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 № 2/16.12.2015 г.
За разглеждане на офертите за участие в процедура по публична покана по реда на
Глава Villa от ЗОП 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, с адрес: гр.София, ул. „Суходолска"
№ 30 - общо 3 /три/ поста, от които 2 /два/ денонощни и 1 /един/ нощен."
Днес 16.12.2015 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. Ангел Гочев - старши експерт в 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
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, с
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“ с публична покана обявена на страницата на
АОП под № 9047626.
1. Разглеждане на предоставените документи от „СОД СИГМА СЕКЮРИТИ”ООД
Комисията разгледа предоставения в деловодството на ССА документ по реда на
чл.68, ал.9 от ЗОП от участника „СОД СИГМА СЕКЮРИТИ”ООД с вх.№ 32-1804/09.12.2015г. и констатира, че е представена застрахователна полица „Гражданска
отговорност на юридически лица” №1510013100000513619 от Застрахователно дружество
„Армеец”, сключена на 08.12.2015г.
Комисията констатира, че в представените от участника документи за участие в
процедурата е описана застрахователна полица е към застрахователноакционерно
дружество „Булстрад” и същата не е представена от участника.

Въз основа на разглеждането на офертата на „СОД СИГМА СЕКЮРИТИ" ООД, комисията с
установи, че не е приложена завереното копие от застрахователната полица по застраховка
“Професионална отговорност“, съгласно раздел VII.2 от обявлението, изискуема в т.5 от
„Документи за подбор”. Приложеното на лист 7 в ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” е с
№ 3400140200R00306 от БУЛСТРАД, без дата и период на действие и не е видно, че
застраховката е направена от участника.
С оглед на гореизложеното комисията взе решение:
Отстранява от участие в процедурата: „СОД СИГМА СЕКЮРИТИ" ООД.

Ш.РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
Председателят на Комисията пристъпи към оповестяване на ценовите предложение на
допуснатите до оценяване участници и Комисията констатира следното:
1.УЧАСТНИК №1 „ЕС БИ ДЖИ СЕКЮРИТИ“ ЕООД с вх.№ 01-02/24.11.2015 г. в
14.01 ч.
Ценовата оферта на участника е изготвена съгласно приложения към публичната покана
образец на ценово предложение - Образец №13.
Участникът предлага да изпълни поръчката при следните цени:
Общата стойност, предложена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на
59503.20 /петдесет и девет хиляди петстотин и три лева и двадесет/ лв. без ДДС за целия срок
на договора, респективно 4958,60 /четири хиляди деветстотин петдесет и осем лева и
шестдесет стотинки/ лв. без ДДС за един месец.
Комисията констатира, че така подаденото ценово предложение съответства на
изискванията на Възложителя и се счита за валидно, поради което допуска кандидата до
участие в класиране.
2.УЧАСТНИК №3 „ЛЮКРИМ ГАРД“ ООД с вх.№ 01-04/25.11.2015 г. в 12.58 ч.
Ценовата оферта на участника е изготвена съгласно приложения към публичната покана
образец на ценово предложение - Образец № 13.
Участникът предлага да изпълни поръчката при следните цени:
Общата стойност, предложена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на
64437,72 /шестдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева и седемдесет и две/
лв. без ДДС за целия срок на договора, респективно 5369,81 /пет хиляди триста шестдесет и
девет лева и осемдесет и една стотинки/ лв. без ДДС за един месец.
Комисията констатира, че така подаденото ценово предложение съответства на
изискванията на Възложителя и се счита за валидно, поради което допуска кандидата до
участие в класиране.
З.УЧАСТНИК №4 „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД с вх.№ 01-05/25.11.2015 г. в 13.54 ч.

Ценовата оферта на участника е изготвена съгласно приложения към публичната покана
образец на ценово предложение - Образец № 13.
Участникът предлага да изпълни поръчката при следните цени:
Общата стойност, предложена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на
64200.00 /шестдесет и четири хиляди и двеста/ лв. без ДДС за целия срок на договора,
респективно 5350.00 /пет хиляди триста и петдесет/ лв. без ДДС за един месец.
Комисията констатира, че така подаденото ценово предложение съответства на
изискванията на Възложителя и се счита за валидно, поради което допуска кандидата до
участие в класиране.
4. УЧАСТНИК №5 „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД с вх.№ 01-06/25,11.2015 г. в 14.00 ч.
Ценовата оферта на участника е изготвена съгласно приложения към публичната покана
образец на ценово предложение - Образец № 13.
Участникът предлага да изпълни поръчката при следните цени:
Общата стойност, предложена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер
53983.20 /петдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ лв.
без ДДС за целия срок на договора, респективно 4498.60 /четири хиляди четиристотин
деветдесет и осем лева и шестдесет стотинки/ лв. без ДДС за един месец.
Комисията констатира, че така подаденото ценово предложение съответства на
изискванията на Възложителя и се счита за валидно, поради което допуска кандидата до
участие в класиране.
5. УЧАСТНИК №6 „ИС ГАРД“ ЕООД с вх.№ 01-07/25.11.2015 г. в 14.12 ч.
Ценовата оферта на участника е изготвена съгласно приложения към публичната покана
образец на ценово предложение - Образец № 13.
Участникът предлага да изпълни поръчката при следните цени:
Общата стойност, предложена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на
55680.00 /петдесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет/ лв. без ДДС за целия срок на
договора, респективно 4640.00 /четири хиляди шестстотин и четиридесет/ лв. без ДДС за
един месец.
Комисията констатира, че така подаденото ценово предложение съответства на
изискванията на Възложителя и се счита за валидно, поради което допуска кандидата до
участие в класиране.
6. УЧАСТНИК №7 „СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД с вх.№ 01-08/25.11.2015 г. в 14.21 ч.
Ценовата оферта на участника е изготвена съгласно приложения към публичната покана
образец на ценово предложение - Образец № 13.
Участникът предлага да изпълни поръчката при следните цени:

Общата стойност, предложена за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на
64170 /шестдесет и четири хиляди сто и седемдесет/ лв. без ДДС за целия срок на договора,
респективно 5347.50 /пет хиляди триста четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лв.
без ДДС за един месец.
Комисията констатира, че така подаденото ценово предложение съответства на
изискванията на Възложителя и се счита за валидно, поради което допуска кандидата до
участие в класиране.
1У.КЛАСИРАНЕ
След извършването на гореописаните действия,
КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Класира на първо място „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ООД, ЕИК: 202938620,
представлявано от Любомир Мирославов Евгениев - управител, с адрес на управление на
кандидата: България, п.к.1618, гр.София, общ. Столична, р-н Витоша, ул. „Българска легия” № 36,
с предложение с вх.№ 01-06/25.11.2015 г. и с предложена цена в размер на 53 983.20 /петдесет
и три хиляди деветстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ лв. без ДДС за целия
срок на договора, респективно 4498.60 /четири хиляди четиристотин деветдесет и осем лева
и шестдесет стотинки/ лв. без ДДС за един месец.
2.
Класира на второ място „ПС ГАРД“ ЕООД, ЕИК: 130981137, представлявано от
Тодор Георгиев Мавродиев - управител, с адрес на управление на кандидата: гр.София, бул.
„Шипченски проход” № 43А, партер, п.код 1111, с предложение с вх.№ 01-07/25.11.2015 г. и с
предложена цена в размер на 55680.00 /петдесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет/ лв.
без ДДС за целия срок на договора, респективно 4640.00 /четири хиляди шестстотин и
четиридесет/ лв. без ДДС за един месец.
3. Класира на трето място „ЕС БИ ДЖИ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ЕИК: 201799477,
представлявано от Бранимира Минчева Давидова - управител, с адрес на управление на
кандидата: гр.София - 1750, бул. „Йерусалим” № 12, с предложение е вх.№ 01-02/24.11.2015 г. и с
предложена цена в размер на 59 503.20 /петдесет и девет хиляди петстотин и три лева и
двадесет/ лв. без ДДС за целия срок на договора, респективно 4958,60 /четири хиляди
деветстотин петдесет и осем лева и шестдесет стотинки/ лв. без ДДС за един месец.
4. Класира на четвърто място „СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД, ЕИК: 202755334,
представлявано от Емил Иванов Бачев - управител, с адрес на управление на кандидата: гр.София
1407, район „Лозенец”, ж.к. „Хладилника”, ул. „Хенрик Ибсен” № 3, с предложение с вх.№ 0106/25.11.2015 г. и с предложена цена в размер на 64170 /шестдесет и четири хиляди сто и
седемдесет/ лв. без ДДС за целия срок на договора, респективно 5347.50 /пет хиляди триста
четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС за един месец.
5. Класира на пето място „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД, ЕИК: 831637711,
представлявано от Магдалена Емилова Пеева - управител, с адрес на управление на кандидата:
гр.София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Калина Малина”, № 24 с предложение с вх.№ 01-06/25.11.2015
г. и с предложена цена в размер на 64200.00 /шестдесет и четири хиляди и двеста/ лв. без
ДДС за целия срок на договора, респективно 5350.00 /пет хиляди триста и петдесет/ лв. без
ДДС за един месец.
6.
Класира на шесто място „ЛЮКРИМ ГАРД“ ООД, ЕИК: 130439196, представлявано
от Михаил Иванов Богданов - управител, с адрес на управление на кандидата: гр.София, ж.к.

„Люлин”, бл.562, ап.31, ет.8 с предложение с вх.№ 01-06/25Л 1.2015 г. и с предложена цена в
размер на 64437,72 /шестдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева и
седемдесет и две/ лв. без ДДС за целия срок на договора, респективно 5369,81 /пет хиляди
триста шестдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки/ лв. без ДДС за един месец.
У.Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет „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." с класирания на
първо място участник: „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ООД, ЕИК: 202938620, с управител Любомир
Мирославов Евгениев.
Настоящият протокол, в изпълнение разпоредбата на чл. 101 г, ал.З от Закона за
обществените поръчки се състави и подписа от комисията и бе предаден на Председателя на
Селскостопанска академия за утвърждаване
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