СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
AGRICULTURAL ACADEMY
гр. София 1373, ул. Суходолска№ 30, тел.: +359 2 812 75 05; факс: +359 2 812 75 15;
Sofia 1373, 30 Suhodolska Str.; tel.: +359 2 812 75 05; fax: +359 2 812 75 15;

ПРОТОКОЛ № 1/27.11.2015 г.
За отваряне на офертите за участие в процедура по публична покана по реда на Глава
Villa от ЗОП за възлагане на обществена поръчка е предмет „Организиране и провеждане
на денонощна физическа охрана и охрана чрез СОТ на сградите и района на Централно
управление на Селскостопанска академия, е адрес: гр.Софпя, ул. „Суходолска" № 30 - общо
3 /три/ поста, от които 2 /два/денонощни и 1 /един/ нощен."
Днес 27.11.2015 г., от 11,00 ч., Комисия назначена със Заповед № 07-162 от 26.11.2015
г. на Председателя на ССА, в състав:
Председател: инж. Евгени Костов - главен експерт в отдел „Административностопански“
Членове:
1 Атанас Петков - главен експерт в отдел „Административно-стопански“
2. Веселина Къркъмова - юрист
3. Цветко Георгиев - началник отдел „Административно-стопански“
4. Светла Милушева - специалист в отдел „Финанси и счетоводство”
се събра в пълен състав в сградата на ЦУ на ССА с адрес: гр.София, ул. „Суходолска“ № 30 за
отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана
и охрана чрез СОТ на сградите и района на Централно управление на Селскостопанска
академия, е адрес: гр.София, ул. „Суходолска" № 30 - общо 3 /три/ поста , от които 2 /два/
денонощен и и 1 /един/ нощен.", открита по реда на Глава VIII „а“ е публична покана обявена
на страницата на АОП под № 9047626.
При публичното отваряне на постъпилите оферти присъстваха 5 /петима/ упълномощени
представители на участници в процедурата 1.
2.
3.
4.
5.

Ангел Иванов Златанов - „МУЛТИФОРС А.С.” ЕООД
Валентин Кирилов Георгиев - „ СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ЕООД
Красимир Петрунов Николов - „ПС ГАРД” ЕООД
Валери Трендафилов Петков - „ СИРИУС СЕКЮРИТИ” ООД
Яница Пламенова Стоянова - „ СИРИУС СЕКЮРИТИ” ООД

от имащите право да присъстват съгласно чл.68, ал.З от ЗОП, при публичното отваряне
на офертите не присъстваха, представители на „ЕС БИ ДЖИ СЕКЮРИТИ” ЕООД, на „ СОД

игма секюрити” ООД, на „Люкрим гард” ООД и не присъстваха представители на средствата за
асово осведомяване.
- До определеното в поканата време 15.00 ч. на 25.1 1.2015 г. за подаване на оферти в
деловодството на Централно управление на Селскостопанска академия са депозирани 7/седем/
оферти, а именно:
№

[Г

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование на участника

„ЕС БИ ДЖИ Секюрити”ЕООД
„СОД СИГМА Секюрити”ООД
„ЛЮКРИМ ГАРД” ООД
„МУЛТИФОРС А.С.” ЕООД
„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ЕООД
„ПС ГАРД” ЕООД
„ СИРИУС СЕКЮРИТИ” ООД

Регистрационен Дата на
Час на
номер на
получаване на получаване
офертата_______ офертата______ на офертата
24.11.2015г.
14:01 ч.
2 6 -0 1 -02
25.11.2015г.
2 6 -0 1 -03
12:53 ч.
12:58 ч.
2 6 -0 1 -04
25.11.2015г.
25.11.2015г.
13:54 ч.
2 6 -0 1 -05
2 6 -0 1 -06
25.11.2015г.
14:00 ч.
25.1 1.2015г.
14:12 ч.
2 6 -0 1 -07
2 6 -0 1 -08
25.11.2015г.
14:21 ч.

Не са постъпили оферти след крайния срок.
Протоколът се води от Веселина Къркъмова - юрист.
Комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя документация за участие в
процедурата, както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно
документацията, критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.
Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1 и ал.2 от Закона за
обществените поръчки.
Комисията пристъпи към отваряне и проверка на представените от участниците
документи по реда на чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП.
I. ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.УЧАСТНИК №1 „ЕС БИ ДЖИ СЕКЮРИТИ” ЕООД е вх.№ 01-02/24.11.2015г. в
14.01 ч.
Председателят на Комисията отвори плика с офертата поставена в запечатан, непрозрачен и
с ненарушена цялост плик, който съдържа три, с ненарушена цялост, непрозрачни плика
обозначени както следва: ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК №2 “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Комисията
констатира, че на местата за залепване на плика не са поставени подпис и печат на участника,
което е записано в чл.7.1.4 от документацията за участие в процедурата.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП - трима от членовете на комисията и представител на един от
присъстващите участници - „Сириус секюрити” ООД подписаха пликът с надпис ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, след което се
пристъпи към отваряне на плик №2 и подписване на документите в него.

В изпълнение на чл. 101 г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, председателят на Комисията отвори плик №3
обяви ценовото предложение на участника, след което трима от членовете на комисията и
представител на „Сириус секюрити” ООД подписаха документите в него.
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните цени:

М есечна йена в лева без Д Д С

О бщ а стойност в
лева без ДДС

Вид

№

4958,60 лева /четири хиляди
„Организиране и провеждане на денонощна
деветстотин петдесет и осем лева и 59503,20 лв.
/петдесет и девет
физическа охрана и охрана чрез СОТ на сградите и шестдесет стотинки/ лева
хиляди петстотин и
района на Централно управление на
три лева и двадесет
Селскостопанска академия, с адрес: гр.София, ул.
стотинки/ лева без
„Суходолска" № 30 - общо 3 /три/ поста , от които 2
/два/ денонощни и 1 /един/ нощен.
ДДС

1.

В ценовата оферта, участникът декларира, че в предложената цена са включени всички разходи
за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
публичната покана и документацията на обществената поръчка, както и всички законови
изисквания за осъществяване на услугата.
2.УЧАСТНИК №2. “СОД СИГМА СЕКЮРИТИ” ООД с вх.№ 01-03/25.11.2015г. в
12:53 ч.
Председателят на Комисията отвори плика с офертата поставена в запечатан, непрозрачен и
с ненарушена цялост плик, който съдържа три, с ненарушена цялост, непрозрачни плика
обозначени както следва: ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК №2 - “
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК №3 - “ПРЕДЛАГАНА
ЦЕНА”.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП - трима от членовете на комисията и представител на един от
присъстващите участници подписаха пликът с надпис ПЛИК №3 - “ЦЕНОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, след което се пристъпи към
отваряне на плик №2 и подписване на документите в него.
Председателят на Комисията отвори плик №3 и обяви предложената цена за изпълнение на
пъръчката, след което трима от членовете на комисията и представител на „МУЛТИФОРС А.С.”
ЕООД подписаха документите в него.

В изпълнение на чл. 101 г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, председателят на Комисията отвори плик №3
и обяви ценовото предложение на участника, след което трима от членовете на комисията и
представител на „Мултифорс А.С.” ЕООД подписаха документите в него.
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните цени:

№

1.

Вид

М есеч н а цена в
л ева без Д Д С

О бщ а стой н ост
в л е в а б ез Д Д С

4300 /четири хиляди и
„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана триста/ лева, без ДДС
51600 /петдесет и
и охрана чрез СОТ на сградите и района на Централно
една хиляди и
управление на Селскостопанска академия, с адрес: гр.София,
ш естстотин/
ул. „Суходолска" № 30 - общо 3 /три/ поста , от които 2 /два/
л ева/ без ДДС
денонощни и 1 /един/ нощен.

В ценовата оферта, участникът декларира, че в предложената цена са включени всички
азходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на публичната покана и документацията на обществената поръчка, както и всички
законови изисквания за осъществяване на услугата
З.УЧАСТНИК №3 „ЛЮКРИМ ГАРД” ООД, с вх.№ 01-04/25.11.2015г. в 12,58 ч.
Председателят на Комисията отвори плика с офертата поставена в запечатан, непрозрачен и
с ненарушена цялост плик, който съдържа три, с ненарушена цялост, непрозрачни плика
обозначени както следва: ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК №2 “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП - трима от членовете на комисията и представител на един от
присъстващите участници - „ПС ГАРД” ООД подписаха пликът с надпис ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, след което се
пристъпи към отваряне на плик №2 и подписване на документите в него.
В изпълнение на чл. 101 г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, председателят на Комисията отвори плик №3 и
обяви ценовото предложение на участника, след което трима от членовете на комисията и
представител на „ПС ГАРД” ООД подписаха документите в него.
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните цени:

№

Вид

М есеч н а цена в л ев а
без Д Д С

5369,81 лева/пет хиляди
триста шестдесет и девет
„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана
лева и осемдесет и една
и охрана чрез СОТ на сградите и района на Централно
стотинки/ лева, без ДДС
1 . управление на Селскостопанска академия, с адрес: гр.София,
ул. „Суходолска" № 30 - общо 3 /три/ поста , от които 2 /два/
денонощни и 1 /един/ нощен.

О бщ а стой н ост в
л ев а без Д Д С
64437,72 лв.
/ш естдесет и четири
хиляди
четиристотин
тридесет и седем
лева и чедем десет и

две стотинки/ без
ДДС

В ценовата оферта, участникът декларира, че в предложената цена са включени всички разходи
за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
публичната покана и документацията на обществената поръчка, както и всички законови
изисквания за осъществяване на услугата.
4.УЧАСТНИК №4 „МУЛТИФОРС А.С.” ЕООД, с вх.№ 01-05/25.11.2015г. в 13.54 ч.
Председателят на Комисията отвори плика с офертата поставена в запечатан, непрозрачен и
с ненарушена цялост плик, който съдържа три, с ненарушена цялост, непрозрачни плика
обозначени както следва: ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК №2 - “
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК №3 - “ПРЕДЛАГАНА
ЦЕНА”.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП - трима от членовете на комисията и представител на един от
присъстващите участници- „Сириус Секюрити” ООД подписаха пликът с надпис ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, след което се
пристъпи към отваряне на плик №2 и подписване на документите в него.

В изпълнение на чл. 101г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, председателят на Комисията отвори плик №3
и обяви ценовото предложение на участника, след което трима от членовете на комисията и
представител на „Сириус секюрити” ООД подписаха документите в него.
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните цени:
№

1.

Вид

М есеч н а ц ена О бщ а стой н ост
в л ев а без Д Д С в л ев а без Д Д С

5350 лева /пет
„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и
хиляди триста и 64200 /ш естдесет
охрана чрез СОТ на сградите и района на Централно управление на петдесет лева/
и четири хиляди и
Селскостопанска академия, с адрес: гр.София, ул. „Суходолска" № без ДДС
д в еста /л ев а без
30 - общо 3 /три/ поста , от които 2 /два/ денонощни и 1 /един/
ДДС
нощен.

В ценовата оферта, участникът декларира, че в предложената цена са включени всички разходи за
цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
публичната покана и документацията на обществената поръчка, както и всички законови
изисквания за осъществяване на услугата.
5.УЧАСТНИК №5 „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с вх.№ 01-06/25.11.2014 г. в 14.00 ч.
Председателят на Комисията отвори плика с офертата поставена в запечатан, непрозрачен и
с ненарушена цялост плик, който съдържа три, с ненарушена цялост, непрозрачни плика
обозначени както следва: ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК №2 “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП - трима от членовете на комисията и представител на един от
присъстващите участници - „Мултифорс” ООД подписаха пликът с надпис ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, след което се
пристъпи към отваряне на плик №2 и подписване на документите в него.
В изпълнение на чл. 101г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, председателят на Комисията отвори плик №3
и обяви ценовото предложение на участника, след което трима от членовете на комисията и
представител на „Мултифорс” ООД подписаха документите в него
В ценовата оферта, участникът декларира, че в предложената цена са включени всички разходи за
цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
публичната покана и документацията на обществената поръчка, както и всички законови
изисквания за осъществяване на услугата.
№

1.

М есеч н а ц ена
в л ев а без Д Д С
4498,60 лева
/четири хиляди
„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и
четиристотин
охрана чрез СОТ на сградите и района на Централно
деветдесет и
управление на Селскостопанска академия, с адрес: гр.София, ул.
осем лева и
„Суходолска" № 30 - общо 3 /три/ поста , от които 2 /два/
ш естдесет
денонощни и 1 /един/ нощен.
сто т и н к и /л ев а ,
без Д Д С
Вид

О бщ а стой н ост в лева
без Д Д С

53983,20 лв. /петдесет и
три хиляди деветстотин
осемдесет и три лева и
двадесет стотинки/ без ДДС

2.УЧАСТНИК №6 „ПСГАРД” ЕООД с вх.№ 01-07/25.11.2015г. в 14.12ч.
Председателят на Комисията отвори плика с офертата поставена в запечатан, непрозрачен и
с ненарушена цялост плик, който съдържа три, с ненарушена цялост, непрозрачни плика
обозначени както следва: ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК №2 - “
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК №3 - “ПРЕДЛАГАНА
ЦЕНА”.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП - трима от членовете на комисията и представител на един от
присъстващите участници - Сириус секюрити” ООД подписаха пликът с надпис ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, след което се
пристъпи към отваряне на плик №2 и подписване на документите в него.
В изпълнение на чл. 101 г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, председателят на Комисията отвори плик №3
и обяви ценовото предложение на участника, след което трима от членовете на комисията и
представител на „Сириус секюрити” ООД подписаха документите в него.

В ценовата оферта, участникът декларира, че в предложената цена са включени всички
разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на публичната покана и документацията на обществената поръчка, както и всички
законови изисквания за осъществяване на услугата
Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните цени:
№

Вид

„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана
и охрана чрез СОТ на сградите и района на Централно
1. управление на Селскостопанска академия, с адрес: гр.София,
ул. „Суходолска" № 30 - общо 3 /три/ поста , от които 2 /два/
денонощни и 1 /един/ нощен.

Месечна цена в Обща стойност в
лева без ДДС
лева без ДДС
4640лева /четири
хиляди
ш естстотин и
ч ети ридесет/ лева,
без Д Д С

55680 /п етдесет и пет
хиляди ш естстотин и
осем десет л ев а/ без

ДДС

7.УЧАСТНИК №7 „СИРИУС СЕКЮРИТИ” ООДс вх,№ 01-08/25.11.2015 г. в 14,21 ч.
Председателят на Комисията отвори плика с офертата поставена в запечатан, непрозрачен и
с ненарушена цялост плик, който съдържа три, с ненарушена цялост, непрозрачни плика
обозначени както следва: ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК №2 “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП - трима от членовете на комисията и представител на един от
присъстващите участници - „Селект секюрити” ООД подписаха пликът с надпис ПЛИК №3 “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, след което се
пристъпи към отваряне на плик №2 и подписване на документите в него.
В изпълнение на чл. 101 г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, председателят на Комисията отвори плик №3
и обяви ценовото предложение на участника, след което трима от членовете на комисията и
представител на „Селект секюрити” ООД подписаха документите в него

Участникът предлага да изпълни поръчката, при следните цени:
№

1.

Месечна цена Обща стойност в
в лева без ДДС лева без ДДС

Вид

„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и
охрана чрез СОТ на сградите и района на Централно управление на
Селскостопанска академия, с адрес: гр.София, ул. „Суходолска" №
30 - общо 3 /три/ поста , от които 2 /два/ денонощни и 1 /един/
нощен.

5347.50 лева /п ет
хиляди триста
ч ети ри десет и
седем лева и
петдесет
стон и к н /лева,
без Д Д С

64170 лева
/ш естдесет и
четири хиляди сто
и седем десет и
седем л ева/ без

ДДС

В ценовата оферта, участникът декларира, че в предложената цена са включени всички разходи
за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
публичната покана и документацията на обществената поръчка, както и всички законови
изисквания за осъществяване на услугата.
След извършване на действията на комисията по чл. 101 г, ал.З от ЗОП приключи
публичната част от заседанието на Комисията.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание с подробна проверка на
представените от участниците документи за съответствието им с изискванията на Възложителя.

II. ПРОВЕРКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.УЧАСТНИК №1 „ЕС БИ ДЖИ СЕКЮРИТИ” ЕООД с вх.№ 01-02/24.11.2015г. в 14.01. ч.
Комисията
разгледа
ПЛИК №2 - “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Пликът съдържа Техническото предложение /Образец №
12/ и „План за охрана на Селскостопанска академия“, оформени в 1 (една) папка с 47 номерирани,
подписани и подпечатани листа /от № 47 до № 93 и установи, че същото отговаря на
предварително заложените от Възложителя технически параметри.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”, оформени в 1 (една) папка с 46 номерирани, подписани и подпечатани листа /от № 1
до № 46 /. Участникът е попълнил, оформил и представя следните изискуеми документи, съгласно
документацията.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП

Пор
.№

Съдържание

Вид и
количество на
документите
/оригинал или
заверено
коп и е/

1.

Плик № 1 „Документи за подбор“
Оферта за изпълнение на поръчката /Образец № 1/ и Приложение № 1 Оригинал
- 4 стр.
към него.
л.от 1 до 4

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана Не
от управляващия или представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
Представяне на участника, по смисъла на чл.56, ал.1, т. 1 от ЗОП - Оригинал
- 2 стр.
/Образец № 2/.
л.от 5 до 6
Копия от документите за регистрация по БУЛСТАТ и Удостоверение за Копия
- 2 стр.
регистрация по ДДСг.;
л.от 7 до 8
Застрахователна полица.
по застраховка “Обща гражданска Копие
- 2стр.
отговорност“ към ЗАД Армеец.
л.от 9 до 10
Сертификат ISO 9001:2008 № SOF0368368,
Копие
- 1 стр.
л 11.
Списък - декларация по чл.51, ал.1, т. 1 на основните договори, сходни с Оригинал
предмета на поръчката за последните три години (2012, 2013 г. и 2014 г.) - 2 стр.
/Образец №3/.
л 12 до 13

8.

Референции за добро изпълнение - 3 броя

9.

Лиценз №2500/29.04.2013 г. за извършване на частна охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД: охрана на имущество на физически
или юридически лица, за територията на цялата страна.

10.

Декларация от участник за запознаване с обекта /Образец № 4/;

11.

Списък - декларация на персонала, който ще осъществява физическата
охрана - /Образец № 5/.

12.

Списък - декларация на техническото оборудване , което ще се използва
за осъществяване дейностите по осъществяване на физическата охрана с
приложен снимков материал. -/ Образец № 61.

13.

Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП - /Образец № 7/

14.

Декларация чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползването на подизпълнители /Образец № 8/;

15.

Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за спазени изисквания за закрила
на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на
труд - /Образец № 9/
Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и
приемане на условията в проекта на договора - /Образец № 10/

16.

17.

Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8,
ал.8, т.2 от ЗОП - /Образец № 11/

Копия
- 3 стр.
л. 14 до 16
Копие
- 1 стр.
л. 17

Оригинал
- 1 стр.
л. 18
Оригинал
- 1 стр.
л. 19 до 30
Оригинал
и
копия
- 8 стр.
л.отЗ 1 до 39
Оригинал
2 стр.
л.от 39 до 40
Оригинал
- 1 стр.
л.41
Оригинал
- 1 стр.
л. 42
Оригинал
- 1 стр.
л. 43
Оригинал
- 1 стр.
л. 44

Удостоверение за Администратор на лични данни №381772

Копие
- 2 стр.
л. 45 до 46

Комисията разгледа факта, че представената оферта от участника на местата за залепване на
плика не са поставени подпис и печат на участника, но пликовете са непрозрачни и отговарят на
изискванията на ЗОП. Въз основа на разглеждането на офертата на „ЕС БИ ДЖИ СЕКЮРТИ"
ЕООД, Комисията счита, че същата отговаря на поставените изисквания от Възложителя за
изпълнение на поръчката, поради което ценовата му оферта подлежи на оценяване и класиране,
съобразно заложения от Възложител критерий от публичната покана - „най- ниска цена".
2. УЧАСТНИК №2 „СОД СИГМА СЕКЮРИТИ“ ООД с вх.№ 01 - 03/25.11.2015 г. в 12:53 ч.
Комисията
разгледа
ПЛИК №2 - “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Пликът съдържа Техническото предложение /Образец №
12/ и „План за охрана на Селскостопанска академия“, оформени в 1 (една) папка с 19 номерирани,
подписани и подпечатани листа /от № 1 до № 19/ и установи, че същото отговаря на
предварително заложените от Възложителя технически параметри.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”, оформени в 1 (една) папка с 41 номерирани, подписани и подпечатани листа /от № 1
до № 41/.Участникът е попълнил, оформил и представя следните изискуеми документи, съгласно
документацията.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 о г ЗОП

Пор
.№

Съдържание

Вид и количество
на документите

Плик № 1 „Документи за подбор“

1 . Оферта за изпълнение на поръчката /Образец № 1/ и Приложение № 1 Оригинал
към него.

- 4 стр.
л.от 1 до 4

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана не
от управляващия или представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
3. Представяне на участника, по смисъла на чл.56, ал.1, т. 1 от ЗОП - Оригинал
- 2 стр.
/Образец № 2/.
л.от 5 до 6
4. Копия от документите за регистрация по БУЛСТАТ и Удостоверение за Копия
- 4 стр.
регистрация по ДДС
л.от 7 до 10
5. Уведомление за сключена застраховка “Обща гражданска отговорност“ Копие
- 7 стр.
към BULSTRAD и общи условия към застраховката.
л.от 11 до 17
Копие
6. Сертификат ISO 9001:2008 № 44 100 137334 и Сертификат ISO
- 2 стр.
9001:2008 № 44 116 137334,.
л. 18 до 19

7. Списък - декларация по чл.51, ал.1, т. 1 на основните договори, сходни с Оригинал
предмета на поръчката за последните три години (2012, 2013 г. и 2014 г.) - 3 стр.
/Образец №3/.
л. 20 до 22
8. Референции за добро изпълнение - 4 броя

9. Лиценз № 2204/08.08.2012 г. за извършване на частна охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД: охрана на имущество на физически
или юридически лица, за територията на цялата страна.

И Декларация от участник за запознаване е обекта /Образец № 4/;

1 Списък - декларация на персонала, който ще осъществява физическата
охрана - /Образец № 5/.
Е Списък - декларация на техническото оборудване , което ще се използва
за осъществяване дейностите по осъществяване на физическата охрана с
приложен снимков материал. - / Образец № 6/.
к Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП - /Образец № 7/

и

Декларация чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползването на подизпълнители /Образец № 8/;

Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за спазени изисквания за закрила
на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на
труд - /Образец № 9/
1< Декларация от участник по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП за запознаване и
приемане на условията в проекта на договора - /Образец № 10/ '
V.

Е Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8,
ал.8, т.2 от ЗОП - /Образец № 11/
1! Удостоверение за Администратор на лични данни № 330564

Копия
- 4 стр.
л. 23 до 26
Копие
- 1стр.
л. 27

Оригинал
- 1 стр.
л. 28
Оригинал
- 2 стр.
л. 29 до 30
Оригинал
копия
- 4 стр.
л.от 31 до 34
Оригинал
2 стр.
л.от 35 до 36
Оригинал
- 1 стр.
л.37
Оригинал
- 1 стр.
л.38
Оригинал
- 1 стр.
л. 39
Оригинал
- 1 стр.
л. 40
Оригинал
- 1 стр.
л. 41

и

Въз основа на разглеждането на офертата на „СОД СИГМА СЕКЮРИТИ" ООД, Комисията с
установи, че не е приложено завереното копие от застрахователната полица по застраховка
“Обща гражданска отговорност“
№ 3400140200R00306 към БУЛСТРАД, описано в
документацията. .
3. УЧАСТНИК №3 „ЛЮКРИМ ГАРД“ ООД с вх.№ 01 - 04/25.11.2015 г. в 12.58ч.
Комисията
разгледа
ПЛИК №2 - “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Пликът съдържа Техническото предложение /Образец №
12/ и „План за охрана на Селскостопанска академия“, оформени в 1 (една) папка е 18 номерирани,

подписани и подпечатани листа /от № 1 до № 18/ и установи, че същото
предварително заложените от Взложителя технически параметри.

отговаря на

.Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”, оформени в 1 (една) папка с 34 номерирани, подписани и подпечатани листа /от № 1
до № 34 /.
Участникът е попълнил, оформил и представя следните изискуеми документи, съгласно
документацията.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОИ

Пор.
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Съдържание

Вид и
количество на
документите

Плик № 1 „Документи за подбор“
Оферта за изпълнение на поръчката /Образец № 1/ и Приложение № 1 Оригинал
- 4 стр.
към него.
л.от 1 до 4
Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е не
подписана от управляващия или представляващ участника съгласно
актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов
представител.
Представяне на участника, по смисъла на чл.56, ал.1, т. 1 от ЗОП - Оригинал
- 2 стр.
/Образец № 2/.
л.от 5 до 6
Копия от документите за регистрация по БУЛСТАТ ^Удостоверение за Копия
- 4 стр.
регистрация по ДДС.; Съдебна регистрация в СГС.
л.от 7 до 10
Застрахователна полица
по застраховка “Обща гражданска Копие
- 2стр.
отговорност“ към „ ЗД ЕВРОИНС” АД..
л.от 11 до12
Копие
Сертификат ISO 9001:2008 № QMS 071218-02.
- 1 стр.
л. 13
Списък - декларация по чл.51, ал.1, т. 1 на основните договори, сходни
Оригинал
с предмета на поръчката за последните три години (2012, 2013 г. и 2014 - 2 стр.
г.) /Образец №3/.
л. 14 до 15
Референции за добро изпълнение - 3 броя

Копия
- Зстр.
л. 16 до 18
Копие
Лиценз №978/05.12.2006 г. за извършване на частна охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД: охрана на имущество на физически - 1 стр.
л. 19
или юридически лица, за територията на цялата страна.

10. Декларация от участник за запознаване с обекта /Образец № 4/;

11. Списък - декларация на персонала, който ще осъществява физическата
охрана - /Образец № 5/.

Оригинал
- 1 стр.
л. 20
Оригинал
- 2 стр.

Л...21 до 22

'
12. Списък - декларация на техническото оборудване , което ще се
използва за осъществяване дейностите по осъществяване на
физическата охрана с приложен снимков материал. - / Образец № 6/.
13. Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП /Образец № 7/

14. Декларация чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползването на подизпълнители /Образец № 8/;
15. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за спазени изисквания за закрила
на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на
труд - /Образец № 9/
16. Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и
приемане на условията в проекта на договора - /Образец № 10/
Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8,
ал.8, т.2 от ЗОП - /Образец № 11/
Декларация за наличие на Дежурен оперативен център /ОДЦ/ с
приложен снимков материал

Оригинал
и
копия
- 2 стр.
л.от 23 до 24
Оригинал
2 стр.
л.от 29 до 30
Оригинал
- 1 стр.
л.31
Оригинал
- 1 стр.
л. 32
Оригинал
- 1 стр.
л. 33
Оригинал
- 1 стр.
л.,.34
Оригинал
- 4 стр.
л.25до 28

Въз основа на разглеждането на офертата на „ЛЮКРИМ ГАРД" ООД, Комисията счита, че
същата отговаря на поставените изисквания от Възложителя за изпълнение на поръчката, поради
което ценовата му оферта подлежи на оценяване и класиране, съобразно заложения от
Възложител критерий от публичната покана - „най- ниска цена".
4. УЧАСТНИК №4 „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД с вх.№ 01 - 05/25.11.2015 г. в 13.54ч.
Комисията
разгледа
ПЛИК №2 - “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Пликът съдържа Техническото предложение /Образец №
12/ и „План за охрана на Селскостопанска академия“, оформени в 1 (една) папка с 41 номерирани,
подписани и подпечатани листа /от № 1 до № 41 / и установи, че същото отговаря на
предварително заложените от Възложителя технически параметри.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”, оформени в 1 (една) папка с 47 номерирани, подписани и подпечатани листа /от № 1
до № 47 /.Участникът е попълнил, оформил и представя следните изискуеми документи, съгласно
документацията.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП

Пор.
№
1.

Съдържание

Вид и
количество
на
документите

Плик JV®1 „Документи за подбор“
Оферта за изпълнение на поръчката /Образец № 1/ и Приложение № 1 Оригинал

към него.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

- 4 стр.
л.от 1 до 4

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е не
подписана от управляващия или представляващ участника съгласно
актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов
представител.
Представяне на участника, по смисъла на чл.56, ал.1, т.1 от ЗОИ - Оригинал
- 2 стр.
/Образец № 2/.
л.от 5 до 6
Копия от документите за регистрация по БУЛСТАТ щУдостоверение за Копия
- 5 стр.
регистрация по ДДС;
л.от 7 до 11
Застрахователна полица по застраховка “Обща гражданска Копие
- 1стр.
отговорност“ към „Алианц България“ - ЗАД
л. 12
Сертификат ISO 9001:2008 № SOF0368417.
Копие
- 1 стр.
Л.13
Списък - декларация по чл.51, ал.1, т. 1 на основните договори, сходни
Оригинал
с предмета на поръчката за последните три години (2012, 2013 г. и 2014 - 2 стр.
г.) /Образец №3/.
Л.14 до 15
Референции за добро изпълнение - 5 броя

Копия
- 6 стр.
л ... 16 до 21
Копие
Лиценз № 240/29.06.2004 г. за извършване на частна охранителна
1стр.
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД: охрана на имущество на физически
л. 22
или юридически лица, за територията на цялата страна.
Копие
Лиценз № 1726./18.01.2012 г. за извършване на частна охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД: охрана на мероприятия; т.4-охрана - 1 стр.
л.,.23
на ценни пратки и товари, за територията на цялата страна.
Копие
Лиценз № 1726/18.01.2012 г. за извършване на частна охранителна
- 1 стр.
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД: т.1-лична охрана на физически
л.,.23
лица, за територията на цялата страна.
Декларация от участник за запознаване с обекта /Образец № 4/;
Оригинал
- 1 стр.
л.,.24
Списък - декларация на персонала, който ще осъществява физическата Оригинал
охрана - /Образец № 5/.
- 12 стр.
Л...25 до 36
Списък - декларация на техническото оборудване , което ще се
Оригинал и
използва за осъществяване дейностите по осъществяване на
копия
физическата охрана с приложен снимков материал. -/ Образец № 6/.
- 5 стр.
л.от 37 до 41
Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП - /Образец № 7/
Оригинал
2 стр.
л.от 42 до 43
Декларация чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползването на подизпълнители Оригинал
/Образец № 8/;
- 1 стр.
л.44
Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за спазени изисквания за закрила Оригинал
на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на - 1 стр.
труд - /Образец № 9/
л.,.45

18. Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и Оригинал
- 1 стр.
приемане на условията в проекта на договора - /Образец № 10/
Л...46
19. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в Оригинал
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, - 1 стр.
Л...47
ал.8, т.2 от ЗОП - /Образец № 11/

Въз основа на разглеждането на офертата на „МУЛТИФОРС А.С." ЕООД, Комисията счита, че
същата отговаря на поставените изисквания от Възложителя за изпълнение на поръчката, поради
което ценовата му оферта подлежи на оценяване и класиране, съобразно заложения от
Възложител критерий от публичната покана - „най- ниска цена".
5. УЧАСТНИК №5 „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ООД с вх.№ 01 - 06/25.11.2015 г. в 14.00 ч.
Комисията
разгледа
ПЛИК №2 - “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Пликът съдържа Техническото предложение /Образец №
12/ и „План за охрана на Селскостопанска академия“, оформени в 1 (една) папка с 55 номерирани,
подписани и подпечатани листа /от № 170 до № 224/.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”, оформени в 1 (една) папка с 169 номерирани, подписани и подпечатани листа /от № 1
до № 169 / и установи, че същото отговаря на предварително заложените от Взложителя
технически параметри.Участникът е попълнил, оформил и представя следните изискуеми
документи, съгласно документацията.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОИ

Пор.
№
1.

2.

3.
4.
5.

Съдържание

Вид и
количество
на
документите

Плик № 1 „Документи за подбор“
Оферта за изпълнение на поръчката /Образец № 1/ и Приложение № 1 Оригинал
- 4 стр.
към него.
л.от 1 до 4
Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана Не
от управляващия или представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
Оригинал
Представяне на участника, по смисъла на чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП
- 2 стр.
/Образец № 2/.
л.от 5 до 6
Копия от документите за регистрация по БУЛСТАТ.;Удостоверение за Копия
- 7 стр.
регистрация по ДДС.; Удостоверение от АВ към ТР;
л.от 7 до 13
Застрахователна полица по застраховка “Обща гражданска отговорност“ Копие
- 2 стр.
към БУЛСТРАД
л.от 14 до 15

6.

Сертификат ISO 9001:2008 № BAS QMS V 673-1, № BAS EMS V 674-1, №
BAS OHSASV 675-1

7.

Списък - декларация по чл.51, ал.1, т. 1 на основните договори, сходни с
предмета на поръчката за последните три години (2012, 2013 г. и 2014 г.)
/Образец №3/.

8.

Референции за добро изпълнение - 3 броя

9.

Лиценз № ...2676/28.03.2014 г. за извършване на частна охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД: охрана на имущество на физически
или юридически лица, за територията на цялата страна.

10. Декларация от участник за запознаване с обекта /Образец № 4/;

11. Списък - декларация на персонала, който ще осъществява физическата
охрана - /Образец № 5/.

12. Списък - декларация на техническото оборудване , което ще се използва
за осъществяване дейностите по осъществяване на физическата охрана с
приложен снимков материал. - / Образец № 6/.
13. Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП - /Образец № 7/

14. Декларация чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползването на подизпълнители /Образец № 8/;
15. Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП за спазени изисквания за закрила
на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд
- /Образец № 9/
16. Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и
приемане на условията в проекта на договора - /Образец № 10/
17. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8,
т.2 от ЗОП - /Образец № 11/

Копие
- 3 стр.
л... 16 до 18
Оригинал
- 2 стр.
л... 19 до 20
Копия
- 3 стр.
л.,.21 до 23
Копие
- 1стр.
л.,.24

Оригинал
- 1 стр.
л.,.25
Оригинал
- 1 стр.
л26 и 127
стр. от л.43
до 169
Оригинал и
копия
- 11 стр.
л.от 27 до 37
Оригинал
2 стр.
л.от 38 до 39
Оригинал
- 1 стр.
л.40
Оригинал
- 1 стр.
Л...40
Оригинал
- 1 стр.
л.,.41
Оригинал
- 1 стр.
л.,.42

Въз основа на разглеждането на офертата на „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ" ООД, Комисията счита, че
същата отговаря на поставените изисквания от Възложителя за изпълнение на поръчката, поради
което ценовата му оферта подлежи на оценяване и класиране, съобразно заложения от
Възложител критерий от публичната покана - „най- ниска цена".
6. УЧАСТНИК №6 „ПС ГАРД“ ЕООД с вх.№ 01 - 07/25.11.2015 г. в 14Л2 ч.

Комисията
разгледа
ПЛИК №2 - “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. П ликът съдържа Техническото предложение /Образец №
12/ и „План за охрана на Селскостопанска академия“, оформени в 1 (една) папка с 21 номерирани,
подписани и подпечатани листа /от № 33 до № 53/.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”, оформени в 1 (една) папка с 32 номерирани, подписани и подпечатани листа /от № 1
до № 32/ и установи, че същото отговаря на предварително заложените от Взложителя
технически параметри.Участникът е попълнил, оформил и представя следните изискуеми
документи, съгласно документацията.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП

Пор.
№

Съдържание

Вид и
количество
на документ

Плик № 1 „Документи за подбор“
1. Оферта за изпълнение на поръчката /Образец № 1/ и Приложение № 1 към Оригинал
- 4 стр.
него.
л.от 1 до 2
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от Не
управляващия или представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
3. Представяне на участника, по смисъла на чл.56, ал.1, т. 1 от ЗОП - /Образец Оригинал
- 2 стр.
№2/.
л.от 3 до 4
4. Копия от документите за регистрация по БУЛСТАТ;Удостоверение за Копия
- 3 стр.
регистрация по ДДС ;
л.от 5 до 6 и
л.32
5. Застрахователна полица по застраховка “Обща гражданска отговорност“ Копие
- 1стр.
към ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
л. 7
Копие
6. Сертификат ISO 9001:2008 № QMS 081114-02, . и сертификат OHSAS
- 2 стр.
18001:2007, .
л.8 до 9
7. Списък - декларация по чл.51, ал.1, т. 1 на основните договори, сходни с
предмета на поръчката за последните три години (2012, 2013 г. и 2014 г.)
/Образец №3/.

Оригинал
- 2 стр.
л. 10 до 11

8. Референции за добро изпълнение - 3 броя

Копия
- 3 стр.
л... 12 до 14
Копие
- 1 стр.
л... 15

9. Лиценз № 708/14.11.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД: охрана на имущество на физически или
юридически лица, за територията на цялата страна.

10 Декларация от участник за запознаване е обекта /Образец № 4/;

Оригинал
- 1 стр.
Л.16

11

п и с ъ к - декларация на персонала, който ще осъществява физическата
охрана - /Образец № 5/.

С

12 Списък - декларация на техническото оборудване , което ще се използва за
осъществяване дейностите по осъществяване на физическата охрана с
приложен снимков материал. - / Образец № 6/.
13 Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП -/Образец № 7 /

14 Декларация чл.56, ал. 1, т.8 от ЗОП за ползването на подизпълнители /Образец № 8/;
15 Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за спазени изисквания за закрила на
заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд /Образец № 9/
16 Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и
приемане на условията в проекта на договора - /Образец № 10/
17 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8,
т.2 от ЗОП - /Образец № 11/

Оригинал
- 1 стр.
л.,.17
Оригинал и
копия
- 8 стр.
л.от 18 до 25
Оригинал
2 стр.
л.от 26 до 27
Оригинал
- 1 стр.
л.28
Оригинал
- 1 стр.
л.,.29
Оригинал
- 1 стр.
л.,.30
Оригинал
- 1 стр.
л.,.31

Въз основа на разглеждането на офертата на „ПС ГАРД" ООД, Комисията счита, че същата
отговаря на поставените изисквания от Възложителя за изпълнение на поръчката, поради което
ценовата му оферта подлежи на оценяване и класиране, съобразно заложения от Възложител
критерий от публичната покана - „най- ниска цена".

7. УЧАСТНИК №7 „СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД с вх.№ 01 - 08/25.11.2015 г. в 14.21 ч.
Комисията
разгледа
ПЛИК №2 - “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Пликът съдържа Техническото предложение /Образец №
12/ и „План за охрана на Селскостопанска академия“, оформени в 1 (една) папка с 23 номерирани,
подписани и подпечатани листа /от № 1 до № 23 /.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”, оформени в 1 (една) папка с 68 номерирани, подписани и подпечатани листа /от № 1
до № 68 / и установи, че същото отговаря на предварително заложените от Взложителя
технически параметри.У частникът е попълнил, оформил и представя следните изискуеми
документи, съгласно документацията.
Списък на документите, съдържани! се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОИ
Пор.
№

1.

Съдържание

Вид и
количество
на документ

Плик № 1 „Документи за подбор“
Оферта за изпълнение на поръчката /Образец № 1/ и Приложение № 1 към Оригинал
- 6 стр.

от ЗОП - /Образец № 11/
1 Декларация за притежаване на технически възможности, Оригинал
Декларация за професионална квалификация и дееспособност - 13 стр.
на служителите,Удостоверение на Агенцията по вписванията, л.,.56 до 68
Свидетелство за съдимост на Емил Иванов Бачев от PC Перник,
Служебна бележка на
Емил Иванов Бачев от НСС,
Удостоверение за задължения по чл.87, ал. 6 от ДОПК изд. от
СО, Удостоверение за липса на задължения от НАП,
Сертификат BS OHSAS 18001:2007

Въз основа на разглеждането на офертата на „СИРИУС СЕКЮРИТИ" ООД,
Комисията счита, че същата отговаря на поставените изисквания от Възложителя
за изпълнение на поръчката, поради което ценовата му оферта подлежи на
оценяване и класиране, съобразно заложения от Възложител критерий от
публичната покана - „най- ниска цена".
На основание чл. 68. ал. 8 от ЗОИ комисията посочва липсващите
документи, като изисква допълнително да се представят от участниците, както
следва:
1.„СОД СИГМА СЕКЮРИТИ” ООД - д а п р ед ст а ви заверено копие от
застрахователната полица по застраховка “Професионална отговорност“ или
еквивалент, вал и дн а към д а т а т а на п о д а ва н е на док ум ен т и т е з а у ч а с т и е в
п р о ц ед ур а т а ,съ гл а сн о р а з д е л 7.2 от обя вл ен и ет о , и зи ск уем а в т. 5 от „Д окум ен т и
за п о д б о р

На основание чл.68, ал.9 участниа „СОД СИГМА СЕКЮРИТИ” ООД
следва да представи на комисията горепосочените документи в срок 5 /пет/ работни
дни от получаване на настоящия протокол на факс 02/8127515 или в деловодството
на Селскостопанска Академия София.
Участникът няма право да представя други документи, освен липсващите,
посочени в настоящия протокол.
Следващото заседание на комисията ще се определи в зависимост от
получаване на допълнителните документи.
Председател на Комисията:.
/ инж. Евгени Костов - главен експерт в отдел „Административно-стопански” /
Членове:
1.

/Атанас Петков - главен експерт отдел „Административно-стопански” /

юрист/

- началник отдел „Административно-стопански“ /
/Светла Милушева - специалист в отдел „Финанси и счетоводство’

