
 

ПРОТОКОЛ - 3 

 

        Днес 16.10.2015 г., 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 да продължи възложената работа относно откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка за oсъществяване на денонощна въоръжена охрана и пропусквателен 

режим и охрана със сигнално охранителна техника. 

 

С писмо изх. №1400/08.10.2015г. до всички участници в процедурата беше 

изпратен протокола от работата на комисията на заседанията проведени на 06 и 

08.10.2015г.  

 

Относно констатираните несъответствия в плик №1-Документи за подбор в 

определения от комисията срок (15.10.2015г.) участниците представиха допълнително 

документи, съответно: 

- Участник № 1 „Крон секюрити” ЕООД – вх. №835/14.10.2015г., 

- Участник № 3 „Джет секюрити” ЕООД – вх. №840/15.10.2015г. 

Представител на Участник № 1 „Крон секюрити” ЕООД, в определения от 

комисията срок отстрани несъответствията относно незаверените страници в плик 1 на 

представената оферта. 

 

Комисията обстойно разглeда допълнително представените документи и реши, че 

представените документи в плик 1 в офертите на участниците в процедурата отговарят на 

изискванията на ЗОП и предварително обявените условия в документацията за участие в 

процедурата и може да пристъпи към разглеждане на представените документи в плик №2 

на офертите. 

 

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  , 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 40 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 20 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. 

 

 Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по низходящ ред, въз 

основа на получената обща оценка.  

 

 На първо място се класира офертата получила най-висока комплексна оценка,  
комисията започна да разглежда техническите предложения на участниците за 

изпълнение на поръчката за да изчисли показател К2. 

Констатира, че в представените документи в Плик №2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” на участник № 1 „Крон секюрити” ЕООД има незаверена с 

подпис и печат страница от техническото предложение, което не отговаря на обявените 

условия в документацията за участие в процедурата и реши: 

- да предложи на Възложителя участник № 1 „Крон секюрити” ЕООД с оферта № 

92/05.10.2015г. за отстраняване от процедурата поради това, че техническото предложение 

не отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

 

 Комисията обстойно разгледа и обсъди техническите предложения на допуснатите 

участници и изготви сравнителна таблица относно техническите предложения на 

участниците и показател за оценка К2 – материално-техническо предложение: 

 

Материално-техническо предложение  К 2 - 40 т. 

№ по 

ред 
Участник 

Бр.охран./ 

10точки 

Бр.доп.камери(у-ва) / 

10точки 

Проф. Опит 

/ 20точки 
К 2  точки 

1 „Крон секюрити” ЕООД                _ _ _ _ 

2 „АСО Сириус” ЕООД 13.5 / 8.44 т. 8 / 2.5 т. 20 30.94 

3 „Джет секюрити” ЕООД 16 / 10 т. 32 / 10 т. 20 40 

 

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. 

 



 

Комисията реши на 22.10.2015 г. в 13:00 часа да отвори плик № 3 „предлагана 

цена” на офертите, за което съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП да публикува на официалната 

страница на МБАЛ „Д-р Стамен илиев” съобщение за отваряне на ценовите оферти и 

резултатите по оценяване на офертите по показател за оценка К2. 

 

 

 

 КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Б.Борисов                          подпис 

                                           ЧЛЕНОВЕ:            Д.Илиева                            подпис 

Инж.Д.Ангелов                  подпис 

Пл.Георгиева                     подпис 

А.Тодорова                        подпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ - 4 

     

    Днес 22.10.2015 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 оценяване и класиране на подадените 

оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

С писмо изх. № 1441/19.10.2015г. на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП чрез съобщение 

в профила на купувача, публикувано на 19.10.2015г., комисията обяви датата, часа и 

мястото на отваряне на плик № 3 от офертите, както и оценяването на офертите по 

показател за оценка К2. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха други лица. 

 

Председателят на комисията отвори ценовите оферти на допуснатите участници по 

реда на тяхното постъпване и оповести предлаганите цени. Комисията завери с подписи 

представените ценови оферти в Плик № 3. Плика с цената на участник №1 „Крон 

секюрити” ЕООД не бе отворен, поради това, че офертата не отговаря на условията, а 

именно: част от техническото предложение в плик  №2 не е заверено с подпис и печат на 

участника. 

Комисията провери предложенията на участниците дали отговарят на обявения 

финансов ресурс  в документацията за участие в процедурата и изготви следната таблица 

относно предложенията на участниците: 

 

Материално-техническо предложение  К 2 - 40 т. 
К1 - Цена - 

60 точки 
К 

№ 

по 

ред 

Участник 

Бр.охран./ 

10точки 

Бр.доп.камери(у-

ва) / 10точки 

Проф. 

Опит / 

20точки 

К 2  

точки 

за 1м с 

ДДС/ точки 
К1+К2 

1 „Крон секюрити” ЕООД                _ _ _ _ _ _ 

2 „АСО Сириус” ЕООД 
13.5 / 8.44 

т. 
8 / 2.5 т. 20 30.94 

8 294.40лв / 

57.15 
88.09 

3 „Джет секюрити” ЕООД 16 / 10 т. 32 / 10 т. 20 40 
7 900.00лв / 

60 
100 

 

 

Въз основа на резултатите от гореизготвената таблица класирането е следното : 

Първо място - „Джет секюрити” ЕООД,  гр.Монтана – 100 точки;   

Второ място - „АСО Сириус” ЕООД,  гр.София – 88.09 точки. 

 

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-329 от 

06.10.2015г. 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, 

осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника”  

с УНП  00468-2015-0008, открита с Решение № Р - 18 / 11.09.2015г., ще бъдат връчени на 

възложителя на процедурата от председателя на комисията.   

 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Б.Борисов                          подпис 

                                           ЧЛЕНОВЕ:            Д.Илиева                            подпис 

Инж.Д.Ангелов                  подпис 

Пл.Георгиева                     подпис 

А.Тодорова                        подпис 

 

 

 

Получил протокола и документацията на :  23.10.2015г. 

 

 

                                                                    

                                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  подпис и печат 

                                                                                                 Д-р Тодор Тодоров 

                                                                                                 Изп.Директор  

 


