ПРОТОКОЛ № 2
по 181, ал. 4 и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на
комисия, назначена Заповед № 177/06.02.2017г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия
за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в
публично състезание 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.

Действия на комисията, свързани с разглеждане и оценяване на офертите
след изпращане до участниците на Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и
чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП.

На 15.02.2017 г. комисията изпрати до участниците Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП
и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП, като в същия ден протоколът беше
публикуван и в профила на купувача на БАН. Протоколът съдържаше липсващи
документи, непълноти и констатирани нередовности в документите на участниците,
удостоверяващи съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя, както и разяснения и документи, които трябва да
представят участницитe по отношение на ЕЕДОП и документите за подбор.
Комисията се събра на 01.03.2017 г., за да разгледа отговорите на участниците. Всички
участници в процедурата към които имаше въпроси отговориха в срок на въпросите,
съдържащи се в Протокола по ЧЛ. 104, ал. 4 от зап и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
В отговор на Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участник № 1
„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД е представил потвърждение, че представената като
приложение „Декларация за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален
данъчен режим по образеца в приложение № 4а се отнася към част ІІІ: „Основания за
изключване: Раздел „Г” от ЕЕДОП. Участникът „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД е
представил всички необходими документи, отговаря на изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и комисията преминава
кьм разглеждане на техническата оферта на участника.
В отговор на Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участник № 2
ПС Гард ЕООД е посочил, че представения списък на услугите, които са сходни с
предмета на обществената поръчка в набора от документи се отнася към част
ІV„Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 1 б)
от ЕЕДОП. Участникът посочва, че представеното приложение към набора от
документи „Списък на персонала”, който ще изпълнява поръчката се отнася към част
ІV „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 6 от
ЕЕДОП. Участникът ПС Гард ЕООД е представил всички необходими документи,
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и комисията преминава кьм разглеждане на техническата оферта на
участника.
В отговор на Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участник № 3
„Д.М.Секюрити Груп” ООД е представил ООД представя декларация по чл. 6, ал. 2
от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) по образец в Приложение 4б,
посочена в Указанията към участниците, раздел III от документацията, подписана и
подпечатана от управителя. Участникът „Д.М.Секюрити Груп” ООД е представил
всички необходими документи, отговаря на изискванията към личното състояние и

критериите за подбор, поставени от Възложителя и комисията преминава кьм
разглеждане на техническата оферта на участника.
В отговор на Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участник № 4
МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД потвърждава, че представения списък на услугите,
които са сходни с предмета на обществената поръчка в документацията се отнася към
част ІV „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т.
1 б) от ЕЕДОП. Участникът пояснява и потвърждава, че представеното приложение
към ЕЕДОП „Списък на персонала”, който ще изпълнява поръчката се отнася към част
ІV „Критерии за подбор”, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 6 от
ЕЕДОП. Участникът е представил пълни данни за газовото оръжие, което ще бъде
използвано при изпълнение на поръчката:1/ Вид пистолет-газов; 2/ Модел-„Екол”; 3/
Калибър-9 мм. Нактоящата информация за газовото оръжие е относима към част ІV:
„Критерии за подбор. Раздел В ”Технически и професионални способности” т. 9 от
ЕЕДОП. Участникът МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД е представил всички необходими
документи, отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя и комисията преминава кьм разглеждане на техническата
оферта на участника.
В отговор на Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участник № 5
“ЕЛИТКОМ 95” АД потвърждава, че представената като приложение „Декларация за
липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим по образеца в
приложение № 4а се отнася към част ІІІ: „Основания за изключване: Раздел „Г” от
ЕЕДОП, като предоставя пълен стандартен образец на ЕЕДОП с включеното
приложение към него. Участникът “ЕЛИТКОМ 95” АД е представил всички необходими
документи, отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя и комисията преминава кьм разглеждане на техническата
оферта на участника.
В отговор на Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участник № 6
“А Секюрити” ЕООД потвърждава, че представената като приложение „Декларация
за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим по образеца
в приложение № 4а се отнася към част ІІІ: „Основания за изключване: Раздел „Г” от
ЕЕДОП, като предоставят пълен стандартен образец на ЕЕДОП с включеното
приложение към него. Участникът “А Секюрити” ЕООД е представил всички
необходими документи, отговаря на изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от Възложителя и комисията преминава кьм разглеждане на
техническата оферта на участника.
В отговор на Протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участник № 7
“АОС СГ-5” ЕООД потвърждава, че представената като приложение „Декларация за
липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим по образеца в
приложение № 4а се отнася към част ІІІ: „Основания за изключване: Раздел „Г” от
ЕЕДОП, като предоставят пълен стандартен образец на ЕЕДОП с включеното
приложение към него. Участникът “АОС СГ-5” ЕООД е представил всички необходими
документи, отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя и комисията преминава кьм разглеждане на техническата
оферта на участника.
Комисията допуска до разглеждане на техническите оферти всички участници, както
следва:
1.„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД
2. ПС ГАРД ЕООД

3.„Д.М.Секюрити Груп” ООД
4.МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД
5. „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД
6. „ А Секюрити „ ЕООД
7. „Агенция за охрана и сигурност СГ-5” ЕООД
Комисията разгледа техническите оферти на допуснатите участници и провери за
тяхното съответствие с предварително обявените условия. Всички допуснати
технически оферти са изготвени по образеца на Възложителя, към офертите има
приложен, както следва:
1. За участник № 1 „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД - План за осъществяване на
контролно-пропускателен режим и денонощна физическа охрана охрана на обект
гр. София, «Околовръстен път»11-13 км, съдържащ организация на охранителната
дейност, описание на въоръжение, задължения на охраняващите лица и на
отговорника по охраната, охранителен състав и подчиненост, тактика на действие
на охраната при различни ситуации, контрол на охранителната дейност,
техническо оборудване и система на контрол, план на пропускателен режим и
списък на охранителите. План за осъществяване на контролно-пропускателен
режим и денонощна охрана на обект с адрес: вътрешен път в землището на с. Г.
Лозен, съдържащ аналогично описание. План–инструкция за действията на
служителите по сигурността при извънредни и кризисни ситуации (терористичен
акт, радиационно, химическо и бактериологично замърсяване или заразяване на
околната среда, пожар, земетресение, при нерегламентирано настаняване на
чужди лица) на адрес София, «Околовръстен път» 13 км.Взаимодействие с
органите на МВР.График на дежурства София, «Околовръстен път» 13 км-пост 1.
График на дежурства София, «Околовръстен път» 13 км-пост 2. Схема за охрана
на ИФРГ, БАН, 13 км.План за осъществяване на контролно-пропускателен режим и
денонощна физическа охрана. Тактика на действие на охраната при различни
ситуации.Контрол на охранителната дейност.Инструкции за действията на
служителите по сигурността при извънредни и кризисни ситуации (терористичен
акт, радиационно, химическо и бактериологично замърсяване или заразяване на
околната среда, пожар, земетресение, при нерегламентирано настаняване на
чужди лица). на адрес: вътрешен път в землището на с. Г. Лозен. Оповестителни и
информационни функции на охранатаГрафик за дежурства, вътрешен път в
землището на с. Г. Лозен.План за осъществяване на контролно-пропускателен
режим и денонощна охрана на обект с. Рупите, обл. Благоевград. Описание на
постовете, задължения на охраняващите лица, охранителен състав, тактика на
действие на охраната при различни ситуации, при екстремни ситуации, контрол на
охранителната дейност.План–инструкция за действията на служителите по
сигурността при извънредни и кризисни ситуации (терористичен акт, радиационно,
химическо и бактериологично замърсяване или заразяване на околната среда,
пожар, земетресение, при нерегламентирано настаняване на чужди лица) на адрес
с. Рупите, обл. Благоевград.График на дежурствата на обект с. Рупите, обл.
Благоевград.Скица на обекта.
2. За участник № 2 ПС ГАРД ЕООД - План за охрана на обект гр. София,
«Околовръстен път»11-13 км, съдържащ организация на охранителната дейност,
описание на въоръжение, техническо оборудване и предложения за допълнителни
технически решения за сметка на изпълнителя, система на контрол, план на

пропускателен режим и списък на охранителите, изготвен от управителя. План за
охранана обект с. Рупите, обл. Благоевград, съдаржащ аналогично описание,
подписан от управителя. План–инструкция за действията на служителите по
сигурността при екстремални ситуации, изготвен от управителя. Правила за
водене на разговори с лица, съобщили за заплаха от бомбен или друг
терористичен или диверсионен акт, подписан от управителя. 0Формуляр-рапорт,
относно получено съобщение за заплаха от бомбен или друг терористичен или
диверсионен акт. План за оперативно взаимодействие между охранителна фирма
«ПС ГАРД» ЕООД, ИФРГ, БАН и органите на МВР, съдържащ общи положения,
организация и направление на взаимодействие с органите на МВР,
информационни и комуникационни взаимоотношения, взаимодействие на
охранителните екипи с органите на МВР и възложителя при възникване на
екстремални ситуации, превантивна дейност и превантивни мероприятия. Планът
е изготвен от управителя. Приложен е график за работа на служителите на обект в
София, «Околовръстен път» 13 км за дневна и нощна смяна. График за работа на
служителите на обект в с. Рупите, обл. Благоевград.
3. „Д.М.Секюрити Груп” ООД: План за охрана на обект гр. София, «Околовръстен
път»11-13 км, съдържащ организация на охранителната дейност, описание на
въоръжение, техническо оборудване и предложения за допълнителни технически
решения за сметка на изпълнителя, система на контрол, план на пропускателен
режим и списък на охранителите, изготвен от управителя. План за охранана обект
с. Рупите, обл. Благоевград, съдаржащ аналогично описание, подписан от
управителя. План–инструкция за действията на служителите по сигурността при
екстремални ситуации, изготвен от управителя. Правила за водене на разговори с
лица, съобщили за заплаха от бомбен или друг терористичен или диверсионен акт,
подписан от управителя. 0Формуляр-рапорт, относно получено съобщение за
заплаха от бомбен или друг терористичен или диверсионен акт. План за
оперативно взаимодействие между охранителна фирма «ПС ГАРД» ЕООД, ИФРГ,
БАН и органите на МВР, съдържащ общи положения, организация и направление
на взаимодействие с органите на МВР, информационни и комуникационни
взаимоотношения, взаимодействие на охранителните екипи с органите на МВР и
възложителя при възникване на екстремални ситуации, превантивна дейност и
превантивни мероприятия. Планът е изготвен от управителя. Приложен е график
за работа на служителите на обект в София, «Околовръстен път» 13 км за дневна
и нощна смяна. График за работа на служителите на обект в с. Рупите, обл.
Благоевград.
4. МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД - План за охрана на обект гр. София,
«Околовръстен път»11-13 км. Разработен е план за организация на охраната по
отделните постове. Пропускателен режим и действия при особени обстоятелства.
Общи права и задължения на охранителите. Схема за организация на охраната на
обект ИФРГ, София, 13 км. Месечен график на дежурствата за обекта План за
тактика на действие на охраната при кризисни ситуации на обект ИФРГ, София, 13
км.План за оперативно взаимодействие с МВР при осъществяване на охраната на
обект ИФРГ, София, 13 км.План за оперативно взаимодействие с РС ПБЗН при
осъществяване на охраната на обект ИФРГ, София, 13 км.План за оперативно
взаимодействие с ръководството на ИФРГ, БАН и определения служител,
отговарящ за охраната и реда за оперативна връзка при осъществяване охраната
на обект ИФРГ, София, 13 км.Система за управление, контрол на качеството и
помощ на обект ИФРГ, София, 13 км.Система за инструктажи и обучение на
охранителния състав на обект ИФРГ, София, 13 км.План за организация на
охраната, който съдържа:общи положения, характеристика на обекта и
специфични особености, организационна схема на охранителната система,
пропускателен режим, действие на охраната при различни ситуации, контрол на
дейността и заключителни разпоредби. Общи права и задължения на

охранителите от обект ИФРГ, София, 13 км.Схема за организация на охраната на
обект ИФРГ, София, 13 км. План за тактика на действие на охраната при кризисни
ситуации на обект ИФРГ, София, 13 км-в землището на с. Г. Лозен. План за
оперативно взаимодействие с МВР при осъществяване на охраната на обект
ИФРГ, София, 13 км- в землището на с. Г. Лозен. План за оперативно
взаимодействие с РС ПБЗН при осъществяване на охраната на обект ИФРГ,
София, 13 км- в землището на с. Г. Лозен. План за оперативно взаимодействие с
ръководството на ИФРГ, БАН и определения служител, отговарящ за охраната и
реда за оперативна връзка при осъществяване охраната на обект ИФРГ, София,
13 км- в землището на с. Г. Лозен. Система за управление, контрол на качеството и
помощ на обект ИФРГ, София, 13 км- в землището на с. Г. Лозен. Система за
инструктажи и обучение на охранителния състав на обект ИФРГ, София, 13 км- в
землището на с. Г. Лозен. План за организация на охраната и пропускателен
режим на обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград, който съдържа:общи
положения, характеристика на обекта и специфични особености, организационна
схема на охранителната система, пропускателен режим, действие на охраната при
различни ситуации, контрол на дейността и заключителни разпоредби. Общи
права и задължения на охранителите на обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград.
Схема за организация на охраната на обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград.
График на дежуствата - пост 1 (за месец) на обект с адрес с. Рупите, обл.
Благоевград. План за тактика на действие на охраната при кризисни ситуации на
обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград. План за оперативно взаимодействие с
МВР при осъществяване на охраната на обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград.
План за оперативно взаимодействие с РС ПБЗН при осъществяване на охраната
на обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград. План за оперативно взаимодействие
с ръководството на ИФРГ, БАН и определения служител, отговарящ за охраната и
реда за оперативна връзка при осъществяване охраната на обект с адрес с.
Рупите, обл. Благоевград. Система за управление, контрол на качеството и помощ
на обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград. Система за инструктажи и обучение
на охранителния състав на обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград.
5.

„ЕЛИТКОМ 95” ЕАД -План за охрана на обект ИФРГ-БАН, гр. София,
Околовръстен път 11-13 км., План за охрана на обект ИФРГ-БАН, с. Рупите, обл.
Благоевград. График на дежурствата гр. София база Казичане и база с. Г.Лозен;
График на дежурствата с. Рупите; Списък на охранителите , отговорни за
изпълнението на поръчката – 14 броя за база Околовръстен път 11-13км и 5 броя
за с. Рупите; Схема на охрана на пост №3 с. Г.Лозен; Схема на охрана на база
Казичане; Схема на охрана на с. Рупите, област Благоевград, План за действие
при различни екстремни ситуации; План за оперативно взаимодействие с
органите на МВР, възложителя и оперативния дежурен център на «ЕЛИТКОМ 95»
ЕАД.

6. „ А Секюрити „ ЕООД - План за охрана на обекта Околловръстен път 11-13 км.общи положения и схема. Действия на охранителите при различни екстремални
ситуации. План за охрана на обект с адрес с. Рупите, обл. Благоевград-общи
положения и схема. Действия на охранителите при различни екстремални
ситуации. План за оперативно взаимодействие с МВР. Примерен график на
дежурствата за «Околовръстен път» 13 км, София (за 1 месец). Примерен график
на дежурствата за обекта в землището на с. Г. Лозен (за 1 месец). Примерен
график на дежурствата за обекта в с. Рупите, обл. Благоевград (за 1 месец).
7. „Агенция за охрана и сигурност СГ-5” ЕООД - План за осъществяване на контролно
пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА – БАН, База София –
околовръстен път 11- 13 км. Схема за охрана на обект /ИФРГ – БАН/, база Горни

Лозен. Схема за охрана на обект /ИФРГ – БАН/, база Казичане Примерен план график
и списък за дежурствата на охранителите. Списък на охранителите. План за
осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за
период от 36 месеца на ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И
ГЕНЕТИКА – БАН, База - с. Рупите, обл. Благоевград. Схема за охрана на обект /ИФРГ
– БАН/, База - с. Рупите, обл. Благоевград. Примерен план график и списък за
дежурствата на охранителите. Списък на охранителите.
Комисията допуска до отваряне на ценовите оферти следните участници:
1.„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД
2. ПС ГАРД ЕООД
3.„Д.М.Секюрити Груп” ООД
4.МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД
5. „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД
6. „ А Секюрити „ ЕООД
7. „Агенция за охрана и сигурност СГ-5” ЕООД
Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени с писмо от
председателя на комисията до участниците. Информацията за отварянето на ценовите
оферти ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Възложителя в "Профил на
купувача", съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП.
Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти са насрочени за 08.03.2017 г.
(сряда) от 9:30 часа в сградата на ИФРГ-БАН, заседателна зала, ет. 2.
II. 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 протокол се състави на 02.03.2017 г. и ще бъде публикуван в профила на
купувача на БАН съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

