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Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

№ РИ-ОП-1 / 13.03.2017г. 
 

 
за определяне на изпълнител по обществена поръчка 

 
 
На основание чл. 5, ал. 2, т. 14 и чл. 181, ал. 6 във връзка с чл. 106 от Закона за  
обществени поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 31/16.01.2017г. и Решение за 
промяна № 69/20.012017г. на Директора на ИФРГ-БАН за провеждане на публично 
състезание по чл. 178, ал. 1, от 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”, обявление ID № 767133, публикувано на 
16.01.2017 г. в електронния регистър на Агенцията по обществени поръчки, доклад от 
08.03.2017 г. по чл. 181, ал. 4 във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за 
прилагане на ЗОП и протоколи от 15.02.2017 г. и 02.03.2017 г. от работата на конкурсната 
комисия, назначена със Заповед № 177/06.02.2017г., провела публичното състезание със 
същия предмет, в които подробно са изложени мотивите за оценяването и класирането на 
офертите на участниците и мотивите за отстраняване на участници от участие в 
процедурата, 
 
 

Р Е Ш И Х: 

 
1. Обявявам класирането по публично сътезание 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”, както следва: 

 
Първо място – "МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, с предложена месечна цена за 

изпълнение на поръчката 9760.00 лева без ДДС. 
Второ място – „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ООД, с предложена месечна цена за 

изпълнение на поръчката 10059.80 лева без ДДС. 
Трето място – "ДМ Секюрити Груп" ООД, с предложена месечна цена за 

изпълнение на поръчката 10355.00 лева без ДДС. 
Четвърто място – „Агенция за охрана и сигурност СГ-5” ЕООД, с предложена 

месечна цена за изпълнение на поръчката 10531.87 лева без ДДС. 
Пето място – ПС ГАРД ЕООД, с предложена месечна цена за изпълнение на 

поръчката 10673.00 лева без ДДС. 
Шесто място – „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД, с предложена месечна цена за изпълнение на 

поръчката 10926.40 лева без ДДС. 
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Седмо място – „ А Секюрити „ ЕООД, с предложена месечна цена за изпълнение 
на поръчката 11381.00 лева без ДДС. 

 
 
 

2. Обявявам участника "МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД с оферта с рег. № 
128/06.02.2017г. – 13.50 за изпълнител на публично сътезание 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” 

 
 

3. Настоящото решение да се изпрати до участниците в поръчката в тридневен срок от 
издаването му. Протоколите и окончателния доклад на конкурсната комисия ще бъдат 
публикувани в Профила на купувача на ИФРГ-БАН към електронната преписка на 
поръчката, на следния адрес:   http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=7768,  
http://www.bio21.bas.bg/, меню „Профил на купувача”, под-меню „Обществени поръчки и 
публични покани, открити през 2017 г.” 
 

Обявление за Обществена поръчка 767133, Наименование на поръчката, дадено от 
възложителя: 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. 

Дата на създаване: 16-01-2017  
 
 
4. Възлагам на отдел „Стопански” да предприеме действия по сключване на договор за 
възлагане на обществената поръчка съобразно сроковете, посочени в ЗОП. 
 
5. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните 
длъжностни лица за сведение и изпълнение. 
 
6. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията 
в 10-дневен срок от датата на получаването му. 

 
7. Контролът по изпълнение на настоящото решение ще осъществявам лично. 
 

 
 
Възложител: 
 
 
* 
 
Проф. д-р Снежанка Дончева  
Директор на ИФРГ-БАН 
 
 
*подпис/ - заличен - лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни) 
 


