
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 03.01.2017 г., в изпълнение на Заповед № РД9К-119/09 12 2016 г ня
упълномощения Възложителя, в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 17 се събра 
комисия в състав: ’ Р

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

Членове:

собствеността‘‘ИВаН МечКунов “  главен експерт в дирекция „Управление на

счетовп„11аЗ ИЯ КИ? еВа ~  ГЛаВ6Н експеРт в Дирекция „Бюджет и финансово -  счетоводни деиности .

За да продължи работата си по разглеждане и оценка на постъпилите оферти

състезание с ПР° ЦеДУРа ™ възлагане на обществена поръчка, чрез публично 
състезание, с предмет: „Извършване на физическа охрана на обект „Античен 
културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - гр.София“.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.
1.Констатации ге на комисията, относно документите по чл. 39, ал. 2 от Г1ПЗОП 

и преценка за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние 
и критериите за подоор, са отразени в протокол №  1 от 09.12.2016 г., изпратен чрез 
използване на електронен подпис до посочените от участниците електронни пощи 
Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, в указания срок са представили допълнителни документи.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
документи по реда на постъпването им.

1. „Сибелиус Р“ ЕООД, вх. №  О-ИП-27/22.12.2016 г.:
Участникът е представил надлежно попълнен ЕЕДОП съгласно указанията на 

комисията, заложени в Протокол № 1 от 09.12.2016 г.
1.1. Попълнил е информацията 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.

о а з л е ! \ “ Чак™ИКпТ- е ПОПЪЛНИЛ част Ш: Основания за изключване, съответно раздели „ а  , „Ь и „В ;

1.3. Отбелязал е, че отговаря на всички критерии за подбор. В раздел В 
„ ехнически и професионални способности“ е посочил броя години, за които са 
изпълнени съответните сходни/идентични дейности.

1.4. Попълнил е раздел Г „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти 
за екологично управление“, като е приложил и заверено копие на валиден 
сертификат за осъществяване на охранителна дейност.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът „Сибелиус Р“ ЕООД
отговаря на заложените изисквания към личното състояние и критериите за подбор,
поради което следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото 
предложение.
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1. „Балкан Секюрити“ ЕООД, вх. 24-05-122/23.12.2016 г.:
Участникът е представил надлежно попълнен ЕЕДОП, съгласно указанията на 

комисията, заложени в Протокол № 1 от 09.12.2016 г

тл в  ^ у ч а с т н и к ъ т  е попълнил липсващите данни относно раздел IV- 
Критерии за подбор, именно:

- „Общо указание за всички критерии за подбор“;
- в раздел „В”, т. 1 б е посочил броят години, за които са изпълнени съответните 

идентични/сходни дейности. ^uibciHHie

- в т. 6 е представил списък на охранителите с посочване на образованието им 
професионален опит и компетентност. От списъка е видно, че същите са преминали 
първоначално обучение за охранител. Посочен е и ръководният състав.

поп, " В Т' 10 ° Т Посочения Раздел Участникът е отбелязал, че няма да използва 
одизпълнител при изпълнение на поръчката.

съгласие°П̂ ЛкНИЛ 6 ^  VI ” 3аключителни положения“, съдържаща данни за 
участника данниР.ЪЗКа ° ВЪЗМ° ЖН0СТТа на и зл ож и теля  да проверява заявените от

F m r 7 C 0ГЛеД изложеното  ̂ комисията счита, че участникът „Балкан Секюрити“ 
ЕООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор

предложени^0 ^  ^  Д° ПуСНЗТ Д0 Разглеждане на техническото

2. „БМ Протекшънс“ ЕООД, вх. 24-05-122/23.12.2016 г.:
Участникът е представил надлежно попълнен ЕЕДОП, съдържащ информация 

тносно точното местонахождение на диспечерския център.
р С 0глед изложеното, комисията счита, че участникът „БМ Протекшънс“
ЕООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор
поради което следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото 
предложение.

3. „Вадим“ ООД, вх. 24-05-122/23.12.2016 г.:
Участникът е представил надлежно попълнен ЕЕДОП, съдържащ данни 

относно точното местонахождение на диспечерския център, както и данни за броя 
години, за които са изпълнени посочените дейности.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът „Вадим“ ООД отговаря 
на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което 
следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение.

II. Комисията продължи работа с разглеждане на техническите предложения 
на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите:

1. Техническо предложение на „Балкан Секюрити“ ЕООД:
Техническото предложение е представено по образец на възложителя 

Участникът е декларирал:
- съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;
- както и че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;
срок на валидност на офертата 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за 

подаване на оферти.
- извършен оглед на обекта, както и че е запознат с всички условия, които биха



предложение за изпълнение на п<~  и - ч - у
Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца

Предложил е подобряване качеството на услугата, изразяващо се в наличието на
оперативен дежурен център, в усилване на охраната с допълнителни сили за 
реагиране.

Посочил е, че ще възстанови допуснатите нанесени материални щети на
охранявания обект в срок не повече от 3 календарни дни. Описал е вида на
собствените транспортни средства и на техническото оборудване, с което разполага 
за изпълнение на поръчката.

Към техническото предложение са приложени план за охрана на обекта
образци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено
облекло на охранителите, както и други документи по преценка на участника.

лед подробен преглед на техническото предложение и приложенията към
него, комисията констатира, че същото отговаря на техническата спецификация и
изисквания на възложителя, поради което го допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата.

Техническо пРеДложение на „Агенция за охрана и сигурност СГ -  5“

Техническото предложение е изготвено съгласно образеца на възложителя 
Участникът е декларирал:

- съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;
- при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- срок на валидност на офертата 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за 
подаване на оферти.
- извършен оглед на обекта, както и че е запознат с всички условия, които биха 
повлияли върху техническото предложение за изпълнение на поръчката и 
върху формирането на цената.
Организацията на дейността по обезпечаване на сигурността на обекта, 

техническото оборудване, функциите на охранителите, организационните дейности 
и др. са регламентирани в плана за извършване на физическа охрана на обекта.

ехническото предложение на участника съдържа предложение за подобряване 
качеството на услугата,както следва: предложен е системен анализ на средата за 
сигурност и установяване на степента на риска, взаимодействие и обмен на 
информация с оправомощените лица, оценка в уязвимостта на обекта, обучение и 
инструктиране на персонала и др.

Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца. Посочил
е, че ще възстанови допуснатите нанесени материални щети на охранявания обект в
срок не повече от 1 календарен ден. Описал е вида на собствените транспортни
средства и на техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на 
поръчката.

Към техническото предложение са приложени план за охрана на обекта, 
образци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено 
облекло на охранителите, както и други документи по преценка на участника.

След подробен преглед на техническото предложение и приложенията към



него комисията констатира, че същото отговаря на техническата спецификация и 

процедурата™ ВЮЛ0ЖИТеЛЯ' П0Ради което г0 Д у « ® а  до по-нататъщно участие в

3. Техническо предложение на „Форс Д елта“ ООД:

У частникът Тдекл^арирал;Л° ЖеНИе '  ИЗГ° ТВеН°  СЪГЛаСН°  ° 6pa’6Ua На в л о ж и т е л я .

- съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;
- при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- срок на валидност на офертата 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за 
подаване на оферти.
- извършен оглед на обекта, както и че е запознат с всички условия, които биха 
повлияли върху техническото предложение за изпълнение на поръчката и 
върху формирането на цената.
Участникът е описал техническия капацитет, необходим за извършване на 

ранителната дейност. Описал е системата за ежедневен и периодичен инструктаж 
на охранителите, системата за контрол и ръководство по отношение дейността на 
охранителния състав. Техническото предложение на участника съдържа 
предложение за подобряване качеството на услугата, изразяваща се в предложена 
политика по качеството. Разписан е план за действие при кризисни ситуации.

Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца. Посочил 
е, че ще възстанови допуснатите нанесени материални щети на охранявания обект в 
срок не повече от 15 календарни дни. Описал е вида на собствените транспортни

поХ чТкВатаИ ^  ТеХНИЧеСК° Т°  обоРУДване, с което разполага за изпълнение на

Към техническото предложение са приложени план за охрана на обекта
образци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено
облекло на охранителите, както и други документи по преценка на участника.

лед подробен преглед на техническото предложение и приложенията към
него, комисията констатира, че същото отговаря на техническата спецификация и
изисквания на възложителя, поради което го допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата. J

4. Техническо предложение на „Д.М.Секюрити Груп” ООД:
Техническото предложение е изготвено съгласно образеца на възложителя 

Участникът е декларирал:
- съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;
- при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- срок на валидност на офертата 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за 

подаване на оферти.
- извършен оглед на обекта.
Участникът е описал техническото оборудване, необходимо за извършване на 

охранителната дейност. Посочил е организационната /йерархична/ структура със 
съответните функции при изпълнение на поръчката. Участникът е описал системата 
за помощ на охранителите при извършването на охраната. Техническото 
предложение на участника съдържа и предложение за подобряване качеството на

4



услугата създаване на паннк-бутон за негова сметка, както и предвижда 
ръководител „Охрана". Описани са действията на охранителите при въоръжен 
грабеж, пожар, при престъпно посегателство и др.

е че щУеЧвъ1НтаКноТви Г “ 4™ СР<Ж ”  ЮПЪЛНеиие на поръчката -  12 месеца. Посочил 
срок Те повече п т Т  УСНаТИТе НаНеСеНИ матеРиални шеги ™ охранявания обект в 
средства и ня тр каленлаРни Дни. Описал е вида на собствените транспортни 
поръчката техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на

Към техническото предложение са приложени план за охрана на обекта 
образци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено 
облекло на охранителите, както и други документи по преценка на участника

него коЛми™»т ПРеГЛеД На техническото предложение и приложенията към 
него, комисията констатира, че същото отговаря на техническата спецификация и

процедурата" 3 ВЪЗЛ° ЖИТеЛЯ' " ° раДИ което г0 допУска Д° по-иататъшно участие в

4. Техническо предложение на „Сибелиус Р“ ЕООД:

У ч астн и к ъ т^п р 070 ПреДложение е изготвено съгласно образеца на възложителя, участникът е декларирал:
- съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;
- при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

на офКертиВаЛИДНОСТ “  0фертаТа 6 МеСеца’ сч т а н о  от крайния срок за подаване

- извършен оглед на обекта, както и че е запознат с всички условия, които биха 
повлияли върху техническото предложение за изпълнение на поръчката и 
върху формирането на цената.
Участникът е описал предмета на дейност, ръководния и охранителния 

ъстав, с които разполага, както и е направил кратко описание на наличната система 
за инструктаж. Техническото предложение на участника съдържа и предложение за 
подобряване качеството на услугата, състоящо се в инсталиране иа самостоятелни 
предавателни централи от типа „дайлър“ модули. Поддръжката и обслужването ще 

Де изцяло за сметка на участника за целия срок на договора.
Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца. Посочил 

е, че ще възстанови допуснатите нанесени материални щети на охранявания обект в 
срок не повече от I календарен ден след издаване на констативен протокол от 
органите на МВР и извършена оценка на щетите от независим оценител. Описал е 
вида на наетите транспортни средства и на техническото оборудване, с което 
разполага за изпълнение на поръчката.

Към техническото предложение са приложени план за охрана на обекта,
о разци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено
облекло на охранителите, както и други документи по преценка на участника.

След подробен преглед на техническото предложение и приложенията към
него, комисията констатира, че същото отговаря на техническата спецификация и
изисквания на възложителя, поради което го допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата.

б.Техническо предложение на „БМ Протекшънс“ ЕООД:



Техническото предложение е изготвено съгласно образеца на възложителя. 
Участникът е декларирал:

- съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;
- при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- срок на валидност на офертата 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за 

подаване на оферти.
извършен оглед на обекта, както и че е запознат с всички условия, които биха 

повлияли върху техническото предложение за изпълнение на поръчката и върху 
формирането на цената.

Участникът е посочил материално-техническото оборудване, с което 
разполага. Определил е конкретни задължения на служителите по охраната на 
обекта. Приложил е Концепция за извършване на физическа невъоръжена охрана на 
обекта, в която са регламентирани система за организиране и осъществяване на 
ръководството и управлението, оперативен дежурен център, действия при 
възникване на кризисни ситуации и инструктаж на охранителите, методика за 
извършване на проверки в обектите от дежурните служители от ОДЦ. Техническото 
предложение на участника съдържа предложение за подобряване качеството на 
услугата като съвкупност от мерки и мероприятия, насочени към повишаване 
степента на сигурност в охранявания обект. Участникът е посочил срок за 
изпълнение на поръчката — 12 месеца. Посочил е, че ще възстанови допуснатите 
нанесени материални щети на охранявания обект в срок не повече от 30 календарни 
дни. Описал е вида на собствените транспортни средства и на техническото 
оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчката.

Към техническото предложение са приложени план за охрана на обекта, 
образци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено 
облекло на охранителите, както и други документи по преценка на участника.

След подробен преглед на техническото предложение и приложенията към 
него, комисията констатира, че същото отговаря на техническата спецификация и 
изисквания на възложителя, поради което го допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата.

7. Техническо предложение на „Вадим“ ООД:
Техническото предложение е изготвено съгласно образеца на възложителя. 

Участникът е декларирал:
- съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;
- при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- срок на валидност на офертата 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за 

подаване на оферти.
- извършен оглед на обекта, както и че е запознат с всички условия, които биха 

повлияли върху техническото предложение за изпълнение на поръчката и върху 
формирането на цената.

Участникът е описал техническото оборудване, с което разполага и е 
необходимо за извършване на охранителната дейност. Посочил е наличният ресурс 
от охранители. Описана е системата за ежедневен и периодичен инструктаж на
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охранителите. Техническото предложение на участника съдържа предложение за 
подобряване качеството на услугата под формата на план за действия на 
охранителите при кризисни ситуации при извършване на охраната на обекта. 
Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца. Посочил е, че 
ще възстанови допуснатите нанесени материални щети на охранявания обект в срок 
не повече от 3 календарни дни. Описал е вида на собствените транспортни средства 
и на техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчката.

Към техническото предложение са приложени план за охрана на обекта, 
образци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено 
облекло на охранителите, както и други документи по преценка на участника.

След подробен преглед на техническото предложение и приложенията към 
него, комисията констатира, че същото отговаря на техническата спецификация и 
изисквания на възложителя, поради което го допуска до по-нататъш но участие в 
процедурата.

Комисията реши отварянето на ценовите предложения да се извърши на 
09.01.2017 г., от 1 1.00 часа в сградата на М инистерството на културата. Съобщение 
за това ще бъде публикувано в профила на купувача.

Комисията изготви настоящия протокол на 04.01.2017 -

Председател: М алинка Ц у п ар ск а -

Членове:

2. арх. Иван М ечкунов -

3. Наталия Кирева
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П Р () г О К  () Л № 3

Днес. 09.01.2017 г., 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", 

поради ползването на платен отпуск, същия се замести от резервния член Мила Михайлова -
—  експерт в същата дирекция, която попълни и подписа декларация по чл. 103. ал. 2 от

2. Наталия Кирева -  главен експерт в дирекция „Бюджет и финансово -  счетоводни 
дейности“.

за да продължи работа в публично заседание във връзка с отваряне на ценовите предложения 
на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на физическа охрана на обект „Античен културно-комуникационен комплекс 
„Сердика" - гр.София".

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП в профила на купувача на министерството е 
публикувано съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите предложения.
Комисията започна своята работа в 11:00 часа в сградата на Министерството на културата.

На публичното заседание се явиха следните упълномощени представители на 
участниците:

1. Валентин Тодоров -  представител на „БМ Протекшън“ ЕООД:
2. Николай I ригоров -  представител на „Агенция за охрана и сигурност СГ -  5“ ООД:
3. Полина Джамбазка - представител на „Агенция за охрана и сигурност СГ -  5"

ООД;
4. Янко Кръстев -  представител на „Вадим" ООД.
5. Венцислава Лалова -  представител „Д.М.Секюрити Груп" ООД.

Представителите на участниците попълниха данните си в присъствен лист. неразделна част 
от досието на поръчката.

Председателят на комисията откри заседанието и обяви, че всички участници са 
допуснати до отваряне на предлаганите ценови параметри.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри и оповестяването им по реда на постъпване на офертите в деловодството, както 
следва:

1. Относно „Балкан Секюрити“ ЕООД:
Участникът предлага месечна цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 

4170 лв. без ДДС. съответно за 12 месеца -  50 040.00 лв. без ДДС.
2. Относно „Агенции за охрана и сигурност СГ -  5“ ООД:
Участникът предлага месечна цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на

3840.00 лв. без ДДС. съответно за 12 месеца -  46080.00 лв. без ДДС
3. Относно „Форс Делта“ ООД:
Участникът предлага месечна цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на
5193.54 лв. без ДДС. съответно за 12 месеца -  62322.48 лв. без ДДС.
4. Относно „Д.М.Секюрити Груп” ООД:
Участникът предлага месечна цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на
4193 лв. без ДДС. съответно за 12 месеца -  50316.00 лв. без ДДС.
5. Относно „Сибелиус Р“ ЕООД:



Г :Г Г К™ Г а месечна цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на
4435.^0 лв. без ДДС, съответно за 12 месеца -  53222,00 лв. без ДДС.
6. Относно „ЬМ Протекшънс“ ЕООД:
У ч^тникът предлага месечна цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на
4042.50 лв. без ДДС. съответно за 12 месеца -  48510.00 лв. без ДДС.
7. Относно „Вадим“ ООД:

Г , ™ КЪТ" Ре̂ Га месечна цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на
43*.4.00 лв. без ДДС, съответно за 12 месеца -51 888.00 лв. без ДДС.
С оповестяване на ценовите предложения приключи публичната част на заседанието на 

комисията, коя го продължи работа в закрито заседание.

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа ценовите 
предложения на участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя 
условия и констатира следното.

1. Относно „Балкан Секюрити“ ЕООД:
Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образеца на предлагана цена 

към документацията за участие.
Комисията извърши проверка на съответствието на предложената месечна цена за охрана 

на ооекта с общата цена за изпълнение на услугата за 12 месеца. Не са налице аритметични 
грешки при изчисленията, както и при изписването на стойностите без ДДС и с ДДС. както и 
няма разминаване между посочването на цените с цифри и думи. Предложеното от 
участника ценово предложение е съобразено с предварително обявената максимално 
допустима стойност за изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията счита, че ценовото предложение на участника отговаря 
на изискванията на възложителя /на поръчката/, поради което допуска участника до 
класиране.

2. Относно „Агенция за охрана и сигурност СГ -  5“ ООД:
Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образеца на предлагана цена 

към документацията за участие.
Комисията извърши проверка на съответствието на предложената месечна цена за обекта 

с общата цена за изпълнение на услугата за 12 месеца. Не са налице аритметични грешки при 
изчисленията, както и при изписването на стойностите без ДДС и с ДДС. както и няма 
разминаване между посочването на цените с цифри и думи. Предложеното от участника 
ценово предложение е съобразено с предварително обявената максимално допустима 
стойност за изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията счита, че ценовото предложение на участника отговаря 
на изискванията на възложителя /на поръчката/, поради което допуска участника до 
класиране.

3. Относно „Форс Делта“ ООД:
Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образеца на предлагана цена 

към документацията за участие.
Комисията извърши проверка на съответствието на предложената месечна цена за обекта 

с общата цена за изпълнение на услугата за 12 месеца. Не са налице аритметични грешки при 
изчисленията, както и при изписването на стойностите без ДДС и с ДДС, както и няма 
разминаване между посочването на цените с цифри и думи. Предложеното от участника 
ценово предложение е съобразено с предварително обявената максимално допустима 
стойност за изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията счита, че ценовото предложение на участника отговаря 
на изискванията на възложителя /на поръчката/, поради което допуска участника до 
класиране.

4. Относно „Д.М.Секюрити Груп” ООД:



e изготвено съгласно обраюи аа " р ™ а « »
Комисията извърши проверка на съответствието на предложената месечна цена за обекта

с общата цена ,а  изпълнение „а услуг ата за 12 месеиа. Не са налице аритметични" рсижи при
слепияга. както и при изписването на стойностите без ДДС и с ДДС както и ня\п

разминаване межлу посочването „а пените с цифри п думи. Предложното от Уч ~
ценово предложение е съобразено с предварително обявената максимално допустима 
стойност за изпълнение на поръчката.

< оглед изложеното, комисията счита, че ценовото предложение на участника отговаря 
L a “ ™  ВЪМ0ЖИТеЛЯ /на " ‘ Р " * ™ '. поради което допуска участнГа д”

5. Относно „Сибелиус Р“ ЕООД:
К .Л Г Г  предл0жение на участника е изготвено съгласно образеца на предлагана цена 
към документацията за участие. Комисията извърши проверка на съответствието на 
предложената месечна цена за охрана на обекта с общата цена за изпълнение на услугата за 
12 месеца и установи следното:

Предложена е месечна цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 4435 20 
лв. без ДДС нлн 5 322.24 лв. с ДДС. Участникът е посочил в ценовото предложение обща 

’а ™ ЪрШване на W »  за 12 месепа -  53 222.00 лв. без ДДС и съответно 63 866.40
ЛВ. С .

за о1Р1 ПГ Г а ком“сията констатира несъответствие между оферираната месечна цена
охрана на обекта и общата крайна цена за 12 месеца. В случая общата цена не съответства 

на произведението от месечната цена за охрана на обекта и броя месеци за изпълнение на 
услугата, т.е. 4 435,20 без ДДСх 12=53 222.40 лв. без ДДС. Също така произведението на 
размера на месечната цена с ДДС и съответните 12 месеца не съответства на предложената 
обща цена с ДДС, т.е. 5322.24 с ДДСх 12=63 866,88 лв. с ДДС.

Допуснатата от участника аритметична грешка се отразява на предложената крайна цена 
тъй като комисията е изчислила крайната цена за изпълнение на поръчката в размер на 53

40 лв. без ДДС вместо посочената от участника 53 222.00 лв. без ДДС или 63 866.88 лв. с 
ДДС вместо 63 866,40 лв. с ДДС, посочена от участника. Комисията не би могла да приема 
че общата цена за охрана на обекта е 53 222 40 лв. без ДДС или 63 866,88 лв. с ДДС тъй като 
това означава да подмени волята на участника, като замени предлаганата от него крайна цена

д д е  и с ДДС без това да промени и постави под съмнение действителната воля на 
участника.

Отделно от това, допусната от участника грешка при формирането на месечната и/или
общата цена води до неяснота относно ценовото предложение. В този смисъл комисията
ечиш, че няма основание и необходимост дА иска от участника разяснение, тъй като каквото
и да е разяснението, това би било промяна на ценовото предложение, което е недопустимо
Ако участникът посочи друг размер на месечната цена. това безспорно е промяна на
ценовото предложение. Ако потвърди оферираната месечна цена в размер на 4435.20 лв. без
ДДС или 5 3^2,24 лв. с ДДС, това означава да признае допусната аритметична грешка, която
се отразява на крайната предложена от участника цена не само без ДДС, но и с ДДС. От
друга страна, критерият за възлагане е най-ниска цена. което означава, че участникът следва
да е определил правилно размера на месечната цена без ДДС и с ДДС. както и размера на 
общата цена без ДДС и с ДДС.

С оглед изложеното, комисията не може L установи каква е била действителната воля на 
участника относно предлаганата цена за изпълнение на услугата, както и реалния размер не 
само на месечната, но и на общата цена без ДДС и с ДДС.

На основание констатираното несъответствие комисията счита, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя 
поради което на основание чл.107. т. 2, бук^а „а“ от ЗОП предлага „Сибелиус Р“ ЕООД да 
оъде отстранен от процедурата.



6. Относно „БМ Протекшънс“ ЕООД:

е изготвено съгласно образеца на ™ > —

Комисията извърши проверка на съответствието на предложената месечна цена за обекта

™ Г а 33 '™ ЪЛНеШ'е На УСЛУГаТЗ 38 ' 2 “ еСеаа- Ие са ““ “  аритметични г р е ш к иисленията, както и при изписването на стойностите без ДДС и с ДДС както и няма 
разминаване между посочването „а цените с цифри и думи Предложното от учасГика
“ Г с т Т Г ™ 6 е СЪОбра3еНО с нрДаарително обявената максимално допустима стойност за изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията счита, че ценовото предложение на участника отговаря 
клас” "*™ ВМЛ°ЖИТеЛ” "[р— а/, „орали което допуска участника Т ,

7. Относно „Вадим“ ООД
Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образеца на предлагана цена 

към документацията за участие.
Комисията извърши проверка на съответствието на предложената месечна цена за обекта 

с общата цена за изпълнение на услугата за 12 месеца. Не са налице аритметични грешки при

размивдванГмежлу И ИЗПИСВаПеТ° На стой нос1те  без ДДС и с ДДС. както и няма 
р минаване между посочването на цените с цифри и думи. Предложеното от участника
стойног ПреДЛ° ЖеНИе е съ°бРазено с предварително обявената максимално допустима 
стойност 5а изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията счита, че ценовото предложение на участника отговаря 
клас“ ™  "а — я поръчката/, „орали което допуска участникаТ

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията провери за „аличието „а предложение 
свързано с йената, което е с повече от 20 „а сто „о-благоприятио от средната стойност „а 

редложенията на останалите допуснати кандидати, но в случая такова не е налице.

III. Комисията пристъпи към класиране на участниците, с оглед заложения 
критерии за възлагане -  най-ниска цена, както следва:

1-во място - „Агенция за охрана и сигурност СГ -  5“ ООД е предложена месечна

^  ЛДС' " о6ща ue,la “  изпълнение па услугата в ра.мер „а
46080,00 лв. без ДДС.

2 ро мясго - „БМ Протекшънс“ ЕООД с предложена месечна цена в размер „а
~ 0  лв. бе$ ДДС и обща цена за изпълнение на услугата в размер на 48510,00 лв. без

3-то място - „Балкан Секюрити“ ЕООД с предложена месечна цена в размер на 

ДДС 00 ЛВ 005 И ° бща ЦСНа За ИЗПЪТНИе На услугата в РазмеР на 50040.00 лв. без

4-то място -  „Д.М.Секюрити Груп” ООД с предложена месечна цена в размер на
J. 0 лв. б е5 ДДС и обща цена за изпълнение на услугата в размер на 50316.00 лв. без

5-то място -  „Вадим“ ООД с предложена месечна цена в размер на 4324.00 лв. без 
ДДС и обща цена за изпълнение на услугата в размер на 51888.00 лв. без ДДС.

6-то място „Форс Делта“ ООД с предложена месечна цена в размер на 5193.54 лв. 
бе5 ДДС и обща цена за изпълнение на услугата в размер на 62322.48 лв. без ДДС.

Комисията предлага на упълномощения възложител да бъде сключен договор за 
извършване на физическа охрана на обект „Античен културно-комуникационен комплекс

4



„Сердика" - гр.София“ с класирания на 
охрана н сигурност СГ -  5“ ООД с пред 
ооща цена за изпълнение на услугата за 12 

Комисията изготви настоящия прот

първо място участник, а именно: „Aiciiiiiih 
ложена месечна цена в размер на 3840  6 а  Д Д С  

месеца в размер на -  46080 лв. без ДДС. 
окол на 1 1.01.2017 г.

Председател: Малинка Цупарска

Членове:

2. Мила Михайлова -
л1

3. Наталия К ирева-



МИНИСГЕРСТвоЖ
КУЛТУРАТА

Изх
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ОДОБРИЛ:
ТА ТЯ НА ЦВЕТ
ДИ РЕКТОР Н А ^ И Р Е К Ц И Я  „П О О П ”

^ А .  3 У - '1 ■
\л. Заповеди № Р Д 0-230/04.05.20/6 г. и(съ

№ РД09-782/19.10.2016

ДОКЛАД

Относно: Процедурата за въз 
публично състезание, с предмет: „ И зе  

„Ан гичен културно-комуникационен

щагане на обществена поръчка, чрез 
ършване на физическа охрана на обект 
'мплекс „Сердика“ - гр.София“ко

УВАЖ АЕМ А ГОСПОЖ О ЦВЕТАНОВА,

Съгласно заповед Заповед №РД9 
Възложител е определена комисия, 
постъпилите оферти за избор на и 
предмет: „Извършване на физическа 
комуникационен комплекс „Сердика“ 
състав:

Председател: Малинка Цупарска 
„Правно обслужване и обществени поръ

Членове:
1. арх. Иван Мечкунов — главен 

собствеността“;
2. Наталия Кирева — главен експе 

счетоводни дейности“.

К-1 19/09.12.2016 г. на упълномощения 
която да разгледа, оцени и класира 

зпълнител на обществената поръчка с 
охрана на обект „Античен културно- 
- гр.София“. Комисията е в следния

Резервни членове:
1 • Маргарита Господинова -  гл
2. Мила Михайлова — младши
3. Зорница Даскалова — старши

Резултатите от работата на ком
09.12.2016 г„ Протокол № 2  от 03.01.201

пВ срока за подаване на оферти са 
процедурата, както следва:

1. „Балкан Секюрити“ ЕООД, вх. 
София;

2. „Агенция за охрана и сигур 
154/07.12.2016 г., 14:20 ч., гр. София;

главен юрисконсулт в дирекция
чки :

експерт в дирекция „Управление на 

рт в дирекция „Бюджет и финансово -

юрисконсулт в дирекция „П О О П “; 
експерт в дирекция „У С “; 

експерт в дирекция „БФ С Д ”;

ис ията са отразени в Протокол №1 от 
7 г. и Протокол №  3 от 11.01.2017 г.

остъпили 7 (седем) оферти за участие в 

№  15-00-153/07.12.2016 г„ 10:35 ч„ гр. 

ност СГ -  5“ ООД, вх. №  15-00-

*



3. „Форс Делта“ ООД, вх. № 15-00-155/08.12.2016 г., 10:15 ч„ гр. София;
4. „Д.М.Секюрити Груп” ООД, вк. №  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;
№ 15-00-158/08.12.2016 г., 14:34 ч., гр.6. „БМ Протекшънс“ ЕООД, вх.

София;
7. „Вадим“ ООД, вх. №  15-00-1591/08.12.2016 г„ 15:46 ч., гр. София;
На 09.12.2016 г. се проведе публичното заседание на комисията. На него 

присъстваха упълномощени представители на участниците, които попълниха 
съответните данни в присъствения лист.

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

на упълномощените представители назалепи плика в присъствието 
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.

В закрито заседание комисията 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 „Бал
В представения ЕЕДОП комисия

кан Секюрити“ ЕООД:
а констатира несъответствия/липсващи

данни в част IV: Критерии за подбор, както и в част VI „Заключителни 
положения“, подробно описани в Протокол № 1 от 09.12.2016 г.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изиска от участника 
„Балкан Секюрити ЕООД в срок до 5 работни дни от получаването на
протокола, в съответствие с чл. 54, ал 
попълнен ЕЕДОП с посочване на инс[ 
липса и несъответствие на данните

2.0тносно офертата на „Агенция
Комисията установи, че участни 

данни, съгласно заложеното в документг 
което го допуска до по-нататъшно участй

3.Относно офертата на„Форс Дел
Комисията установи, че участш 

данни, съгласно заложеното в документа 
което го допуска до по-нататъшно участи

9 от ППЗОП, да представи надлежно 
юрмация във връзка с констатираната

за охрана и сигурност СГ -  5“ ООД:
кът е представил всички изискуеми 
цията за участие в процедурата, поради 
е в процедурата.

та“ ООД:
кът е представил всички изискуеми 
цията за участие в процедурата, поради 
е в процедурата.

4. Относно офертата „Д.М.Секюрити Груп” ООД:



Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми 
данни, съгласно заложеното в документацията за участие в процедурата, поради 
което го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

5. Относно офертата на „Сибелиус Р“ ЕООД
В представения ЕЕДОП комисията констатира несъответствия/липсващи 

данни в:
- част II: Информация за иконом
- част III: Основания за изключь 
Относно критериите за подбор ко 
5.1. В частта относно общо ун

участникът не е отбелязал дали отговар

ическия оператор, раздел „В“ и „Г“ ; 
ане, съответно раздели „А “, „Б“ и „В “, 
мисията констатира следното: 
азание за всички критерии за подбор 
я на изискуемите критерии за подбор.

5.2. В раздел В „Технически и професионални способности“ липсва

ад им“ ООД:
СЕДОП

които са изпълнени съответните

•ш дни от получаването на протокола, в 
ЗП, да представи надлежно попълнен 
във връзка с констатираната липса и

Протекшънс“ ЕООД:
Е ЕДОП комисията констатира

посочване на брой години, за 
сходни/идентични дейности.

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

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изиска от участника 
„Сибелиус Р“ ЕООД в срок до 5 работ 
съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗ 
ЕЕДОП с посочване на информация 
несъответствие на данните.

6. Относно офертата на „БМ  
В представения 

несъответствия/липсващи данни в:
-т. 9 от раздел В „Технически и ri 

е посочил, че разполага с диспечерски 
местонахождението му.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗ ЗП комисията изиска от участника „БМ 
Протекшънс ЕООД в срок до 5 работки дни от получаването на протокола, в 
съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи надлежно попълнен 
ЕЕДОП с посочване на информация 
несъответствие на данните.

7. Относно офертата на „Б 
В представения 

несъответствия/липсващи данни в:
- Част IV: Критерии за подбор, р 

способности“ липсва посочване на 
посочените дейности.

- В т. 9 от горепосочения раздел 
дежурен оперативен център 
местонахождението му.

зофесионални способности“ участникът 
център, но не е уточнил

във връзка с констатираната липса и

комисията констатира

1здел В „Технически и професионални 
рой години, за които са изпълнени

участникът е посочил, че разполага с 
мониторингов/диспечерски, но не е уточнил



С оглед направените конста 
способности участникът е необходи 
диспечерския център, с който разполс 
/период/, за които са изпълнени посоче 

На основание чл. 54, ал. 8 от 
„Вадим“ ООД в срок до 5 работни дни 
в съответствие с чл. 54, ал. 9 от П 
ЕЕДОП с посочване на липсващата ин 

Комисията извърши служебна 
търговците в търговския регистър по 
специално относно представителството

тации, за доказване на техническите 
мо да посочи местонахождението на 
га, както и да посочи броя на годините 
гЕите сходни/идентични дейности.

ППЗОП комисията изиска от участника 
от получаването на настоящия протокол, 

ОГ1, да представи надлежно попълнен 
формация, 

оверка на вписванията по партидата на 
посочения в документите ЕИК и по- 

на участниците.

ПЗ

пр

На 03.01.2017 г. комисията в зак 
разглеждане и оценка на постъпили 
възлагане на обществена поръчка, 
„Извършване на физическа охра 
комуникационен комплекс „Сердика“ 

На заседанието присъстваха вси 
Констатациите на комисията, о 

ППЗОП и преценка за съответствие 
личното състояние и критериите за п
09.12.2016 г., изпратен чрез използване 
участниците електронни пощи. Уч 
констатирано несъответствие или ли 
представили допълнителни документи.

Комисията пристъпи към разгле 
документи по реда на постъпването им

1. Относно „Сибелиус Р“ ЕООД, 
Участникът е представил на,

указанията на комисията, заложени е 
подробен преглед на представения Е 
„Сибелиус Р“ ЕООД отговаря на 
състояние и критериите за подбор, пор 
техническото предложение.

2. „Балкан Секюрити“ ЕООД, вх 
Участникът е представил на

указанията на комисията, заложени в 
подробен преглед на представения Е 
„Балкан Секюрити“ ЕООД, отговаря 
състояние и критериите за подбор, пор 
техническото предложение.

3.„БМ Протекшънс“ ЕООД, вх. 2 
Участникът е представил над

информация относно точното местонах

рито заседание продължи работата си по 
те  оферти за участие в процедура за 
рез публично състезание, с предмет: 

на на обект „Античен културно- 
гр.София“.

iси членове на комисията, 
осно документите по чл. 39, ал. 2 от 

на участниците с изискванията към 
адбор, са отразени в протокол №  1 от 
на електронен подпис до посочените от 

^стниците, по отношение на които е 
на информация, в указания срок са

тч

ТО

г са

О

ждане на допълнително представените 
както следва:
ех. № О-ИП-27/22.12.2016 г.: 

длежно попълнен ЕЕДОП съгласно 
Протокол №  1 от 09.12.2016 г. След 
ДОГ1 комисията счига, че участникът 

заложените изисквания към личното 
ади което го допуска до разглеждане на

24-05-122/23.12.2016 г.: 
ежно попълнен ЕЕДОП, съгласно 

Протокол № 1 от 09.12.2016 г. След 
ДОП комисията счита, че участникът 

заложените изисквания към личното 
йди което го допуска до разглеждане на

,зл

на

-05-122/23.12.2016 г.:
;г ежно попълнен ЕЕДОП, съдържащ 

ждение на диспечерския център.



ъм
С оглед изложеното, комисията 

ЕООД отговаря на изискванията к 
подбор, поради което го допуска до ра 

4. „ Вадим“ ООД, вх. 24-05-1 
Участникът е представил надле 

относно точното местонахождение на 
броя години, за които са изпълнени пр 

С оглед изложеното, комисията 
отговаря на изискванията към личнк; 
поради което го допуска до разглеждак

Комисията пристъпи към разглг 
участниците. До разглеждане на те 
всички участници, подали оферти за н 

След подробен преглед на тех 
към тях на всички участници, комиС 
техническата спецификация и изиске 

допуска до по-нататъшно участие в пр 
Комисията реши отварянето на

09.01.2017 г., от 11.00 часа в сгре 
Съобщение за това е публикувано в nd) 

На посочените дата, час и мясг: 
„Предлагани ценови параметри“ и оп 
постъпване на офертите в деловодств 
взе участие резервният член Мила М 
„УС“, която попълни и подписа декла 

На публичното заседание на 
представители на участниците, кс 
присъствения лист.

Ценовите предложения на участ
1. Относно „Балкан Секюр  
Участникът предлага месечна

поръчка в размер на 4170 л в . без ДД  
без ДДС.

2. Относно „Агенция за ох 
Участникът предлага месечна

поръчка в размер на 3840,00 лв. без 
без ДДС.

3. Относно „Форс Делта“ О 
Участникът предлага месечна

поръчка в размер на 5193.54 лв. без 
без ДДС.

4. Относно „Д.М.Секюритй

чита, че участникът „БМ Протекшънс“ 
личното състояние и критериите за 

1глеждане на техническото предложение. 
2/23.12.2016 г.:

жно попълнен ЕЕДОП, съдържащ данни 
диспечерския център, както и данни за 

сочените дейности.
чита, че участникът „Вадим“ ООД
ITO състояние и критериите за подбор, 
е на техническото предложение.

ри

ДД

Д Л

ждане на техническите предложения на 
Кническите предложения са допуснати 

^стоящата обществената поръчка, 
ическите предложения и приложенията 
лята констатира, че всички отговарят на 
ания на възложителя, поради което ги 

оцедурата.
д^новите предложения да се извърши на 

,цта  на Министерството на културата, 
зфила на купувача.
о комисията отвори пликовете с надпис 

(|>вести ценовите предложения по реда на 
dto . На мястото на арх. Иван Мечкунов 
ихайлова -  младши експерт в дирекция 
ация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
комисията присъстваха упълномощени 
ito  попълниха съответните данни в

иците в процедурата са следните: 
ити“ ЕООД:

цена за изпълнение на обществената 
, съответно за 12 месеца -  50 040,00 лв.

на и сигурност СГ -  5“ ООД:
цена за изпълнение на обществената 
,С, съответно за 12 месеца -  46080,00 лв.

ОД:
цена за изпълнение на обществената 
,С, съответно за 12 месеца -  62322,48 лв.

Груп” ООД:



№

№

Участникът предлага месечна 
поръчка в размер на 4193 j i b . без ДЛ)1 
без ДДС.

5. Относно „Сибелиус Р“ Е 
Участникът предлага месечна

поръчка в размер на 4435,20 лв. без 
без ДДС.

6. Относно „БМ Протекшъ  
Участникът предлага месечна

поръчка в размер на 4042.50 лв. без 
без ДДС.

7. Относно „Вадим“ ООД: 
Участникът предлага месечна

поръчка в размер на 4324.00 лв. без 
лв. без ДДС.

С оповестяване на ценовите пр^ 
заседанието на комисията, която прод 

Комисията продължи работата 
ценовите предложения на участни 
обявените от възложителя условия и к<

1. Относно „Балкан Секюр 
Ценовото предложение на у час

предлагана цена към документацията 
Комисията извърши проверка 

месечна цена за охрана на обекта с об 
месеца. Не са налице аритметични 
изписването на стойностите без ДДС 
посочването на цените с цифри и ду 
предложение е съобразено с предвар 
стойност за изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисия 
участника отговаря на изискванията 
което допуска участника до класиране

2. Относно „Агенция за ох 
Ценовото предложение на уча<}:

предлагана цена към документацията 
Комисията извърши проверк^ 

месечна цена за обекта с общата цен 
Не са налице аритметични грешки пф 
на стойностите без ДДС и с ДДС, какг 
на цените с цифри и думи. Предложе 
съобразено с предварително обявег 
изпълнение на поръчката.

цена за изпълнение на обществената 
j  съответно за 12 месеца -  50316,00 лв.

ООД:
цена за изпълнение на обществената 
С, съответно за 12 месеца -  53222,00 лв.

не“ ЕООД:
цена за изпълнение на обществената 
,С, съответно за 12 месеца -  48510,00 лв.

цена за изпълнение на обществената 
ДДС, ъответно за 12 месеца -51 888,00

дложения приключи публичната част на 
ължи работа в закрито заседание.

си в закрито заседание, като разгледа 
11ите за съответствие с предварително 
шстатира следното, 

пти“ ЕООД:
гника е изготвено съгласно образеца на 
а участие.

на съответствието на предложената 
ib$Ta цена за изпълнение на услугата за 12 
грешки при изчисленията, както и при 
с ДДС, както и няма разминаване между 

ми. Предложеното от участника ценово 
ително обявената максимално допустима

а счита, че ценовото предложение на 
на възложителя /на поръчката/, поради

ра на и сигурност СГ -  5“ ООД:
гника е изготвено съгласно образеца на 
а участие.

на съответствието на предложената 
за изпълнение на услугата за 12 месеца. 

w изчисленията, както и при изписването 
о и няма разминаване между посочването 
1<(уго от участника ценово предложение е 

ата максимално допустима стойност за



с»

С оглед изложеното, комисия 
участника отговаря на изискванията 
което допуска участника до класиране1

3. Относно „Форс Делта  
Ценовото предложение на уча<

предлагана цена към документацията 
Комисията извърши проверк^ 

месечна цена за обекта с общата цена 
Не са налице аритметични грешки пр 
на стойностите без ДДС и с ДДС, как 
на цените с цифри и думи. Предложе 
съобразено с предварително обявен 
изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисия 
участника отговаря на изискванията 
което допуска участника до класиране

4. Относно „Д.М.Секюрити  
Ценовото предложение на учае

предлагана цена към документацията 
Комисията извърши проверк^ 

месечна цена за обекта с общата цен^ 
Не са налице аритметични грешки пр 
на стойностите без ДДС и с ДДС, как 
на цените с цифри и думи. Предложс 
съобразено с предварително обявен 
изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисия 
участника отговаря на изискванията 
което допуска участника до класиране

5. Относно „Сибелиус Р“ Е 
Ценовото предложение на учас

предлагана цена към документацията 
на съответствието на предложената iv 
цена за изпълнение на услугата за 12 i 

Предложена е месечна цена 3£ 
размер на 4435,20 лв. без ДДС или 5 
ценовото предложение обща цена за 
222,00 лв. без ДДС и съответно 63 866 

При проверката комисията 
оферираната месечна цена за охрана 
месеца. В случая общата цена не със 
цена за охрана на обекта и броя месе 
без ДДСх 12=53 222,40 лв. без ДДС. 
месечната цена с ДДС и съответните 
обща цена с ДДС, г.е. 5322.24 с ДДСх

ja  счита, че ценовото предложение на 
на възложителя /на поръчката/, поради

ад:
фтника е изготвено съгласно образеца на 

а участие.
на съответствието на предложената 

за изпълнение на услугата за 12 месеца.
1 изчисленията, както и при изписването 

•р  и няма разминаване между посочването
юто от участника ценово предложение е 

*fra максимално допустима стойност за

г,а  счита, че ценовото предложение на 
на възложителя /на поръчката/, поради

Грун” ООД:
гника е изготвено съгласно образеца на 
а участие.

на съответствието на предложената 
за изпълнение на услугата за 12 месеца. 

\ изчисленията, както и при изписването 
тз  и няма разминаване между посочването 

юто от участника ценово предложение е 
ата максимално допустима стойност за

а счита, че ценовото предложение на 
на възложителя /на поръчката/, поради

ООД:
гника е изготвено съгласно образеца на 
уа участие. Комисията извърши проверка 

ссечна цена за охрана на обекта с общата 
месеца и установи следното: 

изпълнение на обществената поръчка в 
22,24 лв. с ДДС. Участникът е посочил в 
звършване на услугата за 12 месеца -  53 
40 лв. с ДДС.

констатира несъответствие между 
на обекта и общата крайна цена за 12 

гветства на произведението от месечната 
1(1И за изпълнение на услугата, т.е. 4 435,20 
Също така произведението на размера на
2 месеца не съответства на предложената 
2=63 866,88 лв. с ДДС.



Допуснатата от участника 
предложената крайна цена, тъй като 
изпълнение на поръчката в размер на 
от участника 53 222,00 лв. без ДДС  ̂
лв. с ДДС, посочена от участника. Koi 
цена за охрана на обекта е 53 222,40 
като това означава да подмени волят^ 
от него крайна цена без ДДС и с Д 
съмнение действителната воля на учас

Отделно от това, допусната от 
месечната и/или общата цена води до 
В този смисъл комисията счита, че н* 
участника разяснение, тъй като какЕ;< 
промяна на ценовото предложение, 
посочи друг размер на месечната цен 
предложение. Ако потвърди офериран 
без ДДС или 5 322,24 лв. с ДДС 
аритметична грешка, която се отразя 
цена не само без ДДС, но и с ДДС. ( \  
най-ниска цена, което означава, че уч 
размера на месечната цена без ДДС v 
без ДДС и с ДДС.

С оглед изложеното, комисия' 
действителната воля на участника отн 
услугата, както и реалния размер не сг 
ДДС и с ДДС.

На основание констатираното 
участникът е представил оферта, която 
условия на възложителя, поради което 
ЗОГI предлага „Сибелиус Р“ ЕООД да Ь

IB

аритметична грешка се отразява на 
комисията е изчислила крайната цена за 

222,40 лв. без ДДС вместо посочената 
щ 63 866,88 лв. с ДДС вместо 63 866,40 
исията не би могла да приеме, че общата 
. без ДДС или 63 866,88 лв. с ДДС, тъй 

на участника, като замени предлаганата 
ЦС без това да промени и постави под 

ника.
участника грешка при формирането на 

Неяснота относно ценовото предложение, 
ла основание и необходимост да иска от 
)то и да е разяснението, това би било 
което е недопустимо. Ако участникът 
1 това безспорно е промяна на ценовото 
ата месечна цена в размер на 4435,20 лв. 

това означава да признае допусната 
на крайната предложена от участника 
друга страна, критерият за възлагане е 

тникът следва да е определил правилно 
с ДДС, както и размера на общата цена

а :

6. Относно „БМ Протекшъй
Ценовото предложение на учас 

предлагана цена към документацията з
Комисията извърши проверка 

месечна цена за обекта с общата цена 
Не са налице аритметични грешки при 
на стойностите без ДДС и с ДДС, какт 
на цените с цифри и думи. Предложе^ 
съобразено с предварително обявен 
изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисия^ 
участника отговаря на изискванията 
което допуска участника до класиране

7. Относно „Вадим“ ООД:

не може да установи каква е била 
йсно предлаганата цена за изпълнение на 
ио на месечната, но и на общата цена без

несъответствие комисията счита, че 
не отговаря на предварително обявените 
на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от 

ъде отстранен от процедурата.

‘ ЕООД:
шика е изготвено съгласно образеца на 

участие.
на съответствието на предложената 

за изпълнение на услугата за 12 месеца, 
изчисленията, както и при изписването 
и няма разминаване между посочването 

ото от участника ценово предложение е 
а максимално допустима стойност за

счита, че ценовото предложение на 
ла възложителя /на поръчката/, поради



Ценовото предложение на учае 
предлагана цена към документацията 

Комисията извърши проверка 
месечна цена за обекта с общата цена 
Не са налице аритметични грешки пр 
на стойностите без ДДС и с ДДС, как- 
на цените с цифри и думи. Предложе 
съобразено с предварително обявен 
изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисия 
участника отговаря на изискванията 
което допуска участника до класиране

гника е изготвено съгласно образеца на 
а участие.

на съответствието на предложената 
за изпълнение на услугата за 12 месеца, 
изчисленията, както и при изписването 
и няма разминаване между посочването 

пото от участника ценово предложение е 
зта максимално допустима стойност за

та

На основание чл. 72, ал. 1 от 3 
предложение, свързано с цената, което 
от средната стойност на предложеният, 
в случая такова не е налице.

Комисията пристъпи към класи 
критерии за възлагане — най-ниска цен

ране на участниците, с оглед заложения 
а, както следва:

1-во място - „Агенция за
предложена месечна цена в размер на 
на услугата в размер на 46080,00 лв. бе|з

2-ро място - „БМ Протекшънс 
размер на 4042.50 лв. без ДДС и обща 
на 4 8 5 10,00 лв. без ДДС.

3-то място - „Балкан Секюрит  
размер на 4170.00 лв. без ДДС и обща 
на 50040,00 лв. без ДДС.

4-то мясго -  „Д.М.Секюрити Г 
размер на 4193.00 лв. без ДДС и обща 
на 50316,00 лв. без ДДС.

5-то място -  „Вадим“ ООД с
4324.00 лв. без ДДС и обща цена
51888.00 лв. без ДДС.

6-то място „Форс Делта“ ООД  
5193.54 лв. без ДДС и обща цена 
62322.48 лв. без ДДС.

Комисията предлага на упълном 
договор за извършване на физическа 
комуникационен комплекс „Сердика“ - 
участник, а именно: „Агенция за охрана 
месечна цена в размер на 3840 без ДДС 
за 12 месеца в размер на -  46080 лв. без

зи

Зс

■i!

счита, че ценовото предложение на 
на възложителя /на поръчката/, поради

ЗП комисията провери за наличието на 
е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

а на останалите допуснати кандидати, но

арана и сигурност СГ -  5“ ООД с 
3840 без ДДС и обща цена за изпълнение 

ДДС.
ЕООД с предложена месечна цена в 

дена за изпълнение на услугата в размер

|[‘| ЕООД с предложена месечна цена в 
цена за изпълнение на услугата в размер

уп” ООД предложена месечна цена в 
ена за изпълнение на услугата в размер

предложена месечна цена в размер на 
изпълнение на услугата в размер на

предложена месечна цена в размер на 
изпълнение на услугата в размер на

зщения възложител да бъде сключен 
охрана на обект „Античен културно- 

гр.София“ с класирания на първо място 
и сигурност СГ — 5“ ООД с предложена 
и обща цена за изпълнение на услугата
Цдс.



Комисията предаде настоящият 
на комисията и цялата документация е

доклад, заедно с протоколите от работата 
процедура на Възложителя.

Настоящият доклад е съставен нз

Председател: 
Малинка Цупа^ска

Членове:
1. арх. Иван M i
2. Наталия Кирова -

Дата на получаване на докл ада и протоколите

2.01.2017 г.
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