
П Р О Т О К О Л  №3
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА
„СБР-НК“ ЕАД“

На 22.12.2016 г. в 16:30 часа в сградата на „СБР-НК“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски“ 
№ 54, се състоя публично заседание на комисията за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР- 
НК“ ЕАД”, открита с Решение № РД-09-202-1 / 30.08.2016 г. на изпълнителния директор на „СБР- 
НК“ ЕАД, уникален № в регистъра на ОП 00120-2016-0015.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-202-2 / 06.10.2016 г. 
на изпълнителния директор на „СБР-НК” ЕАД, в състав;

- външен експерт № BE-108;
- външен експерт № ВЕ-653;
- директор на Дирекция „АСД“;
- координатор/стопански дейности;
- правоспособен юрист.

Председател; Самуил Авдала 
Членове; 1. Иван Симеонов

2. Роман Райчев
3. Красимир Котов
4. Станислава Михайлова

Резервни членове; 1. Игна Михайлова 
2. Елиза Джонева

- ОСД/управление на собствеността;
- правоспособен юрист.

Комисията има задача да отвори, оповести и оцени ценовите предложения на допуснатите 
до участие на този етап участници и да извърши класиране съобразно степента на съответствие с 
предварително обявените от възложителя условия.

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците; Емил 
Владимиров Иванов - упълномощен представител на )шастника „САЛАМАНДЪР - АСО” ООД, 
Богомил Любомиров Гълъбов - упълномощен представител на участника „МЕГА СЕКЮРИТИ 
ГРУП” ЕООД. Комисията провери представителната власт на присъстващите представители преди 
да започне отварянето на ценовите предложения.

I. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на единствения допуснат 
участник „САЛАМАНДЪР - АСО“ ООД.

Допуснатият участник „САЛАМАНДЪР - АСО“ ООД е приложил запечатан, непрозрачен 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в съответствие с изискванията на ЗОП.

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, както следва:

1. Участникът „САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД е предложил цена на месец за изпълнение на 
поръчката в размер на 15 766,67 лв. (петнадесет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и 
шестдесет и седем стотинки) без ДДС и цена за изпълнение на поръчката за целия срок на 
договора в размер на 567 600 лв. (петстотин шестдесет и седем хиляди и шестстотин лева) без 
ДДС.

След извършване на горните действия, публичното заседание на комисията приключи на 
22.12.2016 г. в 16:55 часа.



II. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА

На закрито заседание, проведено на 03.02.2017 г. в 10:40 часа, комисията продължи 
работата си като разгледа ценовото предложение на единствения допуснат участник 
„САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД и провери съответствието му с изискванията на Възложителя. 
Комисията установи, че ценовото предложение на единствения допуснат участник 
„САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД е представено съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя.

Комисията оцени ценовото предложение на допуснатия участник по показателя 
„Предложена цена“ (Ц), съгласно утвърдената методика за определяне на комплексната оценка 
на оферта, а именно:

„Ц = (Цжин. / Иучастник) хЮО

където:

Цмт  -  предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 
иучастник -  предложена цена от съответния участник“

С оглед на обстоятелството, че участникът „САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД е единственият 
допуснат до отваряне на ценовото предложение, Комисията приема, че най-ниската предложена 
цена за изпълнение на поръчката е предложената от участника „САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД цена 
за изпълнение на поръчката.

Комисията изчисли оценката на единствения допуснат участник „САЛАМАНДЪР-АСО“ 
ООД по показателя „Предложена цена“ по следния начин:

Ц = (567 600/567 600 )х  100= 100 т.

Участникът „САЛАМАНДЪР-АСО” ООД получава 100 точки по показателя 
„Предложена цена” (Ц).

IIL ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комисията изчисли комплексната оценка (КО) на офертата на единствения допуснат 
участник „САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД съгласно утвърдената методика за определяне на 
комплексната оценка на оферта, а именно:

„КО = 0 ,6хОП + 0 , 4 х Ц
където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;
ОП е оценката по показателя „Организация на персонала” на участника.
0,6 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.
Ц е оценката по показателя „Предложена цена” на участника.
0,4 е относителната тежест на показателя Ц в крайната оценка.“

Комисията изчисли оценката на единствения допуснат участник „САЛАМАНДЪР-АСО“ 
ООД по следния начин:

КО = 0,6 X 100 + 0,4 X 100 = 100 т.

Комплексната оценка (КО) на участника „САЛАМАНДЪР-АСО” ООД съгласно 
утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта е 100 точки.



IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Въз основа на извършеното оценяване Комисията класира участниците съобразно 
съответствието им с предварително обявените от възложителя условия, както следва:

Първо място; „САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД с комплексна оценка на офертата от 100 т. 
съгласно утвърдената методика за оценка.

Комисията приключи работата си на този етап на 03.02.2017 г. в 12:00 ч. и състави 
настоящия протокол на същата дата.

КОМИСИЯ: 

Председател: 

Членове:

(Самуил А вдала)


