ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З-287 от 05.09.2014 г. за разглеждане,
оценяване и класиране на подадените оферти в открититата процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и пропусквателен
режим” - УНП 00468-2014-0010
откритa с Решение № Р-22 от 07.08.2014 г.
Днес 05.09.2014 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт ;
3. Инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО ;
4. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП ,
се събра за да проведе откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за
„Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и пропусквателен
режим”, съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и одобрената
документация за участие в процедурата с Решение № Р-22 от 07.08.2014 г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана.
Възложителят, представи на комисията четири оферти, които по входящи номера,
регистрирани в деловодството на лечебното заведение, съответстваха на приложения
списък към тях, а именно:
№ 1. „Звено Алфа СОД” ЕООД , гр.София
- вх. № 94 / 04.09.2014 г. - 13:35 ч.;
№ 2. „Саламандър-ДАС” ООД , гр.София
- вх. № 95 / 04.09.2014 г. - 13:40 ч.;
№ 3. „Консорциум Алфа Щит” ДЗЗД, гр.Видин - вх. № 96 / 04.09.2014 г. - 14:25 ч.;
№ 4. „Джет секюрити” ЕООД , гр.Монтана
- вх. № 97 / 04.09.2014г. - 14:35 ч.
На основание чл.35, ал.3 от ЗОП и след известяването на фирмите – участници в
процедурата, назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата, съгласно
текста на чл.35, ал.1 и 2 от ЗОП.
При отварянето на офертите присъстваха следните представители на
участниците в процедурата :
- Ангел Костадинов Ангелов – упъномощен представител на „Звено Алфа
СОД” ЕООД – копие на пълномощно № 12105 от 16.09.2013г.
- Бояна Филипова Атанасова - – упъномощен представител на „СаламандърДАС” ООД – пълномощно оригинал
- Енчо Петков Енчевски - упъномощен представител на „Джет секюрити”
ЕООД – копие на пълномощно № 6642 от 04.09.2014г.
- Цветомир Радев Тодоров - упъномощен представител на „Джет секюрити”
ЕООД – копие на пълномощно № 7766 от 02.09.2014г.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното получаване след
като се убеди, че цялостта на офертите и външния вид отговарят на изискванията съгласно
нормативните разпоредби и документацията за участие.
Съгласно разпоредбите на чл.57 на ЗОП, комисията съобрази действията си с
нормативните изискванията, а именно : установи, че всички оферти съдържат три
запечатани и непрозрачни плика със съответните надписи, подписа плик № 3 на офертите,

отвори плик № 2 и също оформи с подписи техническите предложения. Комисията
предложи на присъстващите представители на участници в процедурата да подпишат
представените технически предложения в плик № 2 и плик № 3 на останалите участници.
Присъстващите представители завериха с подписите си съдържанието на плик № 2 и
запечатания плик № 3 на останалите участници.
Относно наличието на представените документи в плик №1 на подадените оферти ,
комисията изготви справка - Приложение № 1, която е неразделна част от този протокол
и провери съответствието на офертите със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП / списък на
документите, съдържащи се в офертата/, подписан от съответния участник.
Комисията констатира следните липси и несъответствия относно съдържанието на
плик 1 и приложения списък към офертите :
- Участник № 2. „Саламандър-ДАС” ООД:
• Незаверени с подпис и печат страници от представените документи в плик
1 – първите страници на : Списъка с документи, Декларация Образец 5,
Списък на сключените договори, Декларация технически средства, Плансхема за охрана, План за действие на охранителите.
- Участник № 3. „Консорциум Алфа Щит” ДЗЗД:
• Незаверен с подпис и печат страници от представените документи в плик 1
– първите страници на Договор за създаване на консорциум, Декларация
списък на персонала, Декларация технически средства, План схема за
охрана, План за действие на охранителите.
Изискване на Възложителя ( стр.29 от документацията за участие ) :
Всяка страница на всички представени документи в офертата, трябва да са
заверени съгласно указанията или от участника с подпис и печат.
Председателя на комисията уведоми присъстващите представители на участници в
процедурата, че имат възможност в срок от 5 (пет) работни дни считано от деня на
уведомяване да отстранят несъответствията.
Съгласно чл. 68, ал.8 от ЗОП настоящия протокол ще бъде изпратен до всички
участници в процедурата.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов

подпис

ЧЛЕНОВЕ:

подпис

Д.Илиева
Инж.Д.Ангелов

подпис

Пл.Георгиева

подпис

А.Тодорова

подпис

ПРОТОКОЛ - 2

Днес 15.09.2014 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт ;
4. Инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО ;
4. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП ,
се събра да продължи възложената работа относно откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка за „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и
пропусквателен режим”.
При обстойното разглеждане на представените документи в плик № 1 от офертите
и съгласно законовите разпоредби и изискванията на възложителя, обявени в
документацията за участие, комисията констатира следните липси и несъответствия:
В офертата на участник №1 „Звено Алфа СОД” ЕООД, гр.София е представена
декларация-списък на 35 служители, завършили курс на първоначално обучение с
приложени 35 броя удостоверения. Лицето записано с пореден № 34 в декларациятасписък не фигурира в представената справка от НАП за сключен трудов договор.
В офертата на участник № 3 „Консорциум Алфа Щит” ДЗЗД, гр.Видин :
1. Липсва декларация по чл.47, ал.9 на съдружника в обединението „ КонзалезГеоргиев” ЕООД – съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП;
2. Представена е „декларация-списък за всеки служител и копие на документ за
завършен курс за първоначално обучение на охранители по програма „Минимум”
за целия състав” с имената на 37 лица, но представените удестоверения за
професионално обучение са 25 броя , като за едно лице са представени две
удостоверения и е представено удостоверение за лице което не фигурира в
декларацията.
Съгласно чл.68, ал.8 от ЗОП настоящия протокол и протокола от 05.09.2014г. /общо
три страници/ ще бъдат изпратени по факс до всички участници в процедурата, като
определя срок за отстраняване на нередностите от участниците в процедурата 5 работни
дни от получаването им / чл.68, ал.9 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов

подпис

ЧЛЕНОВЕ:

подпис

Д.Илиева
Инж.Д.Ангелов

подпис

Пл.Георгиева

подпис

А.Тодорова

подпис

ПРОТОКОЛ - 3
Днес 23.09.2014 г., комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт ;
5. Инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО ;
4. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП ,
се събра да продължи възложената работа относно откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка за „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и
пропусквателен режим”.
С писмо изх. №1351/16.09.2014г. до всички участници в процедурата беше
изпратен протокола от работата на комисията на заседанията проведени на 05 и
15.09.2014г.
В определения от комисията срок участниците представиха допълнително
документи, съответно:
- Участник № 1 „Звено Алфа СОД” ЕООД – вх. №817/19.09.2014г.,
- Участник № 2 „Саламандър-ДАС” ООД – вх. №821/23.09.2014г.,
- Участник № 3 „Консорциум Алфа Щит” ДЗЗД – предствени на
комисията на 23.09.2014г.
Комисията започна обстойно разглeждане на допълнително представените
документи. Констатира следното за:
- Участник № 1 „Звено Алфа СОД” ЕООД е представил пояснителна декларация с
удостоверение за професионално обучение. Съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП комисията
приема същите.
- Участник № 2 „Саламандър-ДАС” ООД – е представил исканите документи заверени с
подпис и печат – комисията ги приема.
- Участник № 3 „Консорциум Алфа Щит” ДЗЗД – относно допълнително представените
документи комисията констатира следното :
1. не е представен заверен План за действие на охранителите при екстремални
ситуации
2. представил е Образец №10 – Техническо предложение без дата, което комисията
не е изисквала.
3. представил е „декларация-списък за всеки служител и копие на документ за
завършен курс за първоначално обучение на охранители по програма „Минимум”
за целия състав” с имената на 37 лица, още 13 броя удостоверения за
професионално обучение, 6 от които фигурират в представения списък съответно
с № 3-9-15-20-25-37, останалите 7 удостоверения са на лица нефигуриращи в
списъка. За № 1-13-16-17-27-30-36 от списъка не са представени удостоверения,
лицето с пореден номер 22 от представения списък е записано с различна първа
цифра на ЕГН в Справка от НАП и удостоверение за завършено обучение по
програма „Минимум”.
След като прегледа и обсъди всички допълнително представени документи от
участника, комисията счете че участника не отговаря на предварително зададените в
документацията изисквания на Възложителя, а именно : представил е декларация
съгласно т.13.3.5 от стр.31 от документацията за участие с приложени документи за
завършен курс за първоначално обучение на охранители по програма „Минимум” в
несъответствие с декларацията. Комисията единодушно реши и предлага участника
да бъде отстранен от процедурата.

Съгласно обявеното в документацията за участие в процедурата :
• За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на
настоящата документация, назначената комисия извършва оценка, въз основа на определения
критерий :
”икономически най-изгодна оферта”,
като сравнява офертите на участниците за всеки отделен показател за оценка.
Критерий за оценка – икономически най-изгодно предложение за изпълнение на услугата
– най-висока оценка К - максималният брой точки за един кандидат е 100 точки, като посоченият
брой точки към отделните критерии отразява техните максимални стойности.
Общата оценка на всяко предложение – К - представлява сума от оценките на отделните
критерии :
К = К1 + К2 + К3 , където :
 К1 - Цена - изразява се в число, съответстващо на брой точки и представляващо
съотношение между най-ниската месечна цена с включено ДДС , предложена от
участник в процедурата, към цената предложена от участника, умножена с коефициент
60.
 К2 - Материално-техническо предложение - оценка до 30 точки.
• до 10 т. за предложение с повече от дванадесет охранители / на пълно работно
време/, с които ще охраняват обекта - изразява се в число, съответстващо на брой
точки и представляващо съотношение между най-малкия допълнителен брой
охранители /над дванадесет/, предложен от участник в процедурата, към същия
предложен от участника, умножена с коефициент 10.
• до 10 т. за предложение за монтиране на допълнителни камери и / или устройства
за видеонаблюдение - изразява се в число, съответстващо на брой точки и
представляващо съотношение между най-малкия брой камери и / или устройства ,
предложен от участник в процедурата, към същия предложен от участника,
умножена с коефициент 10.
• до 10 т. за професионален опит на фирмата и персонала, стаж в дейността,
технически средства , оперативни разходи, екипировка и опит в охраната на
лечебни заведения и пр.
 К3 - Срок за покриване на щети – изразява се в число, съответстващо на брой точки и
представляващо съотношение между най-краткия предложен срок / в дни/ от участник в
конкурса към предложения такъв от участника, умножена с коефициент 10.

Комисията започна да разглежда предложенията на участниците за изпълнение на
поръчката и да изготвя сравнителна таблица относно техническите предложения на
участниците:
№
по
ред

Участник

1
2
3
4

Материално-техническо предложение
Бр.охран.

Бр.доп.камери

„Звено Алфа СОД” ЕООД ,
гр.София

14

21

1

„Саламандър-ДАС” ООД ,
гр.София

13

2

3

_

_

16

32

„Консорциум Алфа Щит”
ДЗЗД, гр.Видин
„Джет секюрити” ЕООД ,
гр.Монтана

Проф. опит

Срок за покриване
на щети
дни

_

_
1

При изготвянето на сравнителната таблица комисията констатира, че се налага да
приложи разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП, а именно да иска обосновка за предложеният
брой за монтиране на допълнителни камери и / или устройства за видеонаблюдение, тъй
като има предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници.
На основание чл.70, ал.1 от ЗОП, комисията изготви писмо с което уведоми
участник №4 - „Джет секюрити” ЕООД , гр.Монтана , че се налага да представи писмена
обосновка за броя на монтиране на допълнителни камери и / или устройства за
видеонаблюдение.
Комисията реши да отвори плик № 3 – ценово предложение на 29.09.2014г., за
което участниците ще бъдат уведомени.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов

подпис

ЧЛЕНОВЕ:

подпис

Д.Илиева
Инж.Д.Ангелов

подпис

Пл.Георгиева

подпис

А.Тодорова

подпис

ПРОТОКОЛ - 4
Днес 26.09.2014 г., комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт ;
6. Инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО ;
4. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП ,
се събра да продължи възложената работа относно откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка за „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и
пропусквателен режим”.
С писмо изх. №1386/24.09.2014г. участник №4 - „Джет секюрити” ЕООД ,
гр.Монтана комисията поиска писмена обосновка за броя на монтиране на допълнителни
камери и/или устройства за видеонаблюдение. Комисията подробно разгледа и обсъди
представените писмени обосновки с вх.№826/26.09.2014г. и ги приема във връзка с чл.70,
ал.2, т.2 от ЗОП – свързано с предложеното техническо решение.
Комисията изготви сравнителна таблица относно техническите предложения на
участниците и временното класиране :

№
по
ред

1
2
3
4

Участник

Проф.
опит

К2
точки

Срок за
покриване
на щети
К3
в дни /
точки

21 / 6.56 т.

5 т.

25.31

1 / 10 т.

30.31

2

2 / 0.63 т.

10 т.

18.76

3 / 3.33 т.

22.09

3

_

_

_

_

_

_

32 / 10 т.

10 т.

30

1 / 10 т.

40

1

Материално-техническо предложение К 2 30 т.
Бр.охран./ Бр.доп.камери/
точки
точки

„Звено Алфа СОД”
14 / 8.75т.
ЕООД , гр.София
„Саламандър-ДАС”
13 / 8.13т.
ООД , гр.София
„Консорциум Алфа
_
Щит” ДЗЗД, гр.Видин
„Джет секюрити”
16 / 10 т.
ЕООД , гр.Монтана

К2 +
К3

Временно
класиране

точки

При определяне на оценката за професионален опит, комисията взе под внимание
всички обстоятелства подкрепени със съответните документи, както и опита в
охранителната дейност на лечебни заведения.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов

подпис

ЧЛЕНОВЕ:

подпис

Д.Илиева
Инж.Д.Ангелов

подпис

Пл.Георгиева

подпис

А.Тодорова

подпис

ПРОТОКОЛ - 5

Днес 29.09.2014 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт ;
7. Инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО ;
4. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП ,
се събра да продължи възложената работа относно откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка за „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана и
пропусквателен режим”.
С писмо изх. №1387/24.09.2014г. участниците в процедурата бяха уведомени за
деня и часа на отваряне на плик № 3 – ценово предложение от офертите.
На заседанието на комисията присъстваха следните представители на
участниците в процедурата :
-

-

Ангел Костадинов Ангелов – упъномощен представител на „Звено Алфа СОД”
ЕООД ;
Калин Иванов Кирилов - упъномощен представител на „Алфа Щит-Иван Георгиев”
ЕООД от „Консорциум Алфа Щит” ДЗЗД, гр.Видин – пълномощно
№4421/01.08.2014г. и №5934/29.09.2014г. ;
Енчо Петков Енчевски - упъномощен представител на „Джет секюрити” ЕООД ;
Цветомир Радев Тодоров - упъномощен представител на „Джет секюрити” ЕООД ;
Петко Лалев Енчевски - упъномощен представител на „Джет секюрити” ЕООД.

На основание чл.69а
от ЗОП, преди отварянето на ценовите оферти,
председателят на комисията Борислав Борисов съобщи на присъстващите представители
на фирми-участници в процедурата резултатите от оценката на офертите по показател К2 –
Материално-техническо предложение и К3 - Срок за покриване на щети, временното
класиране, както и кое ценово предложение няма да бъде отворено, а именно на
„Консорциум Алфа Щит” ДЗЗД, гр.Видин, тъй като не отговаря на предварително
обявените изисквания на Възложителя.
Председателят на комисията отвори ценовите оферти пореда на тяхното постъпване
и оповести предлаганите цени. Комисията завери с подписи представените ценови оферти
в Плик № 3 и предложи по един от присъстващите представители на участниците да
завери с подписа си ценовите оферти на другите участници.
С това приключи публичната част на заседанието и след като присъстващите
представители напуснаха залата комисията изготви следната таблица :

№
по
ред

1
2

3

4

Материално - техническо предложение
К 2 - 30 т.
Участник

Срок за
покриване К2 +
на щети
К3
К3

Бр.охран./ Бр.доп.камери/ Проф. К 2
точки
точки
опит точки
„Звено Алфа СОД”
ЕООД , гр.София
„СаламандърДАС” ООД ,
гр.София
„Консорциум Алфа
Щит” ДЗЗД,
гр.Видин
„Джет секюрити”
ЕООД ,
гр.Монтана

в дни /
точки

К1 Цена К
60
точки
за 1м с
точки ДДС/ К1+К2+К3
точки
6166.68
90.31
30.31
/ 60

14 / 8.75
т.

21 / 6.56 т.

5 т.

25.31

13 / 8.13
т.

2 / 0.63 т.

10 т.

18.76 3 / 3.33 т. 22.09

7482.07
/ 49.45

71.54

_

_

_

_

_

_

_

_

16 / 10 т.

32 / 10 т.

10 т.

30

1 / 10 т.

40

6 900 /
53.62

93.62

1 / 10 т.

Въз основа на гореизготвената таблица класирането е следното :
Първо място - „Джет секюрити” ЕООД , гр.Монтана
Второ място - „Звено Алфа СОД” ЕООД , гр.София
Трето място - „Саламандър-ДАС” ООД , гр.София
На основание направеното класиране комисията предлага изпълнител на
обществената поръчка да бъде „Джет секюрити” ЕООД , гр.Монтана.
С това комисията приключи работата, възложена със Заповед № З-287 от
05.09.2014г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана.
Този протокол, както и цялата документация относно откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка за „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана
и пропусквателен режим” с УНП 00468-2014-0010, открита с Решение № Р-22 от
07.08.2014 г., ще бъдат връчени на възложителя на процедурата от председателя на
комисията.
КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
ЧЛЕНОВЕ:

Д.Илиева

подпис

подпис

Инж.Д.Ангелов

подпис

Пл.Георгиева

подпис

А.Тодорова

подпис

Получил протокола и документацията на : 30.09.2014
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
подпис
Д-р Тодор Тодоров
Изп.Директор

