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ПРОТОКОЛ №3 

 

 

На Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите, получени за 

участие в процедура – публично състезание с предмет: «Организиране и провеждане на 

денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на сградите и района на Централната 

администрация на Селскостопанска академия с адрес: гр. София, ул. „Суходолска” №30, ведно 

с прилежащата територия, с общо 2 (два) денонощни поста», назначена със Заповед №РД-

04.01/08.01.2019г. на Председателя на Селскостопанска академия София, на основание чл.103 

ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.54 и сл. от Правилника за 

приложение на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

Днес, 04.02.2019г. в 10.00 часа, в Заседателната зала на Селскостопанска академия 

София, ул. Суходолска №30, на основание чл.103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и 

чл.54 и сл. от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) се 

състоя поредното заседание на назначената със Заповед №РД-04.01/08.01.2019г. на 

Председателя на Селскостопанска академия София Комисия за подбор, разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти в процедурата с горепосочения предмет, открита с Решение 

№ РД-32-2055/13.12.2018г. на Председателя на Селскостопанска академия София. 

 

Комисията заседава в следния състав:  

Председател: Маргарита Генчева  – Директор Дирекция „АПОПЧР”;  

Членове:  Веселина Къркъмова - Юрист;  

Атанас Петков – Главен експерт ССИ;  

Калин Василев – Директор Дирекция „УССД”;  

Светла Милушева – Гл. специалист отдел „Счетоводство”, Дирекция ФУ. 
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Комисията се събра за да отвори ценовите оферти на допуснатите до този етап участници. 

Комисията констатира, че за деня и часа за отваряне на ценовите предложения, участниците са 

уведомени на 30.01.2019г. чрез публикуване на информацията в профила на купувача. 

На настоящото заседание за отваряне на ценовите предложения присъстваха: 

1. Г-н Евстати Георгиев – представляващ участника „Вадим” ООД; 

2. Г-н Евгени Тодоров – представляващ участника „Д.М. Секюрити груп” ООД; 

3. Г-н Емил Стаменов  - представляващ участника „ Б.М. Протекшън” ЕООД. 

4. Валентин Георгиев – представляващ участника „Селект Груп Секюрити” ООД. 

Комисията започна своята работа, като на основание чл.57 ал.3 предл. Трето от ППЗОП 

пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници: ПС 

ГАРД” ЕООД; „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД; „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД; „СЕЛЕКТ 

ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД.; „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД; „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД и 

„ВАДИМ“ ООД. 

 

Комисията съобрази обстоятелството, че на основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, не следва да се 

обявяват ценовите предложения на участниците „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД и 

„ЕЛОС” ООД, за които, съгласно Протокол №2 от 30.01.2019г., Комисията констатира, че 

участниците са представили  Технически оферти – Предложения за изпълнение на 

поръчката, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката и на 

основание чл.107, т.2, буква „а” от Закона за обществените поръчки и на основание същия 

текст на закона, ги отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

I. Комисията пристъпи към обявяване на ценовите оферти по реда на постъпването им, както 

следва:  

1. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника „ПС ГАРД”  

ЕООД и констатира, че в плика се съдържа Ценово предложение на хартиен носител, по 

представения в Документацията на поръчката образец. 

Комисията обяви, че участникът  „ПС ГАРД”  ЕООД е предложил Обща цена за извършване 

на услугата без ДДС – 71 040,00 (седемдесет и една хиляди и четиридесет) лева без ДДС и 

обща цена за извършване на услугата с ДДС – 85 248,00 (осемдесет и пет хиляди, двеста 

четиридесет и осем) лева с ДДС. 
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2. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника „ЕВРОФОРС 

ГРУП“ ЕООД и констатира, че в плика се съдържа Ценово предложение на хартиен носител, 

по представения в Документацията на поръчката образец. 

Комисията обяви, че участникът  „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД е предложил Обща цена за 

извършване на услугата без ДДС – 69 120,00 (шестдесет и девет хиляди, сто и двадесет) лева 

без ДДС и обща цена за извършване на услугата с ДДС – 82 944,00 (осемдесет и две хиляди, 

деветстотин четиридесет и четири) лева с ДДС. 

 

3. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника  „Д. М. 

СЕКЮРИТИ ГРУП“  ООД и констатира, че в плика се съдържа Ценово предложение на 

хартиен носител, по представения в Документацията на поръчката образец. 

Комисията обяви, че участникът   „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“  ООД е предложил Обща цена 

за извършване на услугата без ДДС – 76 440,00 (седемдесет и шест хиляди, четиристотин и 

четиридесет) лева без ДДС и обща цена за извършване на услугата с ДДС – 91 728,00 

(деветдесет и една хиляди, седемстотин двадесет и осем) лева с ДДС. 

 

4. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника  „СЕЛЕКТ 

ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД и констатира, че в плика се съдържа папка с Ценово предложение 

на хартиен носител и диск – в електронен вариант, по представения в Документацията на 

поръчката образец. 

Комисията обяви, че участникът „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД е предложил Обща 

цена за извършване на услугата без ДДС – 65 760,00 (шестдесет и пет хиляди, седемстотин и 

шестдесет) лева без ДДС и обща цена за извършване на услугата с ДДС – 78 912,00 

(седемдесет и осем хиляди, деветстотин и дванадесет) лева с ДДС. 

 

5. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника  „БМ 

ПРОТЕКШЪН“ ЕООД и констатира, че в плика се съдържа Ценово предложение на хартиен 

носител, по представения в Документацията на поръчката образец. 

Комисията обяви, че участникът   „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД е предложил Обща цена за 

извършване на услугата без ДДС – 93 240,00 (деветдесет и три хиляди, двеста и четиридесет) 

лева без ДДС и обща цена за извършване на услугата с ДДС – 111 888,00 (сто и единадесет 

хиляди, осемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС. 

 



 

4 

 

6. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника  „ВТА 

СЕКЮРИТИ“ ООД и констатира, че в плика се съдържа Ценово предложение на хартиен 

носител, по представения в Документацията на поръчката образец. 

Комисията обяви, че участникът   „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД е предложил Обща цена за 

извършване на услугата без ДДС – 77 760,00 (седемдесет и седем хиляди, седемстотин и 

шестдесет) лева без ДДС и обща цена за извършване на услугата с ДДС – 93 312,00 

(деветдесет и три хиляди, триста и дванадесет) лева с ДДС. 

 

7. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника  „ВАДИМ“ 

ООД и констатира, че в плика се съдържа Ценово предложение на хартиен носител, по 

представения в Документацията на поръчката образец. 

Комисията обяви, че участникът   „ВАДИМ“ ООД е предложил Обща цена за извършване на 

услугата без ДДС – 87 225,60 (осемдесет и седем хиляди, двеста двадесет и пет и 0.60) лева без 

ДДС и обща цена за извършване на услугата с ДДС – 104 670,72 (сто и четири хиляди, 

шестотин и седемдесет и 0.72) лева с ДДС. 

 

II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, с разглеждане на съответствието 

на направените ценови предложения от всеки от допуснатите до този етап участници с 

изискванията на възложителя и направи констатацията, че ценовите предложения на ПС 

ГАРД” ЕООД, „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД, „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД, „СЕЛЕКТ 

ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД, „БМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД, „ВТА СЕКЮРИТИ“ ООД и 

„ВАДИМ“ ООД отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Въз основа на анализ на ценовите предложения, Комисията извърши следното класиране по 

критерий „най-ниска цена”: 

 

I място - „СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД, с Обща цена за извършване на услугата без 

ДДС – 65 760,00 (шестдесет и пет хиляди, седемстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

 

II място - „ЕВРОФОРС ГРУП“ ЕООД, с Обща цена за извършване на услугата без ДДС – 69 

120,00 (шестдесет и девет хиляди, сто и двадесет) лева без ДДС. 
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На основание чл.106, ал.1, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП, Комисията следва да изготви 

доклад, в който да отрази резултатите от работата си и да го предостави на възложителя за 

утвърждаване. 

 

Комисията следва да предложи на възложителя, след утвърждаване на доклада по чл.103 ал.3 

от ЗОП, да сключи договор с определения изпълнител – класиран на първо място, въз основа 

на критерия „най-ниска цена”. 

Всички решения на Комисията бяха взети единодушно, без изразяване на особено 

мнение. 

 

Комисията проведе своето заседание на 04.02.2019 г. и изготви и подписа настоящия 

протокол в два екземпляра на 04.02.2019 г. 

 

 

 

Председател: ……..(п).....……. 

                   (Маргарита Генчева) 

 

 

 

Членове: 1. ……(п)......…….                          2..……..(п).....…….... 

               (Веселина Къркъмова)                (Атанас Петков) 

                        

                          

   

              3……….(п)......……..                       4…….......(п)……. 

     (Калин Василев)                                    (Светла Милушева) 


