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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””, открито с 

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

 

В 09:00 часа на 28.02.2017 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 за разглеждане, оценка и класиране на представените от участниците ценови 

предложения в пликовете с надпис „Предлагани Ценови Параметри” 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 обявяване на ценовите предложения ден и час не се явяват 

представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване. 

II. Комисията пристъпи към разглеждането на представеното от единствения участник 

в процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД ценово предложение, в плика с надпис 

„Предлагани Ценови Параметри”. 

След отварянето на плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, ценовото 

предложение на единствения участник в процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД беше 

подписано от трима от членовете на комисията. 

Комисията оповести предложените ценови параметри за изпълнение на поръчката в 

ценовото предложение на „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД, както следва: 

„БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД предлага следните ценови параметри за изпълнение на 

поръчката: 

1. Цена за извършване на услугата за един календарен месец, в размер на 125,00 (сто 

двадесет и пет) лева без вкл. ДДС 

2. Цена за извършване на услугата за целият период на договора (36 месеца от влизане 

в сила на договора), в размер на 4500,00 (четири хиляди и петстотин) лева без вкл. ДДС. 

III. След обявяването на предложените от единствения участник в процедурата „БАТ 

СЕКЮРИТИ” ЕООД ценови параметри за изпълнение на поръчката, комисията пристъпи 

към оценката и класирането на същите, съгласно обявения критерий за оценка на офертите, 

икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на „най-ниска цена” 

предложена за изпълнение на поръчката и  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

КЛАСИРА участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка с 

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

известителна техника в обектите на ТП „ДГС – Михалково””, в съответствие с 

обявения критерий за възлагане в обявлението и документацията за участие в 

процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка икономически най-

изгодна оферта, която се определя въз основа на най-ниска предложена цена, както 

следва: 

НА ПЪРВО МЯСТО – единствения участник в процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” 

ЕООД с предложени ценови параметри за изпълнение на поръчката, както следва: 
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1. Цена за извършване на услугата за един календарен месец, в размер на 125,00 

(сто двадесет и пет) лева без вкл. ДДС 

2. Цена за извършване на услугата за целият период на договора (36 месеца от 

влизане в сила на договора), в размер на 4500,00 (четири хиляди и петстотин) лева без 

вкл. ДДС. 

Настоящият протокол беше изготвен на 28.02.2017 г. след провеждане на заседание на 

комисията на същия ден. 

Настоящия протокол се състои от 2 (две) 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) 

 

 


