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Вх. № 01-04-1459/28.09.2017 г.  

 

 

ДОКЛАД  

по чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60 ППЗОП и чл. 103, ал. 3 ЗОП   

  

Относно: работата на комисия, назначена със Заповед № 233/20.09.2017 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ за разглеждане и оценка на оферти, подадени за участие в процедура на пряко договаряне, открита с 

Решение № 02-03-1819/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с наименование: “Предоставяне на 

охранителни услуги”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни услуги 

по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, 

Югозападна регионална дирекция и Южна централна регионална дирекция“; Обособена позиция № 2 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на 

Югоизточна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“; Обособена позиция № 3 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на 

Северна централна регионална дирекция и Северозападна регионална дирекция“ 

 

 

Във връзка с Решение № 02-03-1819/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

за откриване на процедура по реда на ЗОП – пряко договаряне, с наименование: 

“Предоставяне на охранителни услуги”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция и Южна 

централна регионална дирекция“; Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни 

услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Югоизточна 

регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“; Обособена позиция № 3 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Северна централна регионална дирекция и Северозападна регионална 

дирекция“, на основание чл. 103, ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 ППЗОП вр. чл. 177 ЗОП, е 

назначена комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател, 

2. Милчо Димитров – Директор ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ, член, 

3. Марио Киров – Ръководител сектор Охрана, ДОА при ЦУ на ДП БСТ, член, 

 

със следните задачи: 

1. комисията да извърши подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с 

Решение № 02-03-1819/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване на 

процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП с наименование: „Предоставяне 

охранителни услуги“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на 

охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на 

Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция и Южна централна 

регионална дирекция“; Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Югоизточна регионална 

дирекция и Североизточна регионална дирекция“; Обособена позиция № 3 „Предоставяне 

на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на 

Северна централна регионална дирекция и Северозападна регионална дирекция“, да 

проведе преговори с участниците и оцени направените от тях предложения при спазване 
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изискванията на ЗОП, ППЗОП и посоченото в Покана за участие изх. № 02-01-

1820/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ; 

2. комисията да започне работа на 20.09.2017 г., в 10:00 часа, на адрес: гр. София, ул. 

Хайдушко изворче № 28, в административната сграда на ЦУ на БСТ, след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти; 

3. комисията, в срок до 20.10.2017 г.: 

- да извърши действията по подбор на участниците, подали оферти за участие в процедурата 

в съответствие с ЗОП, ППЗОП и посоченото в Покана за участие изх. № 02-01-

1820/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, като изготви изискуемите се 

документи и състави съответни протоколи, отразяващи работата й; 

- да проведе преговори с допуснатите участници, подали оферти за участие в процедурата 

в съответствие с чл. 67, ал. 1-5 ППЗОП и посоченото в Покана за участие изх. № 02-01-

1820/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, като изготви изискуемите се 

документи и състави съответни протоколи, отразяващи работата й; 

 

- да състави Доклад по чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60 ППЗОП, който да предаде на Възложителя 

ведно с цялата документация по проведената обществена поръчка; 

4. комисията да съхранява документите, свързани с обществената поръчка, до приключване 

на работата й, в архива към стая 2-4 Дирекция „Правна и обществени поръчки“, ет. 2, 

административната сграда на ЦУ на БСТ, с адрес в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28. 

 

Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани. 

 

Работният процес на комисията протече в следните основни етапи: 

- провеждане на закрито заседание на 20.09.2017 г., на което поетапно, по обособени 

позиции, се отвориха първоначално подадените оферти, разгледаха се документите за 

подбор на участниците и първоначално подадените технически и ценови предложения и се 

определи дата за провеждане на преговорите;  

- провеждане на публично заседание на 25.09.2017 г., на което поетапно, по обособени 

позиции, се проведе жребий за определяне поредността в която ще се извърши договарянето 

с участниците, поради оферти; 

- провеждане на договаряне на 25.09.2017 г. с всеки един участник по-отделно, по 

обособени позиции, при което се проведоха преговори по предварително обявените 

въпроси; 

- провеждане на закрито заседание на 27.09.2017 г., на което се извърши оценка и класиране 

на офертите, подадени за участие в процедурата /допълнени/изменени с договореното по 

време на преговорите/.  

Горепосочените действия са извършени последователно, по всяка една от обособените 

позиции на настоящата поръчка - по отделно и съответно; офертите са разглеждани по 

обособени позиции; по реда на подаването им за всяка една от обособените позиции. За 

всяко заседание и за всички преговори са съставени отделни протоколи, отразяващи 

извършеното/съответно договореното – Протокол № 1, Протокол № 2.1; Протокол № 2.2, 

Протокол № 2.3, Протокол № 3.1, Протокол № 3.2, Протокол № 3.3, Протокол № 3.4, 

Протокол № 3.5, Протокол № 3.6, Протокол № 3.7, Протокол № 3.8, Протокол № 3.9, 

Протокол № 3.10 и Протокол № 4, приложени към настоящия доклад. 
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За участие в процедурата бяха поканени следните юридически лица: 

„Д. М. Секюрити Груп“ ООД, ЕИК  131355648 

„Голдън секюрити“ ЕООД, ЕИК 202414653 

„Мултифорс А.С.“ ЕООД, с ЕИК 831637711 

„Мега секюрити груп” ЕООД, с ЕИК 131350590 

„Алфа СОТ България“ ООД, ЕИК 204205517, 

„Марина секюрити сикрет груп” ЕООД, с ЕИК 202752982 

„Бг Сод“ ООД, ЕИК 200999966 

„Боду“ ООД, ЕИК 130068321 

 

От горните лица оферти бяха подадени, по обособени позиции, както следва:  

По обособена позиция I: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г.  

2. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г.  

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г.  

  

По обособена позиция II: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.  

2. „Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.  

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.  

4. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г.  

 

По обособена позиция III: 

1. „Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.  

2. „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г.  

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г.  

 

В изпълнение на указаното ни, извършихме следното: 

На първото заседание, състояло се на 20.09.2017 г., членовете на комисията, след 

получаване на подадените оферти и списъка на участниците, подписаха декларации по чл. 

103, ал. 2 ЗОП, след което, по обособени позиции, започна отварянето на подадените 

запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното 

съдържание: 

 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след което, по 

обособени позиции, започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки 

по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание: 

 

По обособена позиция I: 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Мултифорс А.С. “ 

ЕООД, с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 
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1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Боду“ ООД, с вх. № 02-

01-1384/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Голдън секюрити“ 

ЕООД, с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

По обособена позиция II: 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Мултифорс А.С. “ 

ЕООД, с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. 

  

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Бг Сод“ ООД, с вх. № 

02-01-1381/19.09.2017 г.: 
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Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Боду“ ООД, с оферта с 

вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Голдън секюрити“ 

ЕООД, с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

По обособена позиция III: 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Алфа Сот България“ 

ООД, с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  
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Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Марина Секюрити 

Сикрет Груп“ ЕООД, с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Боду“ ООД, с вх. № 02-

01-1386/19.09.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

След това, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от 

участниците в процедурата по всяка от обособените позиции, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 

По обособена позиция I: 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Мултифорс А.С.“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 

г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 
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От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Боду“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Голдън Секюрити“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1388/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
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грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

 

По обособена позиция II: 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Мултифорс А.С.“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 

г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Бг Сод“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  
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3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, 

на участника „Боду“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

4. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Голдън Секюрити“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1387/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

По обособена позиция III: 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Алфа Сот България“ ООД с оферта с вх. № 02-01-

1380/19.09.2017 г.: 
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1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1382/19.09.2017 г.: 
1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Боду“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г.: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 
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за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, е установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

След това членовете на комисията се запознаха и с първоначално подадените технически и 

ценови предложения от всеки от участниците, констатираха, че всички са попълнени 

съобразно изискванията на възложителя и са представени изискуемите се към тях 

приложения на документи. Техническите и ценови предложения са направени 

съдържателно съгласно изискванията на възложителя. Към техническите предложения са 

приложени декларации по чл. 102 ЗОП от участниците. 

Поради горните констатации, членовете на комисията са приели, че договарянето с 

участниците в процедурата, ще се проведе на първоначално определената в поканата дата, 

а именно - 25.09.2017 г., както следва: 

- от 09:00 часа за участниците в обособена позиция 1,  

- от 12:00 часа за участниците в обособена позиця 2 и  

- от 15:00 часа за участниците в обособена позиця 3; в град София, ул. “Хайдушко изворче” 

№ 28, ет. 2, стая 2-3.  

Посочено е, че поредността на  договаряне с участниците, подали оферти за съответна 

обособена позиция, ще се определи от назначената със Заповед № 233/20.09.2017 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ комисия, посредством жребий, на който могат да 

присъстват представители на поканените участници /представляващите ги по закон лица 

или изрично писмено упълномощени техни представители/. 

Договарянето с представителите на участниците по всяка обособена позиция ще обхваща 

предварително посоченото в Поканата с изх. № 02-01-1820/01.09.2017 г., а именно: 

1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт на 

ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 
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9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа охрана 

на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  

10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички обекти на 

БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за която се 

подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

 

Членовете на комисията са възложили на председателя на комисията да изпрати съобщение 

до участниците, подали оферти в настоящата процедура, за датата и часа на провеждане на 

преговорите. Същото е извършено на 21.09.2017 г. чрез изпращане на цифрово подписано 

съобщение до електронните пощи на участниците. 

На указаната дата и часове, се явиха представители на всички участници в процедурата. По 

обособени позиции се извърши определяне на поредността на преговаряне с всеки участник 

– тегленето на жребия е отразено в съответни протоколи с №№ 2.1, 2.2. и 2.3, подписани от 

членовете на комисията и участниците, без забележки. 

След съответно провеждане на жребий, по обособена позиция, се проведе и съответно 

договаряне с представителя на участник. За всеки един преговор се състави отделен 

протокол, съответно с №№, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8, 3.9 и 3.10. По време на 

преговорите с участниците се обсъждаха единствено предварително посочените въпроси, 

на никой от тях не бе предоставена информация относно постигнати договорености с друг 

участник. Протоколите от преговорите се подписаха от членовете на комисията и от всеки 

от участниците, без забележки. 

 

На свое закрито заседание, след приключване на преговорите – 27.09.2017 г., комисията 

извърши оценка на предложенията на всеки от участниците по обособени позиции. 

Съгласно посоченото в Поканата за участие, критерият за определяне на икономически най-

изгодната оферта по всяка от обособените позиции, е “Най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 

2, т. 1 ЗОП; същият се «формира като сбор от цените, дадени за: 

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец, 

в лева без ДДС; За целите на оценяването и сключването на договор под „един календарен 

месец“, се разбира всеки един от календарните месеци, без значение броя на дните в него. 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец, в лева 

без ДДС; За целите на оценяването под „един календарен месец“, се разбира един 

календарен месец, състоящ се от 4 седмици. За целите на договора – дължимата цена се 

образува на база броя извършени през съответен календарен месец инкаса по цените, 

предложени за всеки от обектите. 

На база предложените от участник цени, комисията извършва сборуването им и така 

получената стойност подлежи на класиране. Всички изчисления се извършват при 
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закръгляване до втория знак след десетичната запетая. На първо място се класира 

участникът, чиято сборувана стойност от предложените от него цените на отделните услуги, 

е най-ниска; останалите участници се класират във низходящ ред, съобразно тяхната 

сборувана стойност от предложените от тях цени на отделните услуги, като участникът, 

чиято сборувана стойност от предложените от него цените на отделните услуги, е най-

висока, се класира на последно място.  

Участникът, класиран от Комисията на първо място по дадена обособена позиция, се 

определя за Изпълнител на обществената поръчка с решение на Възложителя.“ 

 

Окончателни параметри, по горепосочените показатели за оценка, постигнати след 

преговори с участниците от Комисията: 

 

По обособена позиция I: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец - 

5648.51 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  15380 

лева без ДДС. 

 

2. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец 

– 5642 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  15330 

лева без ДДС. 

 

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г. 

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец 

– 5663 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  15366 

лева без ДДС. 

  

 По обособена позиция II: 

1.  „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г. 



Стр. 14 

 

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец 

– 3588 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  8115 

лева без ДДС. 

  

2. „Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец 

– 3726 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  8400 

лева без ДДС. 

 

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец 

– 3588 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  8015 

лева без ДДС. 

 

4. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец 

– 3602 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  8072 

лева без ДДС. 

 

По обособена позиция III: 

1. „Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец - 

2196.20 лева без ДДС 
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- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  3592 

лева без ДДС. 

 

2. „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец - 

2116.41 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

3 131.52 лева без ДДС. 

 

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана на 

всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец 

– 2212 лева без ДДС; 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  3136 

лева без ДДС. 

 

Членовете на комисията извършиха преценка за наличие на обстоятелствата по чл. 72 ЗОП 

в окончателните предложения на участниците на показателите подлежащи на оценка, като 

констатира, че няма предложение на участник, постигнато в резултат на преговорите, което 

да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка.  

 

Стойности на предложенията на участниците, подлежащи на оценка, получени от 

комисията след извършване на посоченото в поканата за участие сборуване: 

По обособена позиция I: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г. – 21028.51 

2. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г. – 20 972 

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г. – 21 029 

 

 По обособена позиция II: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г. – 11 703 

2. „Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г. – 12 126 

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г. – 11 603 

4.     „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г. – 11 674 

 

По обособена позиция III: 

1. „Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г. – 5 788.20 
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2. „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г.  

- 5 247.93 лева без ДДС 

3. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г. – 5 348 

 

Класиране на участниците – най-ниска предложена цена /на първо място е поставен 

участникът с най-ниска предложена цена, подлежаща на оценка/: 

 

 По обособена позиция I: 

1. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г.  

 С подизпълнители: 

 „ВТА“ ООД, с ЕИК 831633702, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 0.92%;  

 „Елос“ ООД, с ЕИК 030216000, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 6.91%; 

„Саламандър - АСО“ ООД, с ЕИК 113546751, с дял от поръчката, който ще 

изпълнява – 2.30%; 

„Радио СОТ“ ООД, с ЕИК 112028994, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

4.15%; 

„Алфа СОТ“ ООД, с ЕИК 160054345, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

8.30%. 

2. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г.  

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г.  

 

  По обособена позиция II: 

1. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.  

  С подизпълнители: 

„КОРАДО-ИНС-1“ ООД, с ЕИК 201076693, с дял от поръчката, който ще изпълнява 

– 1.45%; 

„Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД, ЕИК 119547647, с дял от поръчката, който 

ще изпълнява – 6.52% 

„СОД-Шумен“ ООД, ЕИК 127078857, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

7.25% 

„Телепол“ ЕООД, ЕИК 837037876, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 5.07%, 

„Тетбрюле-2“ ООД, ЕИК 201568310, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

5.80%,  

„Федерална служба за безопасност- Добрич“ ООД, ЕИК 1245464000, с дял от 

поръчката, който ще изпълнява – 10.14%, 

„Радио СОТ“ ООД, ЕИК 112028994, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

резервен;   

ЕТ „Р.И.С.-999-Деян Колев – Теменушка Борисова“, ЕИК 126093824, с дял от 

поръчката, който ще изпълнява – 7.97% 

„3 С СОТ Бургас“ ООД, ЕИК, 102247146, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

5.07%. 

 2. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г.  

3. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.  

4. „Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.  
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По обособена позиция III: 

1. „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г.  

 2. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г.  

3. „Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.  

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, нямаме предложения 

за отстраняване на участник в процедурата. 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, предлагаме да бъдат 

допуснати следните участници в процедурата: 

 

по обособена позиция I: 

 

Участник „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Участник „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Участник „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 
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предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

по обособена позиция II: 

Участник „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Участник „Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Участник „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Участник „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 
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несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

по обособена позиция III: 

Участник „Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Участник„Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 

г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Участник „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г. 

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия, 

при наличие на предпоставките в правната норма на чл. 66 ППЗОП, предлагаме да бъде 
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сключен договор с класирания на първо място участник по съответна обособена позиция, а 

именно: 
 

по обособена позиция I: 

1. Участник „БОДУ“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г., с най-ниска 

предложена цена. 
 

по обособена позиция II: 

1. Участник „БОДУ“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г., с най-ниска 

предложена цена. 
 

по обособена позиция III: 

1.  Участник „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-

1382/19.09.2017 г., с най-ниска предложена цена. 
 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от двадесет и една страници, е съставен на 28.09.2017 

г., в 14.00 часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 233/20.09.2017 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ, Комисия за разглеждане и оценка на оферти, 

подадени за участие в процедура на пряко договаряне, открита с Решение № 02-03-

1819/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с наименование: “Предоставяне на 

охранителни услуги”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на 

охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на 

Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция и Южна централна 

регионална дирекция“; Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Югоизточна регионална 

дирекция и Североизточна регионална дирекция“; Обособена позиция № 3 „Предоставяне 

на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на 

Северна централна регионална дирекция и Северозападна регионална дирекция“. 

Неразделна част от настоящия доклад са изготвените протоколи от работата на комисията 

и от проведените с участниците преговори -  Протокол № 1/20.09.2017 г., Протокол № 2.1 

от 25.09.2017 г.; Протокол № 2.2 от 25.09.2017 г., Протокол № 2.3 от 25.09.2017 г., Протокол 

№ 3.1 от 25.09.2017 г., Протокол № 3.2 от 25.09.2017 г., Протокол № 3.3 от 25.09.2017 г., 

Протокол № 3.4 от 25.09.2017 г., Протокол № 3.5 от 25.09.2017 г., Протокол № 3.6 от 

25.09.2017 г., Протокол № 3.7 от 25.09.2017 г., Протокол № 3.8 от 25.09.2017 г., Протокол 

№ 3.9 от 25.09.2017 г., Протокол № 3.10 от 25.09.2017 г. и Протокол № 4 от 27.09.2017 г., с 

посочените към тях приложения. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП вр. чл. 177 ЗОП, настоящият доклад 

ведно с Документацията за участие в настоящата процедура, постъпилите оферти и 

протоколи от проведени преговори, се предават на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

утвърждаване, на датата, на която същият е входиран в деловодството на ДП БСТ. 

 

Комисия съгласно Заповед № 233/20.09.2017 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 
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/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател           Милчо Димитров, член 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

………………………….           

Марио Киров, член           

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-1459/28.09.2017 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 233/20.09.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията 

към него:  

 

 

Дата: 04.10.2017 г.   Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

Изпълнителен директор на ДП 

„Български спортен тотализатор“  
 


