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П Р О Т О К О Л 
за провеждането на публично състезание за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на 

сигнално-известителна техника в обектите на ТП „ДГС – Михалково””, открита с 

Решение № 33/31.01.2017 г. на Директора на ТП „ДГС – Михалково” 

 

В 10:00 часа на 23.02.2017 г. в сградата на ТП “ДГС – Михалково”, комисия, назначена 

със Заповед № 54/23.01.2017 г. на Директора на ТП “ДГС – Михалково”, в състав: 

Председател: 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД  – юрисконсулт в ТП ”ДГС – Михалково”; 

Членове: 

1. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД – гл. счетоводител в ТП ”ДГС – Михалково”; 

2. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД – счетоводител в ТП ”ДГС – Михалково”, 

се събра да разгледа за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор, заложени от възложителя в обявлението и документацията за участие в 

обществената поръчка, на подадените оферти за участие в публично състезание по реда на 

ЗОП, с предмет: „Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-

известителна техника в обектите на ТП „ДГС – Михалково””. 

I. Председателят констатира присъствието на всички членове на комисията. 

В определения за разглеждане на офертите ден и час не се явяват представители на 

участниците и представители на средствата за масово осведомяване. 

За участие в процедурата е подадена една оферта от „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД, 

постъпила в 16:29 часа на 22.02.2017 г. с вх. № 375, съгласно преписа на регистъра за 

подадени оферти за участие в процедурата. 

След като се запознаха с преписа на регистъра на постъпилите оферти, членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

II. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците, по реда предвиден в 

ЗОП и констатира следното: 

Единственият участник в процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД подава оферта за 

участие, която съдържа следните документи: 

1. ОПИС на документите, съдържащи се в офертата (ОБРАЗЕЦ № 4). 

2. ЕЕДОП (ОБРАЗЕЦ № 1), подписан от управителя на участника. 

3. ЕЕДОП (ОБРАЗЕЦ № 1), с данните на собственика на капитала на участника. 

4. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние от ТР при АВ. 

5. Заверено копие от Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 

361/10.09.2004 г. за охрана на имущество на ФЛ и ЮЛ, охрана на мероприятия, охрана на 

ценни пратки и товари, изд. от Дирекция на национална служба „Полиция” при МВР. 

6. Заверено копие от Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 

1802/28.03.2012 г. за лична охрана на ФЛ, изд. от Дирекция на национална служба 

„Полиция” при МВР. 

7. Доказателства за декларираните в част IV, буква „В”, т. 1б) от ЕЕДОП извършени 

услуги, а именно: 1) Удостоверение от 17.01.2017 г., изд. от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ” АД; 2) Удостоверение от 09.03.2017 г., изд. от ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА 

СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА – ХАСКОВО”; 3) Удостоверение от 12.01.2017 г., изд. от ТП на 

НОИ – РУСЕ; 4) Удостоверение от 20.04.2016 г., изд. от „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУБЕНД” 

ЕАД; 5) Удостоверение от 16.01.2017 г., изд. от ТД на НАП – ВАРНА. 

8. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за участие в публичното състезание за възлагане на 

обществената поръчка (ОБРАЗЕЦ № 2), с приложен Проект на план за осъществяване на 

охрана и план за реагиране при задействане на сигнал „Аларма”. 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани Ценови Параметри”. 
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След обявяването на документите, съдържащи се в офертата на единствения участник в 

процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД, трима от членовете на комисията подписаха 

Техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани Ценови Параметри”. 

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията, като същата продължи работата си в закрито заседание. 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на представените в офертите на участниците 

документи и информации за съответствията с изискванията за лично състояние и критериите 

за подбор, заложени от възложителя в обявлението и документацията за участие в 

обществената поръчка. 

При разглеждането на документите, членовете на комисията констатираха следното: 

Документите и информациите, представени от „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД са изготвени 

точно и в съответствие с изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за 

подбор в процедурата, а именно: участникът отговаря на общите условия за участие в 

процедурата, съгласно раздел II, т. 2 от документацията за участие; участникът притежава 

валиден Лиценз за извършване на охранителна дейност, издаден по реда на Закона за 

частната охранителна дейност; декларираните услуги в част IV, буква „В”, т. 1б) от ЕЕДОП, 

съответстват на представените доказателства за тяхното изпълнение; в част IV, буква „В”, т. 

6) от ЕЕДОП е декларирано, че участникът разполага с 2 технически лица – сервизни 

специалисти, което ще се използва при поддържане на сигнално – известителна техника, с 

посочени имена и професионална квалификация. 

В съответствие с горните констатации, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до следващия етап от разглеждане на офертите – разглеждане на  

техническите предложения на участниците – единствения участник в процедурата 

„БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

IV. Комисията пристъпи към разглеждането на представеното от eдинственият 

участник в процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД Техническо предложение за участие в 

публичното състезание за възлагане на обществената поръчка и констатира следното: 

„БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД представя Техническо предложение (ОБРАЗЕЦ № 2), 

изготвено в съответствие с предварително обявените условия в обявлението и 

документацията за участие в процедурата. В Техническото предложение се съдържат 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срока на 

валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация за изпълнение на поръчката, заложена в документацията за участие в 

процедурата и изискванията на възложителя. Към Техническото предложение е приложен 

Проект на план за осъществяване на охрана и план за реагиране при задействане на сигнал 

„Аларма” в съответствие с техническата спецификация за изпълнение на поръчката, 

заложена в документацията за участие в процедурата и изискванията на възложителя. 

В съответствие с горните констатации  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до следващия етап от разглеждане на офертите – разглеждане на  ценови 

предложения на участниците – единствения участник в процедурата „БАТ 

СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

В съответствие с горните констатации и взети решения, на основание чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Определя дата, час и място за отваряне на ценовите предложения в процедурата, 

както следва: 09:00 часа на 28.02.2017 г. в административна сграда на ТП „ДГС – 
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Михалково”, с. Михалково и възлага на председателя да организира публикуването по 

реда на ЗОП в профила на купувача съобщение за отваряне на ценовите предложения. 

Настоящият протокол беше изготвен на 23.02.2017 г. след провеждане на заседания на 

комисията на същия ден. 

Настоящия протокол се състои от 3 (три) страници. 

 

 

Председател: ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД (П) 

 

 

Членове: 1. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД (П) 

 

 

2. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД (П) 

 

 

 

 


