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за определяне на
на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 106, ал .6 от ЗОП и отразените резултати в Протокол № 
1, Протокол № 2, Протокол № 3 и Доклад на комисия, назначена със Заповед РД- 
09-202-2 / 06.10.2016 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК” ЕАД за 
извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на 
офертите и провеждане на преговори и диалог в открита процедура за възлагане на 
обществената 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.

ОБЯВЯВАМ

I. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително 

избрания критерий за оценка, отразено в Протокол № 2, Протокол № 3 и Доклад 
на комисията е, както следва:

Първо място: „САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД с комплексна оценка на 
офертата от 100 т. съгласно утвърдената методиката за определяне на 
комплексната оценка на оферта - неразделна част от документацията за участие.

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА

Определям за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо 
място участник „САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД, за когото са изпълнени условията 
по чл. 109 от ЗОП.

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ
На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП ОТСТРАНЯВАМ от участие в 

процедурата участника „Мега секюрити груп“ ЕООД.

Мотиви за отстраняването: техническото предложение на участника не е 
пълно, не отговаря на минималните изисквания на възложителя, заложени в 
утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта -  
неразделна част от документацията за участие, а именно: участникът не е 
представил „срокове за действие по всяка една дейност, поддейност и задача на 
охранители, ръководители на охраната и ръководството на охранителната фирма“ 
и не отговаря на нормативните изисквания, заложени в ЗЧОД и НАРЕДБА № 
81213-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност



при експлоатация на обектите. Подробно мотиви за отстраняването на участника 
са изложени в Протокол № 2 от работата на комисията.

Да бъдат предприети действия по сключване на договор съобразно чл. 112, 
ал. 1 от ЗОП за възлагане на поръчката с класирания на първо място и определен 
за изпълнител участник след изтичане на срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено 
в тридневен срок до участниците и да бъде публикувано в Профила на купувача 
заедно с всички протоколи и окончателния доклад от работата на комисията.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача, където са 
публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията: 
hnp://nkrchabililation.hn/osiuurvavane-na-fiy.ichcska-ohrana-na-obckti-na-sbr-nk-cad-3/

Настоящото рещение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита 
на конкуренцията в 10-дневен срок от получаванетЬ му.

За„СБР-НК’Щл 
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изпълнителен директор^


