Протекшънс“ ЕООД, Венцислава 
Лалова - упълномощен представител на участника „Д.М.Секюрити Груп ЕООД, 
Нели Рангелова - упълномощен представител на участника „Агенция за охрана и 
сигурност СГ -  5“ ООД, Евстати Георгиев - упълномощен представител на 
участника „Вадим“ ООД, Димитър Тошков - упълномощен представител на „Балкан 
Секюрити“ ЕООД.

Представителите на участниците предоставиха пълномощните си и попълниха 
данните си в присъствен лист, неразделна част от досието на поръчката.

Председателят на комисията докладва, че в указания срок за подаване на 
оферти са постъпили 7 (седем) оферти за участие в процедурата, както следва:

1. „Балкан Секюрити“ ЕООД, вх. № 15-00-153/07.12.2016 г„ 10:35 ч„ гр. 
София;

2. „Агенция за охрана и сигурност СГ -  5“ ООД, вх. № 15-00-154/07.12.2016 г„ 
14:20 ч„ гр. София;

3. „Форс Делта“ ООД, вх. № 15-00-155/08.12.2016 г„ 10:15 ч., гр. София;
4. „Д.М.Секюрити Груп” ООД, вх. № 15-00-156/08.12.2016 г„ 12:20 ч., гр. 

София;
5. „Сибелиус Р“ ЕООД, вх. № 15-00-157/08.12.2016 г„ 14:21 ч„ гр. София;
6. „БМ Протекшънс“ ЕООД, вх. № 15-00-158/08.12.2016 г., 14:34 ч., гр. София;
7. „Вадим“ ООД, вх. № 15-00-159/08.12.2016 г„ 15:46 ч„ гр. София;

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
постъпване, спазвайки изискванията за оглед на опаковката за ненарушена цялост. 
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковките и оповестяване



на тяхното съдържание, като констатира, че всяка опаковка съдържа запечатан 
непрозрачен плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“.

При отваряне на опаковката на участника ,,Форс Делта“ ООД беше срязан от 
единия край пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията залепи 
плика в присъствието на представителите на участниците, без да го отваря.

Комисията разписа пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 
техническите предложения на всички оферти. Същите бяха подписани и от 
упълномощените представители на съответните участници.

С извършване на посочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 
разглеждане на офертите и установяване съответствието им с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от [възложителя, като 
констатира следното:

1. Относно офертата на „Балкан Секюрити“ ЕООД:
В представения ЕЕДОП комисията констатира следните 

несъответствия/липсващи данни:
1.1 .В част IV: Критерии за подбор:
- в ------„а: Общо указание за всички критерии за подбор“ не е отбелязано

вярното обстоятелство дали участникът отговаря на критериите за подбор“ /да/не/;
- в раздел „В”, т. 1 б не е посочен броят години, за които са изпълнени 

съответните идентични/сходни дейности.
- в т. 6, раздел „В“ -  „Технически и професионални способности“ участникът 

е отбелязал единствено „висше образование“, като не е видно кой охранител/и 
притежава/т това образование, както и дали притежава/т професионалната 
компетентност в сферата на охранителната дейност и дали е/са преминал/и 
първоначално обучение за охранител.

Съгласно т. 3.3, буква „б“ от одобрената документация за участие в 
настоящата поръчка и раздел III 1.3. от обявлението за поръчката участникът 
трябва да разполага с необходимия брой охранители, за изпълнение на 
обществената поръчка, с професионална компетентност в сферата на 
охранителната дейност, с не по-ниско от основно образование, преминали 
първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за 
професия "охранител" въз основа на учебна програма, която включва 
задължително програма минимум, изготвена от Академията на МВР и утвърдена 
от директора на Главна дирекция "Национална полиция

С оглед констатираното несъответствие с изискванията на възложителя, 
участникът следва да попълни липсващите данни относно охранителите, които ще 
извършват охраната.

-В т.10 от същия раздел участникът е предвидил 10 % участие на 
подизпълнител при изпълнение на поръчката, без да посочи наименованието му, 
както и съответния дял, който ще изпълни подизпълнителя. Също така липсват 
приложени доказателства за поетите от подизпълнителите задължения.

От друга страна, в част II „Информация за икономическия оператор“, относно 
използването на капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор.



както и относно възлагането на подизпълнители за изпълнението на част от 
поръчката, участникът е посочил изрично, че няма да използва такива. В случай, че 
участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
следва да представи ЕЕДОП и за подизпълнителя.

При така представената фактическа обстановка, участникът е подал 
противоречива информация в ЕЕДОП в посочената част, поради което трябва да 
бъде конкретизирана.

1.2.Също така не е попълнена част VI „Заключителни положения“, 
съдържаща данни за съгласие във връзка с възможността на възложителя да 
проверява заявените от участника данни.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП участникът 
„Балкан Секюрити“ ЕООД в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия 
протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следва да представи надлежно 
попълнен ЕЕДОП с посочване на информация във връзка с констатираната липса и 
несъответствие на данните.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, следва да представи ЕЕДОП и за подизпълнителя.

2.Относно офертата на „Агенция за охрана и сигурност СГ -  5“ ООД:
Участникът е представил всички изискуеми данни, съгласно заложеното в 

документацията за участие в процедурата, поради което се допуска до по- 
нататъшно участие в процедурата.

3.Относно офертата на„Форс Делта“ ООД:
Участникът е представил всички изискуеми данни, съгласно заложеното в 

документацията за участие в процедурата, поради което се допуска до по- 
нататъшно участие в процедурата.

4. Относно офертата „Д.М.Секюрити Груп” ООД:
Участникът е представил всички изискуеми данни, съгласно заложеното в 

документацията за участие в процедурата, поради което се допуска до по- 
нататъшно участие в процедурата.

5. Относно офертата на „Сибелиус Р“ ЕООД:
В представения ЕЕДОП комисията констатира следните 

несъответствия/липсващи данни:
1.В част II: Информация за икономическия оператор, раздел „В“ и „Г“ липсва 

информация относно използването на капацитета на трети лица за изпълнение на 
критериите за подбор, както и информация относно възлагането на 
подизпълнители за изпълнението на част от поръчката. С оглед съответствието с 
изискванията на възложителя, участникът трябва да посочи изричен отговор.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при 
изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица следва да 
представи ЕЕДОП за всеки един от тях.

2. По отношение на информацията, свързана с липсата на основания за 
задължително отстраняване от процедурата, посочени от възложителя в



документацията за участие в обществената поръчка, както и в обявлението за 
поръчката:

Участникът не е попълнил част III: Основания за изключване, съответно 
раздели „А“, ,,Б“ и „В“, поради което комисията не може да установи дали са 
налице основанията за задължително отстраняване на участника, респ. липсата на 
основания.

3. По отношение критериите за подбор комисията констатира следното:
3.1. В частта относно общо указание за всички критерии за подбор 

участникът не е отбелязал дали отговаря на изискуемите критерии за подбор.
3.2. В раздел В „Технически и професионални способности“ липсва 

посочване на брой години, за които са изпълнени съответните сходни/идентични 
дейности.

3.3. В раздел Г „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за 
екологично управление“ участникът не е попълнил изискуемата информация, 
съгласно документацията за участие в процедурата и обявлението за обществена 
поръчка.

В т. 3.3., буква ,,в“ от одобрената документация за участие и раздел III. 1.3. 
,,Технически и професионални възможности" от обявлението за обществена 
поръчка е заложено изискването участникът да има въведена система за 
управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на 
сертификация, обхващащ предмета на настоящата обществена поръчка.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в 
ЕЕДОП - част IV, буква „Г", поле 1а.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
участникът „Сибелиус Р“ ЕООД в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следва да 
представи надлежно попълнен ЕЕДОП с посочване на липсващата 
информация.

6. Относно офертата на „БМ Протекшънс“ ЕООД:
В представения ЕЕДОП комисията констатира следните 

несъответствия/липсващи данни:
В т. 9 от раздел В „Технически и професионални способности“ участникът е 

посочил, че разполага с диспечерски център, но не е уточнил местонахождението 
му.

Съгласно изискванията на възложителя, заложени в обявлението и 
документацията за участие в процедурата, участникът следва да разполага с 
мониторингов /диспечерски/ център на територията на гр. София към датата на 
подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в 
ЕЕДОП - част IV, буква ,, В ”, поле 9/.

С оглед направените констатации, за доказване на техническите способности 
участникът е необходимо да посочи местонахождението на диспечерския център, с 
който разполага.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП участникът 
„БМ Протекшънс“ ЕООД в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия
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протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следва да представи надлежно 
попълнен ЕЕДОП с посочване на липсващата информация.

7. Относно офертата на „Вадим“ ООД:
В представения ЕЕДОП комисията констатира следните 

несъответствия/липсващи данни:
7.1. В част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални

способности липсва посочване на брой години, за които са изпълнени посочените 
дейности.

7.2. В т. 9 от горепосочения раздел В участникът е посочил, че разполага с 
дежурен оперативен център -  мониторингов/диспечерски, но не е уточнил 
местонахождението му.

Съгласно изискванията на възложителя, заложени в обявлението и 
документацията за участие в процедурата, участникът следва да разполага с 
мониторингов /диспечерски/ център на територията на гр. София към датата 
на подаване на офертата.

С оглед направените констатации, за доказване на техническите способности 
участникът е необходимо да посочи местонахождението на диспечерския център, с 
който разполага, както и да посочи броя на годините /период/, за които са 
изпълнени посочените сходни/идентични дейности.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП участникът 
„Вадим ООД в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, в 
съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следва да представи надлежно попълнен 
ЕЕДОП с посочване на липсващата информация.

Комисията извърши служебна проверка на вписванията по партидата на 
търговците в търговския регистър по посочения в документите ЕИК и по-специално 
относно представителството на участниците.

Допълнителните документи следва да бъдат представени в деловодството на 
Министерство на културата в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия 
протокол.

Комисията обръща внимание на участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, че съгласно чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, могат да 
представят на комисията 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.

Комисията реши настоящият протокол да бъде изпратен на участниците по 
факс/електронна поща за бързина в деня на публикуването му в профила на 
купувача.

Комисията изготви настоящия протокол на 21.12.2016 г.

Председател: Малинка Цупарска -  
Членове:

2. арх. Иван Мечкунов ■
3. Наталия К и рева- .




