УТВЪРЖДАВАМ:
Заличено име
Заличен подпис

ДОКЛАД
132/04.09.2019
От работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019г. за разглеждане и
оценяване на офертите за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез пряко
договаряне с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти
(сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на
ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България: Обект № 1, в гр.София, ул.
„Искърско шосе” № 11 и Обект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.”.
Процедурата е открита с Решение №РД 09-97 от дата 15.07.2019 г. Уникален номер в
регистъра на обществени поръчки 00897-2019-0006.
В изпълнение на Заповед N13/05.08.2019г. на Ръководител на Център за приложни
разработки към ИМСТЦХА – БАН, съгласно пълномощно рег. № 531 от 29.06.2018 г. на
нотариус Цветелина Гечева с район РС София, рег. № 594 в НК и на основание чл. 67, ал. 1
от ППЗОП на 05.08.2019г. от 10:00 часа се проведе заседание на комисията, в следния
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Заличено име

Н-к АСО

ЧЛЕНОВЕ:
Заличено име

Техн.организатор

Заличено име

Външен експерт

На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на
участниците, подали оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко
договаряне с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти (сгради
и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към

ИМСТЦХА -БАН, в Столична община, България: Обект № 1, в гр.София, ул. „Искърско
шосе № 11 и Обект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.”:

1. Валери Константинов Илков упълномощен представител на ИНВЕКС СЕКЮРИТИ ООД
2. Зара Николаева Джипунова упълномощен представител на АБС КЛУБ ООД
3. Емил Георгиев Велков управител на АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК
Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Беше установено, че до 16:30 часа на 29.07.2019г. в деловодството на ЦПР към
ИМСТЦХА -БАН са постъпили оферти от следните участници:
1. АВС КЛУБ ООД, с вх. № 108/25.07.2019г. 9.30 часа
2. ИНВЕКС СЕКЮРИТИ ООД, с вх. №106/25.07.2019г. 9.20 часа
3. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК, с вх. № 107/25.07.2019г. 9.25 часа

II. Провеждане на жребий: Назначената от Възложителя комисия определи чрез
жребий, поредността на провеждане на преговорите, като резултатът от жребия
е както следва:
1 ИНВЕКС СЕКЮРИТИ ООД
2. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК
3. АБС КЛУБ ООД
След напускане на представителите на участниците комисията продължи работа при
закрити врата.

III.Проверка на офертите.

Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване офертите и оповести тяхното
съдържание, както следва:
1. Участникът АВС КЛУБ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна
опаковка, съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до критериите за
подбор и личното състояние на участника, както и останалите изискуеми
документи, оформени съгласно изискванията на възложителя. Опаковката съдържа
и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
2. Участникът ИНВЕКС СЕКЮРИТИ ООД е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка, съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до
критериите за подбор и личното състояние на участника, както и останалите
изискуеми документи, оформени съгласно изискванията на възложителя.
Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани
ценови параметри".
3. Участникът АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК е представил офертата си в
запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща изискуемите документи, които се
отнасят до критериите за подбор и личното състояние на участника, както и
останалите изискуеми документи, оформени съгласно изискванията на възложителя.
Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани
ценови параметри".

IV. Проверка на участниците и офертите за съответствие с предварително обявените от
Възложителя условия и проверка на документите за съответствие с изискванията за
техническите им възможности и квалификация, поставени от Възложителя.
Комисията извърши проверка на представените от участниците документи, изисквани от
Възложителя по реда на тяхното постъпване, при което комисията констатира следното:
Комисията установи, че офертите на всички участници съдържат всички документи,
изискани от възложителя, съгласно поканата за участие, а именно:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
3. Оферта за участие в обществена поръчка
4. Техническо предложение, съдържащо:

Комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата участниците, като в
съответствие с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП Комисията да проведе преговори с всеки от
участниците поотделно.

Комисията пристъпи към провеждане на индивидуални преговори с всеки от участниците,
съгласно предварително изтегления жребий. Резултатите от преговорите са отразени в
Протокол, подписан от членовете на комисията и от представителя на всеки от
участниците.

Предлагани цени от участниците:
1. АВС КЛУБ ООД:
Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия:
1. Общата стойност на договора за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, възлиза на
163 980.00.лв. /сто шестдесет и три хиляди деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС или
196 776.00 лв. /сто деветдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест лева/ с ДДС.
2. Цената на всеки от обектите за срок от 24 (двадесет и четири) месеца е както следва:
Обект No1 – 83 750.00 (осемдесет и три хиляди седемстотин и петдесет ) лв. без ДДС;
Обект No2 – 80 230.00 (осемдесет хиляди двеста и тридесет) лв. без ДДС;
3. Месечната цена на услугите от този договор е 6 832.50лв. /.шест хиляди осемстотин
тридесет и два и 0.5 лева/ без ДДС или 8 199.00.лв. /осем хиляди сто деветдесет и девет
лева/ с
ДДС.
4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва:
Обект No1 в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 - Месечна цена за обекта 3 489.58 (три
хиляди четиристотин осемдесет и девет и 0.58) лв. без ДДС;
Обект No2 в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.- Месечна цена за обекта 3 342.92 (три
хиляди триста четиридесет и две и 0.92 лв. без ДДС.
2. ИНВЕКС СЕКЮРИТИ ООД:
Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия:
1. Общата стойност на договора за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, възлиза на
163 550.00.лв. /сто шестдесет и три хиляди петстотин и петдесет.лева/ без ДДС или
196 260.00лв. /сто деветдесет и шест хиляди двеста и шестдесет лева/ с ДДС.
2. Цената на всеки от обектите за срок от 24 (двадесет и четири) месеца е както следва:
Обект No1 - 83 550.00(осемдесет и три хиляди петстотин и петдесет) лв. без ДДС;
Обект No2 - .80 000.00 (осемдесет хиляди) лв. без ДДС;
3. Месечната цена на услугите от този договор е 6814.58лв. /шест хиляди осемстотин и
четиринадесет и 0.58 лева/ без ДДС или 8 177.49лв. /осем хиляди сто седемдесет и седем и
0.49лева/ с
ДДС.
4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва:
Обект No1 в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 - Месечна цена за обекта 3481.25 (три
хиляди четиристотин осемдесет и един и 0.25 лв. без ДДС;
Обект No2 в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.- Месечна цена за обекта .3 333.33
(хри хиляди триста тридесет и три и 0.33) лв. без ДДС.

3. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК:
Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия:
1. Общата стойност на договора за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, възлиза на
.162 920.00 лв. /сто шестдесет и две хиляди деветстотин и двадесет.лева/ без ДДС или
195 504.00 лв. /сто деветдесет и пет хиляди петстотин и четири лева/ с ДДС.
2. Цената на всеки от обектите за срок от 24 (двадесет и четири) месеца е както следва:
Обект No1 – 83 150.00 (осемдесет и три хиляди сто и петдесет) лв. без ДДС;
Обект No2 – 79 770.00 (седемдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС;
3. Месечната цена на услугите от този договор е 6 788.33лв. /шест хиляди седемстотин
осемдесет и осем и 0.33 лева/ без ДДС или 8 146.00 лв. /осем хиляди сто четиридесет и
шест/ с ДДС.
4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва:
Обект No1 в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 - Месечна цена за обекта 3 464.58лв
( три хиляди четиристотин шестдесет и четири и 0.58 лева) лв. без ДДС;
Обект No2 в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.- Месечна цена за обекта 3 323.75 лв
(три хиляди триста двадесет и три и 0.75 лева) лв. без ДДС.
На закрито заседание комисията направи проверка дали нчкое от предловенията е с 20%
по- благоприятно от средната стойност на предловенията на останалите участници по
показателя „Цена”, като такова обстоятелство не бе установено.
Като взе предвид предварително обявения показател за оценка, комисията класира
участниците, както следва:
Участник:

Предлагана обща цена, лева Място:
без ДДС:

"АГЕНЦИЯ ЗА
СИГУРНОСТ ЗАРА - ИНК"
ЕООД
ИНВЕКС СЕКЮРИТИ
ООД

.162 920.00 лв. /сто шестдесет Първо
и две хиляди деветстотин и
двадесет.лева
163 550.00.лв. /сто шестдесет Второ
и три хиляди петстотин и
петдесет.лева
163 980.00.лв. /сто шестдесет трето
и три хиляди деветстотин и
осемдесет лева

АВС КЛУБ ООД

Като взе предвид извършените действия и направените констатации, комисията взе
следните

РЕШЕНИЯ:
1. Класира на първо място "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА - ИНК" ЕООД;
2. Предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място
участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Заличено име

Н-к АСО
Заличен подпис

ЧЛЕНОВЕ:
Заличено име

Техн.организатор

Заличено име

Заличен подпис
Външен експерт
Заличен подпис

