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П Р О Т О К О Л   № 1  

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-13/915/16.08.2019г. за  

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, постъпили в 

процедура по пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана в 

обекти на възложителя по обособени позиции: обособена позиция № 1: 

„Денонощна физическа охрана на централния вход на Националния учебен 

комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура 

(НУККЛИИЕК), гр. София, кв. Горна баня, ул. „Вечерница“ № 21“ и обособена 

позиция № 2: „Денонощна физическа охрана на монумент „Камбаните“. 

 

Днес, 16.08.2019г., в сградата на Националния учебен комплекс по култура с 

лицей за изучаване на италиански език и култура, в заседателната зала  в 09.30 часа 

започна работа комисията за провеждане на горепосочената процедура за възлагане на 

обществена поръчка. Комисията е назначена със Заповед № РД-13/915/16.08.2019г. на 

Румен Доновски -  Зам.- директор на НУККЛИИЕК и заседава в следния състав: 

Председател: 

Илия Джанев – счетоводител в НУККЛИИЕК 

Членове:  

1. Ирена Димитрова – юрист 

2. Екатерина Иванова – счетоводител в НУККЛИИЕК 

 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ. 

1. Комисията, назначена от Възложителя за извършване на подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на офертите започна работа с получаване от 

председателя на комисията от деловодството на НУККЛИИЕК на приемателно-

предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, входящ регистър на подадените 

оферти и подадените 4 (четири) броя оферти за участие в поръчката. Всяка от офертите 

е подадена в запечатана и с ненарушена цялост опаковка, получена по съответния ред и 

в определения срок. 

За участие в процедурата е одобрена и изпратена покана за участие до 5 лица. 

Поканата е одобрена с решение (заповед) № РД-20-879/15.07.2019г., като с решение №  

АСД 02/ГП/678 от 31.07.2019г. срокът за получаване на оферти е удължен. От 

поканените пет лица, посочени в покана, оферти за участие са подали четири, както 

следва:  

Пор. 

вх.№ 

Дата Час Подател на офертата Обособена 

позиция 

1. 26.07.2019 г. 13:45 „Балкан секюрити” 

 ЕООД 

(Участник № 1) 

Офертата е 

подадена за 

двете обособени 

позиции 
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2.  30.07.2019 г. 11:56 „Форс делта” ООД 

(Участник № 2) 

Офертата е 

подадена за 

двете обособени 

позиции 

3.  15.08.2019 г. 13:20 ДА „Роял Секюрити“ 

ЕООД 

(Участник № 3) 

Офертата е 

подадена за 

двете обособени 

позиции 

4. 15.08.2019 г. 15:35 „ВИП СЕКЮРИТИ“ 

ЕООД 

(Участник № 4) 

Офертата е 

подадена за 

двете обособени 

позиции 

 

2. След като се запознаха със списъка с участниците всеки от членовете на Комисията 

подписа декларацията по чл. 103, ап. 2 от ЗОП. 

 

3. На заседание на комисията, проведено на 16.08.2019 г., не се явиха представители на 

средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. На 

заседанието присъстваха следните представители на участниците: г-жа Мария 

Константинова, упълномощен представител на „Форс делта” ООД и г-жа Росица 

Борисова, упълномощен представител на „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 

 

4. Комисията продължи своята работа с отварянето на запечатаните непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

4.1. Относно подадената оферта на Участник № 1 – бяха извършени следните 

действия: 

 Председателят на комисията установи, че офертата на Участник № 1 е в 

запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка и е надписана, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 Председателят на комисията оповести съдържанието на документите, 

съдържащи се в опаковката и констатира, че са налични всички документи, 

изискани от документацията за участие. 

 Председателят на комисията провери за наличие на отделен запечатан и 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по всяка от двете 

обособени позиции и установи, че такива са налице.  

 Тримата членовете на комисията подписаха предложението на участника за 

изпълнение на поръчката, както и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Председателят на комисията предложи на представителите на 

останалите участници да подпишат предложението на участника за изпълнение 

на поръчката по съответната обособена позиция и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на Участник № 1. Техническото предложение 

по двете обособени позиции беше подписано от представителя на Участник № 2, 
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ценовото предложение по обособена позиция № 1 беше подписано от 

представителя на Участник № 4, а ценовото предложение по обособена позиция 

№ 2 беше подписано от представителя на Участник № 2. 

 

2. Относно подадената оферта на Участник № 2 - бяха извършени следните 

действия: 

 Председателят на комисията установи, че офертата на Участник № 2 е в 

запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка и е надписана, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 Председателят на комисията оповести съдържанието на документите, 

съдържащи се в опаковката и констатира, че са налични всички документи, 

изискани от документацията за участие. 

 Председателят на комисията провери за наличие на отделен запечатан и 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по всяка от двете 

обособени позиции и установи, че такива са налице.  

 Тримата членовете на комисията подписаха предложението на участника за 

изпълнение на поръчката  по всяка от обособените позиции, както и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията предложи 

на представителя на Участник № 4 да подпише предложението за изпълнение на 

поръчката по съответната обособена позиция и пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на Участник № 2. Пликовете с ценовото предложение на 

Участник № 2 по двете обособени позиции бяха подписани от представителя на 

Участник № 4. Представителят на участник № 4 отказа за подпише техническото 

предложение на Участник № 2 по двете обособени позиции. Поради липса на 

други представители на участниците, присъстващи на заседанието, 

предложението за изпълнение на поръчката по двете обособени позиции остана 

неподписано. 

 

4.3. Относно подадената оферта на Участник № 3 - бяха извършени следните 

действия: 

 Председателят на комисията установи, че офертата на Участник № 3 е в 

запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка и е надписана, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 Председателят на комисията оповести съдържанието на документите, 

съдържащи се в опаковката и констатира, че са налични всички документи, 

изискани от документацията за участие. 

 Председателят на комисията провери за наличие на отделни запечатани и с 

ненарушена цялост непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по всяка от двете обособени позиции и установи, че такива не са 

налице. Ценовото предложение на участника по двете позиции не е поставено в 

отделен непрозрачен и запечатан плик, а е представено заедно с останалите 

документи в офертата на участника,  като част от предложението за изпълнение 

на поръчката.  
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 Тримата членовете на комисията подписаха предложението на участника за 

изпълнение на поръчката. Предложението на участника за изпълнение на 

поръчката и ценовото предложение по двете обособени позиции не бяха 

подписани от представители на останалите участници. 

 

4. Относно подадената оферта на Участник № 4 – бяха извършени следните 

действия: 

 Председателят на комисията установи, че офертата на Участник № 4 е в 

запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка и е надписана, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 Председателят на комисията оповести съдържанието на документите, 

съдържащи се в опаковката и констатира, че са налични всички документи, 

изискани от документацията за участие. 

 Председателят на комисията провери за наличие на отделен запечатан и 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по всяка от двете 

обособени позиции и установи, че такива са налице.  

 Тримата членове на комисията подписаха предложението на участника за 

изпълнение на поръчката по двете обособени позиции, както и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията предложи 

на представителя на другия участник № 4 да подпише предложението на 

участника за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4. Ценовото 

предложение на Участник № 4 по всяка от обособените позиции бе подписано от 

представителя на Участник № 2. Представителя на Участник № 2 отказа да 

подпише техническото предложение на Участник № 4. 

 

Председателят на комисията, след като констатира формалното наличие на 

изискуемите документи и съответствието им с приложения списък във всяка оферта, 

обяви приключване на публичната част от заседанието и комисията взе решение в 

закрити заседания да пристъпи към проверка на представените документи от 

участниците и съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор, посочени в поканата за участие и съгласно влезлият в сила ред за провеждане 

на процедурата. 

 

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА 

КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР. 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП Комисията продължи своята работа в същия 

състав на закрити заседания, проведени на 16.08.2019 г. и 20.08.2019г., по време на 

които разгледа подробно представените от участниците документи за подбор, относно 

тяхната валидност, съответствието им с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, обявени от Възложителя, съгласно поканата за обществената 
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поръчка и условията за участие по съответната обособена позиция, при което установи 

следното: 

 

 

 1. Участник № 1 - „Балкан секюрити” ЕООД. 

 

 

1.1. По отношение на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, а именно: 

 опис на документите, съдържащи се в офертата съобразно образец № 8 

 eЕЕДОП, в електронен вид, подписан от задължените лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, представен на оптичен 

цифров носител (CD).  

 

1.2. След извършена проверка на представените документи, 

удостоверяващи личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

участника, комисията установи следното: 

1. В част II, раздел А от ЕЕДОП, в секция „Обособени позиции“ не са 

посочени обособените позиции, за които се представя еЕЕДОП.  

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол, Участникът следва да представи нов еЕЕДОП, в 

който да опише обособените позиции, за които се отнася представеният еЕЕДОП. 

2. В част IV, раздел В, т. 1б от еЕЕДОП са посочени четири изпълнени 

услуги. Съгласно поканата за участие, одобрена с влязло в сила решение за откриване, 

под дейности „идентични или сходни“ с предмета на поръчката се разбират „дейности 

по физическа охрана на имуществото на физически или юридически лица и извършване 

на пропускателен режим“. От описаните в еЕЕДОП сходни услуги само първата 

посочена услуга (договор с КЗП) попада в цитирания по-горе обхват, като включва 

както физическа охрана, така и извършване на пропускателен режим. Останалите три 

услуги, посочени в ЕЕДОП, не включват извършване на пропускателен режим – видно 

от описанието, направено от участника в първата колона „Описание“.  

В този смисъл на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни 

дни от получаването на настоящия протокол, участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да посочи минимум още две сходни или идентични услуги, изпълнени 

през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта, които включват 

както физическа охрана, така и извършване на пропускателен режим, като опише тези 

обстоятелства по ясен и недвусмислен начин в първата колона „Описание“ или да 

уточни дали описаните в първоначално представения еЕЕДОП услуги включват 

изпълнение и на дейности по пропусквателен режим. 

3. В част IV, раздел В, т. 6 от еЕЕДОП, по отношение на ръководителите на 

охранителната дейност за всяка от двете позиции е посочен „трудов стаж“ – по първа 

позиция за ръководител И. Г. Ст. е посочен трудов стаж „5 г. и 6 м.“, а по втора позиция 

за ръководител Д. Т. Т. е посочен трудов стаж „7 г. и 8 м.“. Изискването на 

Възложителя, заложено в поканата за участие, е следното: ръководителите на 
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охранителната дейност трябва да разполагат с „не по-малко от 5 години професионален 

опит като ръководител на охранителна дейност“. В тази връзка, комисията е в 

обективна невъзможност да установи дали заявените от участника ръководители на 

охранителната дейност разполагат с минимално изискуемия професионален опит като 

ръководители. Посочената обща информация в графа „трудов стаж“ не е еквивалентна 

на професионален опит (стаж), натрупан на длъжност „ръководител на охранителна 

дейност“. 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол, участникът следва да представи нов еЕЕДОП, в 

който да посочи минимум по един ръководител на охранителна дейност за всяка 

обособена позиция с не по-малко от 5 години професионален опит като ръководител на 

охранителна дейност. 

4. В част IV, раздел Г от еЕЕДОП няма посочен обхват на сертификатите за 

ISO 9001 и OHSAS 18001. Съгласно изискванията на Възложителя в поканата за 

участие участниците следва да опишат „точния обхват“ на съответния сертификат. 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол, участникът следва да представи нов еЕЕДОП, в 

който да посочи „точния обхват“ на сертификатите по ISO 9001 и OHSAS 18001. 

 

 

2. Участник № 2 - „Форс делта” ООД. 

 

2.1. По отношение на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, а именно: 

 опис на документите, съдържащи се в офертата съобразно образец № 8 

 eЕЕДОП, в електронен вид, подписан от задължените лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, представен на 

електронен носител (CD).  

2.2. След извършена проверка на представените документи, 

удостоверяващи личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

участника, комисията установи следното: 

По отношение на декларираната в представения от участника eЕЕДОП 

информация, свързана с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, с оглед на което допуска участника до следващия 

етап – разглеждане и оценка на техническото предложение. 

 

 

3. Участник № 3 - ДА „Роял Секюрити“ ЕООД. 
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3.1. По отношение на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, а именно: 

 опис на документите, съдържащи се в офертата съобразно образец № 8; 

 eЕЕДОП, в електронен вид, подписан от задължените лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, представен на 

електронен носител (CD).  

 

Съгласно буква „г)“, т. 7 на част I от поканата за участие „Ценовото 

предложение се представя в оригинал, подпечатано и подписано от законния 

представител на съответния участник. Ценово предложение се поставя в отделен 

запечатан непрозрачен плик вътре в опаковката“. 

Видно от представената от участника оферта, по отношение и на двете 

обособени позиции, участникът е представил ценовото си предложение по Приложение 

№ 3А и 3Б, като част от техническото предложение за съответната обособена позиция. 

Ценовите предложения не са поставени в отделни запечатани непрозрачни пликове в 

общата опаковка, съдържаща офертата на участника. Съдържанието на ценовата оферта 

е видно, както за комисията, така и за присъстващите представители на останалите 

участници. Допуснатото несъответствие с изискванията на възложителя нарушава 

принципа на равнопоставеност между участниците при провеждане на процедурата. 

Предвид факта че решението, с което е одобрена поканата за участие в процедурата е 

влязло в сила, изискването за поставяне на ценовото предложение в отделен плик е 

задължително както за участниците в процедурата, така и за комисията за разглеждане 

и оценка на офертите. Доколкото несъответствието в офертата на участника не касае 

несъответствие с изискванията за лично състояние или критериите за подбор, за които 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП допуска поправянето им, комисията няма право да дава 

указания за саниране на допуснатото несъответствие и участникът подлежи на 

отстраняване. 

Съгласно т. 8, част I от поканата за участие преговорите се провеждат с всеки от 

поканените участници, който отговаря на изискванията към личното състояние, 

критериите за подбор и останалите изисквания на възложителя. В този смисъл след 

като по отношение на участника са налице основания за отстраняване, съобразно 

изложените по-горе мотиви, същият не се допуска до участие в преговорите. 

 

 

4. Участник № 4 – „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД 

 

 4.1. По отношение на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП, а именно: 

 опис на документите, съдържащи се в офертата съобразно образец № 8 

 eЕЕДОП-и, в електронен вид, подписани от задължените лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, представен на 

оптичен цифров носител (CD).  
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4.2. След извършена проверка на представените документи, 

удостоверяващи личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

участника, комисията установи следното: 

В част IV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП са посочени три изпълнени услуги. 

Съгласно т. 1 „Технически и професионални способности на участниците“, т. 4 

„Критерии за подбор“, част I от поканата за участие, одобрена с влязлото в сила 

решение за откриване, под дейности „идентични или сходни“ с предмета на поръчката 

се разбират „дейности по физическа охрана на имуществото на физически или 

юридически лица и извършване на пропускателен режим“. Видно от описанието, 

направено от участника в първата колона „Описание“ нито една от посочените три 

услуги в представения ЕЕДОП, не включват извършване на пропускателен режим. В 

този смисъл от описаните в ЕЕДОП сходни услуги нито една не попада в цитирания по-

горе обхват да включва както физическа охрана, така и извършване на пропускателен 

режим. 

С оглед на гореизложено и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 

5 работни дни от получаването на настоящия протокол, участникът следва да представи 

нов еЕЕДОП, в който да посочи минимум три сходни или идентични услуги, изпълнени 

през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта, които включват 

както физическа охрана, така и извършване на пропускателен режим, като опише тези 

обстоятелства по ясен и недвусмислен начин в първата колона „Описание“ или да 

уточни дали описаните в първоначално представения еЕЕДОП три услуги включват 

изпълнение и на дейности по пропусквателен режим. 

 

С извършването на описаните действия, комисията приключи своята работа по 

преценка за съответствие на представените документи на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя. Комисията взе 

решение настоящия протокол да се изпрати на участниците в процедурата, като 

едновременно с това се публикува по партидата на поръчката на Профила на купувача 

на Националния център за информация и документация. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на         

20.08.2019г.  

Комисия: 

 

 

Илия Джанев  

 

 

Ирена Димитрова 

 

 

Екатерина Иванова 

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 


