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УТВЪРЖДАВАМ: ............................................. 

       ДИРЕКТОР 
                  /д-р Йорданка Господинова/ 

 
 
 

П Р О Т О К О Л  

по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 

за резултатите от работата на длъжностните лица, определени със 
Заповед № 41 / 25.04.2016 г. 

на директора на ДМСГД - КЪРДЖАЛИ за получаването, разглеждането и 
оценката на офертите, получени при възлагането на обществена поръчка чрез 
публична покана с предмет: «Осигуряване на 24 часова невъоръжена 
физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект: Сграда на 
ДМСГД-Кърджали и прилежащата оградена територия, с адрес: 
гр.Кърджали, ул.“Веслец”№53», наредено със Заповед № 40/12.04.2016г.  
 

На 25.04.2016 г. в 10:00 часа следните длъжностни лица:  
 
1. Иван Маринов Юруков - външен експерт в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от 

ЗОП, под № в АОП ВЕ-966 
2. Теодора Георгиева Белева - правоспособен юрист, адвокат от 

адвокатска колегия - Кърджали; 
3. Керка Димова Бакалова - старша мед.сестра ЖБ; 
4. Бранимира Миткова Ванчева - технически секретар; 
5. Тодорка Василева Вълчева - отчетник счетоводство. 

 
се събрахме и започнахме работата си в изпълнение на цитираната по-

горе заповед, като първо получихме постъпилите оферти от служител на 
деловодството на ДМСГД - КЪРДЖАЛИ и регистър на получените оферти, 
след което попълнихме и подписахме декларации за обстоятелствата по чл. 35, 
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които представяме на 
възложителя заедно с този протокол и всички документи, свързани с 
възлагането на поръчката, създадени до съставянето му.  

 В определения от възложителя срок за подаване на офертите – до 14:00 
часа на 22.04.2016 г., както е документирано и във входящия регистър на   
получените оферти, изготвен от служители на деловодството на ДМСГД - 
КЪРДЖАЛИ, е подадена една оферта за участие, представена в запечатан 
непрозрачен плик, а именно:  

„ДС ГАРД“ ЕООД с вх. № 926/22.04.2016 г., получена в 13:35 часа; 
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Комисията констатира, че не присъства представител на участника. 

Разглеждане на офертата: 
Отворихме плика на участника „ДС ГАРД“ ЕООД и проверихме за 

наличието и съответствието на всички документи с предварително обявените 
условия на възложителя: 

1.Списък на документите на участника. 
2.Оферта за участие, подписана от участника по Образец №1; 
3.Административни сведения по Образец №2; 
4.Удостоверение за актуално състояние от 19.04.2016г.; 
5.Заверено копие на валиден лиценз, даващ право да извършване на  

охранителна дейност съгласно Закона за часната охранителна дейност ДВ, 
бр.15/2004г., валидeн за територията на цялата страна, 

6.Доказателства на участника за притежаване на задължителните минимални 
изисквания за участие в процедурата, които се явяват  необходима 
предпоставка за оценяването му: 

-Декларация за притежаване на задължителните минимални изисквания за 
участие. 

-Списък на персонала, притежаващ необходимата квалификация и умения за 
работа с технически средства, който ще бъде ангажиран с изпълнението на 
поръчката, придружен с удостоверения за професионално обучение. 

-Списък на основните договори за осъществяване на охрана. 
-Декларация за наличие на униформено облекло. 
-Декларация за наличие на помощни, предпазни и защитни средства. 
7.Техническо предложение: 
-План за организация на охраната. 
-График и схема. 
-Варианти за действие на охранителя при различни екстремни ситуации в 

обекта. 
8. Декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки по Образец  

№ 4; 
9. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП по Образец № 5; 
10. Декларация по чл.56, ал.1,т.6 от ЗОП по Образец №.7. 
11. Проект на Договор - непопълнен, но парафиран на всяка страница 

 В техническото предложение е записано, че „ДС ГАРД“ ЕООД ще 
осигури услугата за всички посочени постове за охрана и режим съгласно 
представения план за охрана, съответстващ на изискванията на Възложителя. 
Приложени са подробно разработени концепции, планове и схеми за охрана, 
съобразени със спецификата на обекта на Възложителя, предмет на 
обществената поръчка.  

Участникът  представя точни и ясни описания на обекта (скица с обозначено 
местонахождение, граници, входно-изходни точки, маршрути на обходи и т.н.), 
предопределящи и конкретния подход при осъществяване на охранителната 
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дейност. Описаният начин за охрана, както и плановете, са съобразени със 
ЗЧОД, действащото законодателство и отговарят на поставените от 
Възложителя изисквания. 

Относно оперативния, технически контрол и помощ на охранителите, 
непосредствено ангажирани с дейността по охрана е записано, че: 

Приложени са подробни инструкции за действията на охранителите, тактика 
при възникване на различни ситуации, включително екстремални. 

 Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовото предложение на 
участника и констатира, че същият е запечатан и непрозрачен. 

Комисията обяви ценовото предложение. Ценовото предложение на участника 
е следното: 
1. Месечна цена за охрана 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС.  
2. Месечна цена за охрана 3 900 (три хиляди и деветстотин) лева с  ДДС.  
3. Обща цена на договора за охрана за една година  39 000 (тридесет и девет 
хиляди) лева без ДДС.  
4. Обща цена на договора за охрана за една година 46 800 (четиридесет и шест 
хиляди и осемстотин) лева с ДДС.  
5. Срок на разсроченото плащане  60 дни след издаване на  фактура за изтеклия 
месец. 

   

 С оглед гореописаното и в пряка връзка със заложените изисквания на 
Възложителя в поканата за участие и конкурсната документация, а също и 
съобразявайки и прилагайки определените критерии за оценка, Комисията 
оценява предложението на „ДС ГАРД“ ЕООД, както следва: 

К2- Предложение за организация на охраната, план и схема на охрана на 
обекта: 40 точки.  

К3- Варианти за действия на охранителя при различни екстремни ситуации, 
разработени за обекта: 20 точки. 

К1- Предложена обща цена на договора: 40 точки. 
 

Комплексната оценка  К, се изчисли по следната формула: 

К=К1+К2+К3 
Участникът получава комплексна оценка в брой точки, както следва: 

Комплексна оценка  К, за „ДС ГАРД“ ЕООД: 

К = К1 + К2 +К3 = 40 + 40 + 20  

 К = 100 точки 
 Предлагаме на възложителя да избере за изпълнител участника – „ДС 
ГАРД“ ЕООД и да сключи с него договора за възлагане на обществената 
поръчка с предмет: «Осигуряване на 24 часова невъоръжена физическа 
охрана и видеонаблюдение на територията на обект: Сграда на ДМСГД-
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Кърджали и прилежащата оградена територия, с адрес: гр.Кърджали, 
ул.“Веслец”№53».  
 В резултат на работата си по разглеждането и оценката на офертите, 
длъжностните лица съставиха настоящия протокол на основание чл.101г, ал.4 
от ЗОП, като същия се предава на възложителя с предложение за утвърждаване, 
заедно с цялата документация по процедурата. 

 
Протоколът се състави на 25.04.2016г. 
 
 

Длъжностни лица: 

 

1. Иван Маринов Юруков  ................................. 
 
 
2. Теодора Георгиева Белева  ................................. 
 
 
3. Керка Димова Бакалова   ................................. 
 
 
4. Бранимира Миткова Ванчева ................................. 
 
 
5. Тодорка Василева Вълчева  ................................. 

 


