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УТВЪРЖДАВАМ: 
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД (П) 
В.И.Д.Директор на 

ТП ”ДГС – Михалково” 

 

Д О К Л А Д  
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” 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО В.И.Д. ДИРЕКТОР, 

В 10:00 часа на 23.02.2017 г., комисия, назначена с ваша Заповед № 54/23.01.2017 г., 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”, 

започна своята работа по разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

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””. 

За работата си по разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

процедурата, комисията извърши действия и взе решения, надлежно описани в протоколи и  

отразени в настоящия доклад, както следва: 

I. 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. 

В определения за разглеждане на офертите ден и час – 10:00 часа на 23.01.2017 г., не се 

явяват представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване. 

1. Офертата е отворена по реда, предвиден в ЗОП и е констатирано, наличието на 

документи, подробно описани в Протокол на комисията, съставен на 23.02.2017 г. 

След обявяването на документите, съдържащи се в офертата на единствения участник в 

процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД и подписване по реда на ЗОП от трима членове на 

комисията на плика с надпис „Предлагани Ценови Параметри” и Техническото му 

предложение, приключи публичното заседание на комисията. 

2. В продължило закрито заседание, комисията разгледа представените в офертата на 

единствения участник в процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД 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, че 

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. 

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. 

3. Комисията пристъпи към разглеждането на представеното от единствения участник в 

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

състезание за възлагане на обществената поръчка и констатира следното: „БАТ 
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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. 

4. 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 – Михалково”, с. Михалково и възлага на 

председателя да организира публикуването по реда на ЗОП в профила на купувача 

съобщение за отваряне на ценовите предложения. 

5. Всички действия, описани в раздел I от настоящия доклад, са отразени в Протокол на 

комисията, съставен на 23.02.2017 г. 

II. Съобщението по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на 

участниците в процедурата е публикувано в профила на купувача на 23.02.2017 г. 

1. В определения за обявяване на ценовите предложения ден и час не се явяват 

представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване. 

2. 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 и 2. Цена за извършване на услугата за целият период 

на договора (36 месеца от влизане в сила на договора), e в размер на 4500,00 (четири хиляди 

и петстотин) лева без вкл. ДДС. 

3. 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: 
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НА ПЪРВО МЯСТО – единствения участник в процедурата „БАТ СЕКЮРИТИ” 

ЕООД с предложени ценови параметри за изпълнение на поръчката, както следва: 1. 

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

двадесет и пет) лева без вкл. ДДС и 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. 

4. Всички действия, описани в раздел II от настоящия доклад, са отразени в Протокол 

на комисията, съставен на 28.02.2017 г. 

III. На основание извършени действия и взети решения в хода на своята работа по 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 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””, КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

1. 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: 1. 

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

двадесет и пет) лева без вкл. ДДС и 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. 

2. ПРЕДЛАГА на възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

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

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

на първо място участник „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

IV. Към настоящия доклад са приложени Протоколи от 23.02.2017 г. и 28.02.2017 г. за 

работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

процедурата по избор на изпълнител. 

Настоящия доклад е изготвен на 28.02.2017 г. след провеждане на закрито заседание на 

комисията на същия ден. 

Комисията възложи на председателя да представи доклада за утвърждаване от 

възложителя, ведно с цялата документация по провеждане на процедурата. 

Настоящия доклад 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) 

 


