ПРОТОКОЛ №1
по чл. 103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП
за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в процедура – публично
състезание с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма,
гр. Банско и сградите разположени в нея”.
На 08.01.2020г., в изпълнение на Заповед № 09-20-6 от 08.01.2020г. на Кмета на община
Банско в 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Банско се събра комисия в
състав:

Председател: 1. Мартин Бориков – юрисконсулт, Община Банско;
Членове:

2. Цветанка Обецанова – „ОПП”, Община Банско;
3. Николай Кушлев - началник отдел „ОРС”, Община Банско;

със задача: Да разгледа, оцени и класира подадените оферти от участниците в процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.2, т. 2 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на
денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр. Банско и сградите разположени в
нея”, открита с Решение № Р-19-16/ 13.12.2019 г. на Кмета на община Банско.
Председателят на комисията откри заседанието и представи състава на назначената комисия.
Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок са подадени 4/четири/ оферти.
При приемането им, същите са регистрирани в деловодството на Община Банско, върху опаковката
са отбелязани поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на
получаването им.
Председателят на комисията оповести участниците съгласно Регистъра на получените оферти,
а именно:
Участник №1 – „Алфа-Груп Секюрити” ООД, гр. Благоевград с оферта постъпила на
03.01.2020 г., в 16:54 часа, с Вх. № 33-20-18;
Участник №2 – „Саламандър-АСО” ООД, гр. Перник с оферта постъпила на 06.01.2020 г., в
10:32 часа, с Вх. № 33-20-19;
Участник № 3 – „Мега Секюрити Груп” ЕООД, гр. София с оферта постъпила на
06.01.2020 г., в 13:22 часа, с Вх. № 33-20-23;
Участник № 4 – „Елос” ООД, гр. Благоевград с оферта постъпила на 06.01.2020 г., в 16:30
часа, с Вх. № 33-20-28.
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Членовете на Комисията, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха
декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки.
На публичното заседание на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на офертите в
обществената поръчка присъстваха следните представители на участниците:
1. Веселинка Андреева Дурчова - упълномощен представител на „Саламандър - АСО” ООД.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от възложителя
срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал.2 от ППЗОП. Представени са в запечатани, непрозрачни
опаковки с ненарушена цялост. Върху опаковките участниците са посочили необходимата
информация, изискуема от Възложителя.
Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на съдържанието им. При
отваряне на офертите, комисията спазваше реда, указан в чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.
Участник № 1 – „Алфа - Груп Секюрити” ООД:
Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, Техническо предложение,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите
упълномощени представители да подпишат техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” на участника – „Алфа - Груп Секюрити” ООД.
Представителят на „Саламандър- АСО” ООД подписа техническото предложение.
Участник № 2 – „Саламндър - АСО” ООД, гр. Перник:
Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, Техническо предложение,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Саламндър- АСО” ООД - Предлагани ценови
параметри”.
В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Саламндър- АСО” ООД - Предлагани ценови
параметри”.
Участник № 3 – „Мега Секюрити Груп” ЕООД, гр. София:
Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, Техническо предложение,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите упълномощени
представители да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри” на участника – „Мега Секюрити Груп” ЕООД, гр. София.
Представителят на „Саламандър- АСО” ООД подписа техническото предложение.
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Участник № 4 – „Елос” ООД, гр. Благоевград:
Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, Техническо предложение,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”.
В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Ценово предложение”.
В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите упълномощени
представители да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри” на участника – „Елос” ООД, гр. Благоевград.
Представителят на „Саламндър- АСО” ООД подписа техническото предложение.
След извършването на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, председателят на комисията
закри публичната част на работата на комисията в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП.
Комисията продължи работата си като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя
и констатира следното:
Участник № 1 – „Алфа - Груп Секюрити” ООД, гр. Благоевград:
При прегледа на документите на участника, комисията констатира следното:
Участникът е представил един брой ЕЕДОП от името на „Алфа- Груп Секюрити” ООД, в
електронен вид, подписан от:
1. Росен Туталов – управител и съдружник в дружеството, с електронен подпис, положен на
03.01.2020г. в 10:51 часа;
2. Костадин Георгиев – съдружник в дружеството, с електронен подпис, положен на
03.01.2020г. в 10:58 часа;
3. Кирил Терзиев – съдружник в дружеството, с електронен подпис, положен на 03.01.2020г.
в 10:59 часа.
Представеният ЕЕДОП от участника „Алфа - Секюрити Груп” ООД отговаря на
изискванията за лично състояние и съответства с критериите за подбор, съгласно обявлението за
обществена поръчка и документацията за участие.
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
Участник № 2 – „Саламндър - АСО” ООД, гр. Перник:
При прегледа на документите на участника, комисията констатира следното:
Участникът е представил един брой ЕЕДОП на „Саламндър - АСО” ООД, в електронен вид,
подписан от:
1. Лъчезар Пенев – управител и съдружник в дружеството, с електронен подпис, положен на
20.12.2019г. в 11:45 часа;
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2.

Филип Атанасов – съдружник в дружеството, с електронен подпис, положен на
20.12.2019г. в 12:20 часа.

Представеният ЕЕДОП от участника „Саламандър - Асо” ООД отговаря на изискванията
за лично състояние и съответства с критериите за подбор, съгласно обявлението за обществена
поръчка и документацията за участие.
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участник № 3 – „Мега Секюрити Груп” ЕООД, гр. София:
При прегледа на документите на участника, комисията констатира следното:
Участникът е представил един ЕЕДОП от името на „Мега Секюрити Груп” ЕООД, в
електронен вид, подписан от:
1. Алексей Алексов – управител и едноличен собственик на капитала, с електронен подпис,
положен на 01.03.2020г. в 12:17 часа.
Представеният ЕЕДОП от участника „Мега Секюрити Груп” ЕООД отговаря на
изискванията за лично състояние и съответства с критериите за подбор, съгласно обявлението за
обществена поръчка и документацията за участие.
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
Участник № 4 – „Елос” ООД, гр. Благоевград за :
При прегледа на документите на участника, комисията констатира следното:
Участникът е представил един ЕЕДОП от името на „Елос” ООД, в електронен вид, подписан от:
1. Мариета Попадийна – управител на дружеството, с електронен подпис, положен на
02.01.2020г. в 9:43 часа;
2. Борис Даскалов – съдружник в дружеството, с електронен подпис, положен на 02.01.2020г. в
9:49 часа;
3. Венета Фарфарова – съдружник в дружеството, с електронен подпис, положен на
02.01.2020г. в 9:52 часа.
Представеният ЕЕДОП от участника „Елос” ООД отговаря на изискванията за лично
състояние и съответства с критериите за подбор, съгласно обявлението за обществена поръчка и
документацията за участие.
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
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Комисията приключи проверката за съответствие с критериите за подбор на представените от
участниците документи.
Предвид гореизложеното, Комисията допуска до разглеждане на техническите предложения
следните участници:
Участник № 1 – „Алфа-Груп Секюрити” ООД, гр. Благоевград ;
Участник № 2 – „Саламандър-АСО” ООД, гр. Перник ;
Участник № 3 – „Мега Секюрити Груп” ЕООД, гр. София ;
Участник № 4 – „Елос” ООД, гр. Благоевград.

Комисията състави настоящия протокол на 08.01.2020 г.
КОМИСИЯ:
Председател: ..................п..................
/Мартин Бориков/
Членове:
.......................п...............
/Цветанка Обецанова/
........................п..............
/Николай Кушлев/
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