Утвърждавам: ............................*.................
Възложител: проф. Снежанка Дончева Директор на ИФРГ-БАН
Дата: 13.03.2017г.
*подпис/ - заличен - лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни)

ДОКЛАД
по чл. 181, ал. 4 във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за прилагане на
ЗОП
от работата на комисия, назначена със Заповед № 177/06.02.2017г. на Възложителя за
отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в
публично състезание по чл. 181, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
“Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна
физическа охрана за период от 36 месеца на Институт по физиология на растенията и
генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл.
Благоевград”, открита с Решение № 31/16.01.2017г. и Решение за промяна №
69/20.012017г. на Директора на ИФРГ-БАН.

I. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията
Със Заповед № 177/06.02.2017г. Възложителят определи следния състав на комисията за
отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедурата:
1. Председател – инж. Живка Стойнова – експерт ”Стопанска дейност” ИФРГ-БАН
и членове:
2. доц. Румяна Димова Василевска – зам. директор;
3. Гергана Гергова-Ангелова – юрисконсулт
4. Светослав Петров Пасков – технически сътрудник
5. Величка Витанова Чантова – счетоводител

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се
изменят сроковете, задачите и съставът й
Заповед № 177/06.02.2017г. на Възложителя за назначаване на комисията.
III. Кратко описание на работния процес
Комисията проведе своите заседания в сградата на БАН (Р България, гр. София 1113,
ул.”акад. Георги Бончев” бл. 1) Заседателна зала, ет. 2 и стая 204. Документите се
съхраняваха в стая 204. След публичното отваряне на офертите на 07.02.2017 г. комисията
пристъпи към подробно разглеждане на документите на участниците относно изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията
установи пропуски в документите на участниците относно изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, състави Протокол по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7
от Правилника за прилагане на ЗОП, изпрати на 15.02.2017 г. протокола до участниците,
като в същия ден протоколът беше публикуван и в профила на купувача на ИФРГ-БАН.
Всички участници отговориха в срок, представиха липсващата информация и документи,
комисията ги разгледа и състави на 02.03.2017 г. Протокол № 2 от своята работа. Съгласно

този протокол комисията допусна до отваряне на ценовите оферти на всички участници в
процедурата. (За подробности виж т. VII и т. VIII по-долу). На 08.03.2017 г. от 09:30 часа в
сградата на ИФРГ-БАН комисията отвори ценовите оферти на допуснатите участници, като
на отварянето присъстваха представители на участниците (за подробности виж т. V подолу). Комисията класира участниците по критерий най-ниска цена.
IV. Участниците в процедурата
В установения краен срок за получаване на офертите: 06.02.2017 г. (понеделник), 16:00
часа в ИФРГ-БАН бяха получени 7 оферти, както следва:
Пор
ед.
№
на
офе
ртат
а
1.

Име на участника, подал оферта

Регистрационен № на офертата,
получен в Деловодството на
ИФРГ-БАН, включително дата и
час на получаване на офертата

„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД

№ 121/06.02.2017г – 9.45 h

2.

ПС ГАРД ЕООД

№ 126/06.02.2017г. – 13.25

3.

„Д.М.Секюрити Груп” ООД

№ 127/06.02.2017г. – 13.40

4.

МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД

№ 128/06.02.2017г. – 13.50

5.

„ЕЛИТКОМ 95” ЕАД

№ 129/06.02.2017г. – 13.55

6.

„ А Секюрити „ ЕООД

№ 131/06.02.2017г. – 15.20

7.

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5” ЕООД

№ 132/06.02.2017г. – 15.40

V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите
На първото публично заседание на комисията на 07.02.2017 г. комисията отвори офертите
по реда на тяхното постъпване. След това комисията разгледа подробно всяка оферта по
отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, състави
Протокол по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП и го
изпрати до участниците. След получаване на отговорите на участниците, комисията
разгледа всеки отговор поотделно и реши кои участници допуска до разглеждане на
техническите предложения. Всички допуснати технически предложения бяха подробно
разгледани от комисията за съответствие с изискванията на Възложителя. На публично
заседание на комисията бяха отворени допуснатите ценови оферти.
На публично заседание на отварянето на ценовите оферти присъстваха следните
представители на участниците:
 Тодор Георгиев Мавродиев - управител на "ПС Гард" ЕООД
 Нели Огнянова Рангелова - упълномощен представител на "Агенция за охрана и
сигурност СГ-5" ЕООД

Любен Войнов Кремански - упълномощен представител на МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП
ЕООД
 Христо Иванов Жеков - упълномощен представител на Елитком 95 ЕАД
 Венцислава Иванова Лалова - упълномощен представител на „Д.М.Секюрити Груп”
ООД
2

 Павлина Василева Павлова - упълномощен представител на „ А Секюрити „ ЕООД
 Людмила Альошева Кичукова - упълномощен представител на „ А Секюрити „ ЕООД
Комисията обяви кои ценови оферти се допускат до отваряне, отвори допуснатите ценови
оферти и ги оповести.
Бяха оповестени: Месечна цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС и обща цена
за изпълнение на поръчката за срок от 36 месеца в лева без ДДС (както е по образеца на
Възложителя).
Цените бяха обявени за всяка оферта поотделно.
Обявените от комисията на публичното заседание месечни цени за изпълнение на услугата
както следва:
Цени за изпълнение на поръчката: : “Организиране и осъществяване на контролно
пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на Институт
по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 1113 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”:

Поред Име на участника, подал оферта
. № на
оферт
ата
1.
„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД

Месечна цена за изпълнение на
поръчката без ДДС

2.

ПС ГАРД ЕООД

10 673.00 лева без ДДС

3.

„Д.М.Секюрити Груп” ООД

10 355.00 лева без ДДс

4.

МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД

9 760.00 лева без ДДС

5.

„ЕЛИТКОМ 95” ЕАД

10 926.40 лева без ДДС

6.

„ А Секюрити „ ЕООД

11 381.00 лева без ДДС

7.

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5” ЕООД

10 531.87 лева без ДДС

10 059.80 лева без ДДС

Всички допуснати ценови оферти бяха подробно разгледани от комисията за съответствие
с изискванията на Възложителя. Всички допуснати ценови оферти бяха проверени за
аритметични грешки и се установи, че в офертите няма аритметични грешки. Комисията
класира допуснатите участници по критерий най-ниска цена, съгласно посоченото в
документацията по поръчката.
VI. Класиране на участниците
Съгласно т. 6 от раздел VII от файл «Указания към участниците» от документацията за
участие „взема предвид месечната цена за изпълнение на услугата в лева без ДДС“.
Класиране за изпълнение на поръчката с предмет: “Организиране и осъществяване на
контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на
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Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен
път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”:
Място в класирането и име на участника

Първо място: "МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД

Предложена месечна
цена за изпълнение на
поръчката
9760.00 лева без ДДС.

Второ място: „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ООД

10059.80 лева без ДДС.

Трето място: "ДМ Секюрити Груп" ООД

10355.00 лева без ДДС.

Четвърто място: „Агенция за охрана и сигурност СГ-5”
ЕООД

10531.87 лева без ДДС.

Пето място: ПС ГАРД ЕООД

10673.00 лева без ДДС.

Шесто място: „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД

10926.40 лева без ДДС.

Седмо място: „ А Секюрити „ ЕООД

11381.00 лева без ДДС.

VII. Предложение за отстраняване на участници


Няма участници предложени за отстраняване

VIII. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник
Мотивите за допускане на участниците
Комисията на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП установи пропуски в представените от
участниците документи по допустимост на офертите и изиска за информация от всички
участници да пояснят и представят Необходимите документи. Участниците отговориха в
срок и комисията прие поясненията и представените документи на всички участници. Всеки
от участниците е декларирал в т. 6 от своята Техническа оферта, че „при изготвяне на
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България, и които са приложими
към предоставяните услуги”.
Комисията допуска до класиране участник № 1 „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД, тъй като
офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя.
Комисията допуска до класиране участник № 2 "ПС Гард" ЕООД, тъй като офертата на
участника отговаря на всички изисквания на Възложителя.
Комисията допуска до класиране участник № 3 „Д.М.Секюрити Груп” ООД, тъй като
офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя.
Комисията допуска до класиране участник № 4 МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД, тъй като
офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя.
Комисията допуска до класиране участник № 5 Елитком 95 ЕАД, тъй като офертата на
участника отговаря на всички изисквания на Възложителя.
Комисията допуска до класиране участник № 6 „ А Секюрити „ ЕООД, тъй като офертата на
участника отговаря на всички изисквания на Възложителя.
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Комисията допуска до класиране участник № 7 „Агенция за охрана и сигурност СГ-5” ЕООД,
тъй като офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя.
IX. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за
прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо
Комисията предлага на Възложителя да сключи договори с класираният на първо място
участник, както следва:


Договор с "МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД

X. Състав на комисията и подписи
1. Председател: инж. Живка Стойнова – експерт /подпис/ - заличен - лични данни –
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита
”Стопанска дейност” ИФРГ-БАН
на личните данни).

и членове:
2. доц. Румяна Димова Василевска – зам. /подпис/ - заличен - лични данни –
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита
директор, ИФРГ-БАН
на личните данни).

3. Гергана Гергова-Ангелова – юрисконсулт, /подпис/ - заличен - лични данни –
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита
ИФРГ-БАН
на личните данни).

4. Светослав Петров
сътрудник, ИФРГ-БАН

Пасков

–

технически /подпис/ - заличен - лични данни –

чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита
на личните данни).

5. Величка Витанова Чантова – счетоводител, /подпис/ - заличен - лични данни –
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита
ИФРГ-БАН
на личните данни).

Няма особени мнения на членове на комисията.
Настоящият доклад се състави на 08.03.2017 г. в 16:00 часа на основание чл. 103, ал. 3 от
ЗОП.
Неразделна част от настоящия доклад са:
1. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП от
работата на комисията, съставен на 15.02.2017 г.
2. Протокол № 2 от работата на комисията, съставен на 02.03.2017 г..
Докладът е предаден на Възложителя на: 09.03.2017 г.
Възложител: проф. д-р Снежанка Цветанова Дончева - Директор на ИФРГ-БАН.
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