ПРОТОКОЛ №2
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 413 / 17.10.2019г . за разглеждане и
оценяване на подадената оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка –
публично състезание с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана,
осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника” УНП 00468-2019-0008
Днес 29.10.2019г., комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2.
3.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

се събра за да продължи работата си в процедурата за възлагане на обществена
поръчка.
Във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията изпрати Протокол №1 от 17.10.2019г.
до участника в процедурата с писмо изх.№1192 от 23.10.2019г. и в същия ден протокола
беше публикуван в Профила на купувача.
В законоустановения срок от 5 работни дни управителя на фирмата участник в
процедурата отстрани на място (на 25.10.2019г.) констатираните от комисията
несъответствия в представената оферта.
Комисията обстойно разгледа офертата на участника. Констатира, че в преставенита
декларация-списък (стр.6 до 8) има несъответствие в представената информация в списъка
и приложения документ за завършен курс»Програма минимум» както следва:
- №18 в списъка и документ на стр.41 в офертата, и в представената справка от НАП
– различно фамилно име;
- №29 в списъка и документ на стр.60 в офертата – различен номер и дата.
След обсъждане комисията реши да приеме констатираното като допусната
техническа грешка при подготовка на офертата.
Комисията единодуно реши, че офертата на участника отговаря на изискванията на
ЗОП, ППЗОП и условията на Възложителя и пристъпи към разглеждане на техническото
предложение.
Обявените показатели за оценка на офертите в обявлението за обществената
поръчка и документацията за участие в същата, са:
- К1 – Цена
- К2 – Материално-техническо предложение
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 50.
 К2 - Материално-техническо предложение - оценка до 50 точки.
• до 15 т. за предложение на брой охранители /на пълно работно време/, с които ще
охраняват обекта - изразява се в число, съответстващо на брой точки и
представляващо съотношение между предложения брой охранители от оценявания
участник в процедурата и най-големия брой охранители, предложен от участник,
умножена с коефициент 15.
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•

•

до 15 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 предложения брой камери и/или устройства от
участника и най-големия брой предложен от участник в процедурата, умножена с
коефициент 15.
до 20 т. за професионални възможности - стаж и качество в дейността, технически
средства, екипировка, опит в охраната на лечебни заведения и План за охрана.
Показателят се оценява въз основа на представените от участника доказателства по
всеки един от посочените възможности, като за всяко най-високо съответствие се
оценява с 4 точки.

Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение по показател - К2
– Материално-техническо предложение.
Комисията обстойно разгледа и обсъди техническоте предложение на участника и
изготви таблица относно показател за оценка К2 – материално-техническо предложение:
Материално-техническо предложение К 2 - 50 т.
№ по
ред

Участник

1

„Актив секюрити ” ЕООД

Бр.охран./ 15
точки

Бр.доп.камери(у-ва) /
15 точки

12охр. / 15 т.

32 доп.у-ва / 15 т.

Професионални
възможности / К 2 точки
20 точки
4

34

Комисията единодушно реши по показател за оценка „професионални възможности“
да оцени участник „Актив секюрити ” ЕООД с 4 точки по следните причини:
- за стаж и качество в дейността – участника е посочил, че е новорегистрирана
фирма – справка в Търговски регистър показва че фирмата е регистрирана
2017г. Комисията не приема, че се касае за новорегистрирана фирма и затова
оценката е 0 точки;
- технически средства – участника не е представил доказателства за такива –
оценка 0 точки;
- екипировка - участника не е представил доказателства за такава – оценка 0
точки;
- опит в охраната на лечебни заведения - участника не е представил
доказателства за такива – оценка 0 точки;
- План за охрана – оценка 4точки.
Комисията реши да отвори ценовото предложение на участника на 01.11.2019г. в
10:00 часа, за което да публикува в Профила на купувача, съобщение за датата и часа на
отваряне на същата.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Заличено обстоятелство
ЧЛЕНОВЕ:

2.

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

3.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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ПРОТОКОЛ №3
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 413 / 17.10.2019г . за разглеждане и
оценяване на подадената оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка –
публично състезание с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана,
осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника” УНП 00468-2019-0008
Днес 01.11.2019г. в 10:00 часа, комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2.
3.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

се събра за да продължи работата си в процедурата за възлагане на обществена
поръчка.
Съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП, не по-късно от два работни дни преди отваряне на
ценовото предложение, на 29.10.2019г. беше публикувано съобщение изх.№ 1224/
29.10.2019г. за датата, часа и мястото на отварянето на същото в Профила на купувача на
официалната електронна страница на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана.
На откритото заседание на комисията не присъствахапредставители на участника,
както и други лица.
Председателят на комисията отвори запечатания плик с Ценовото предложение на
участника в процедурата и го оповести:
- Месечно плащане – 8 331,25 лв без включен ДДС; 9 997,50лв с ДДС,
- За срока на договора (24месеца) – 199 950,00 лв без включен ДДС,
239 940,00лв с ДДС.
Комисията завери с подписите си ценовото предложение на участника в процедурата.
Комисията провери предложение на участника дали отговаря на обявения финансов
ресурс в документацията за участие в процедурата. Установи, че предложението не
надвишава същия.
По показател за оценка К1, участника получава 50 точки.
Обща оценка К=К1+К2=50+34=84 точки.
Комисията предлага изпълнител на обществената поръчка да бъде „Актив секюрити”
ЕООД.
Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка:
Участник „Актив секюрити” ЕООД, гр.София с оферта вх.№ 59 от 16.10.2019г. – получил
комплексна оценка при оценяването на офертата 84 точки.
С това комисията приключи с възложената работа, съгласно заповед З-413 от
17.10.2019г. за разглеждане и оценяване на подадената оферта в процедура за възлагане на
обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Осъществяване на денонощна
въоръжена охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално
охранителна техника”, публикувана в РОП с УНП 00468-2019-0008 и предава на
Възложителя цялата документация по обществената поръчка.
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КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Заличено обстоятелство
ЧЛЕНОВЕ:

2.

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

3.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ПОЛУЧИЛ:
- ПРОТОКОЛИ №1/17.10.2019г., №2/29.10.2019г. и №3/01.11.2019г. за извършване на
предварителния подбор, разглеждането и оценката на офертата;
- ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с проведената процедура;
- ОФЕРТАТА – 1 брой.

ДАТА: 1.11.2019г.
УТВЪРЖДАВАМ ПРОТОКОЛИТЕ!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36a, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД
ГР. МОНТАНА
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