ПРОТОКОЛ
От работата на комисията, назначена със Заповед №13/05.08.2019 година 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.”, от
проведени преговори с участник АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК.
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 No 13/05.08.2019г. 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 преговорите присъства Емил Георгиев Велков, представител на АГЕНЦИЯ ЗА
СИГУРНОСТ ЗАРА ИНК.

I. Отваряне на плика с предлагани ценови параметри на участника:

Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните ценови 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
195 504,00лв. /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 6 788,33.лв. /шест хиляди седемстотин
осемдесет и осем 0,33 лева/ без ДДС или 8 146,00.лв. /осем хиляди сто четирдесет и шест
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 3 464,58 (три
хиляди четиристотин шестдесет и четири 0,58) лв. без ДДС;
Обект No2 в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.- Месечна цена за обекта 3 323,75 (три
хиляди триста двадесет и три 0,75) лв. без ДДС.
Договаряне с участника: В съответствие с изискването на чл. 67, ал.2 от ППЗОП и е цел
изпълнение предмета на поръчката и удовлетворяване интересите на Възложителя,
комисията пристъпи към договаряне с участника за определяне на предлаганата цена и
условията на договора.
Участникът не предлага промени в проекта на договора.
След проведените преговори между двете страни не се постигнаха договорености относно
цената.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Заличено име

Н-к АСО

Заличен подпис

ЧЛЕНОВЕ:
Заличено име

Техн.организатор Заличен подпис

Заличено име

Външен експерт

Участник: Заличен подпис

Заличен подпис

