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ПРОТОКОЛ № 4 

 

Във връзка с Решение № 236/03.09.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с наименование: "Предоставяне на охранителни и други 

свързани с тях услуги и доставки“, по обособени позиции с наименования, както следва:  

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, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална 

дирекция“ 

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на 

ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, Северна 

централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“  

и в изпълнение на Заповед № 272/09.10.2018 г., на Изпълнителния директор на ДП БСТ и  

на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и чл. 54, ал. 7 - ал. 13 и чл. 56 ППЗОП, 

комисия в състав: 

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

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

3. Захари Захариев – Външен експерт, член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 09.11.2018 г. и започна своята работа в 10.00 часа по провеждане на публично 

заседание, на което да се да се обявят резултатите по обособени позиции № 1 и № 2 от 

оценяването на подадените за участие в настоящата процедура оферти по показателите, 

различни от ценовия, да се отворят и оповестят ценовите предложения на участниците. 

Мястото, датата и часа на това публично състезание са конкретизирани в Протокол № 

3/06.11.2018 г. и за което участниците са уведомени чрез публикуване на съобщение за това 

на 06.11.2018 г. на Профила на купувача на Възложителя /видно от приложената 

разпечатка/.  

 

На провежданото публично заседание не присъства представител на участника, подал 

оферта по обособени позиции № 1 и № 2; не присъстват представители на средствата за 

масово осведомяване – обстоятелството е отразено в Присъствен списък /приложен към 

настоящия протокол/.  

 

10. Действия и констатации относно обявяване на резултатите от оценяването на 

офертата на участника Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г., подадена за участие 

в обособена позиция № 1, по показателите, различен от ценовия:  

 

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на този участник, за която е 

установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателите, различни от 

ценовия и които се съдържат в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол 

№ 3/06.11.2018 г., а именно: 

Оценка по показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана на 

имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез 

сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика на 

тази техника  /К1/ - 20 точки 
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Оценка на участника по показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци 

за участие в организираните от БСТ хазартни игри /К2/ - 40 точки  

 

11. Действия и констатации относно обявяване на резултатите от оценяването на 

офертата на участника Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г., подадена за участие 

в обособена позиция № 2, по показателите, различен от ценовия:  

 

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на този участник, за която е 

установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателите, различни от 

ценовия и които се съдържат в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол 

№ 3/06.11.2018 г., а именно: 

Оценка по показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана на 

имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез 

сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика на 

тази техника  /К1/ - 20 точки 

Оценка на участника по показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци 

за участие в организираните от БСТ хазартни игри /К2/ - 40 точки  

 

12. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г., подадена за 

участие в обособена позиция № 1: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника и оповестяването 

му. Установено бе, че този плик е неотварян и запечатан, така както на първото проведено 

публично заседание. Участникът Боду ООД е направил следното ценово предложение за 

изпълнение на обществената поръчка по тази обособена позиция: 

1. Ценово предложение за изпълнение на дейността по охрана на имуществото на БСТ – 

сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна 

техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика: 

1.1. Цена за охрана със СОТ на един обект в рамките на един календарен месец -мониторинг 

и реагиране: 30 /тридесет/ лева без ДДС  

1.2. Цени при предоставяне на услугата по поддръжка и профилактика на СОТ: 

1.2.1. Контролен панел за един брой – 105.30 /сто и пет лева и тридесет стотинки/ лева без 

ДДС; 

1.2.2. Монтаж на контролен панел за един брой – 20 /двадесет/ лева без ДДС; 

1.2.3. Програмиране на контролен панел за един брой - 20 /двадесет/ лева без ДДС; 

1.2.4. Клавиатура за един брой – 40.70 /четиридесет лева и седемдесет стотинки/ лева без 

ДДС; 

1.2.5. Монтаж на клавиатура за един брой – 10 /десет/ лева без ДДС; 

1.2.6. Датчик обемен за един брой – 15.80 /петнадесет лева и осемдесет стотинки/ лева без 

ДДС; 

1.2.7. Датчик магнитно контактен за един брой -  2 /два/ лева без ДДС; 

1.2.8. Вибрационен датчик за един брой – 49.70 /четиридесет и девет лева и седемдесет 

стотинки/ лева без ДДС; 
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1.2.9. Монтаж на вибрационен датчик за един брой -20 /двадесет/ лева без ДДС; 

1.2.10. Монтаж на датчик за един брой – 15 /петнадесет/ лева без ДДС; 

1.2.11. Акумулатор за един брой- 20 /двадесет/ лева без ДДС; 

1.2.12. Бутон ръчен паник за един брой – 8 /осем/ лева без ДДС; 

1.2.13. Монтаж на паник бутон за един брой – 10 /десет/ лева без ДДС; 

1.2.14. Пиезо сирена за един брой – 13.80 /тринадесет лева и осемдесет стотинки/ лева без 

ДДС; 

1.2.15. Монтаж на сирена за един брой – 10 /десет/ лева без ДДС; 

1.2.16. Кабел за един метър -0.60 /шестдесет стотинки/ лева без ДДС; 

1.2.17. Полагане на кабел за един метър – 0.50 /петдесет стотинки/ лева без ДДС. 

 

2. Ценово предложение за изпълнение на дейността по охрана и транспорт на ценни пратки 

и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ 

хазартни игри, по отношение на  тотопунктовете, посочени от Възложителя: 

1.1. Цена за редовно инкасиране на един брой обект – 10 /десет/ лева без ДДС – без 

значение броя на инкасопликовете, които се предават от този обект; 

1.2. Цена за извънредно инкасиране на един брой обект – 10 /десет/ лева без ДДС – без 

значение броя на инкасопликовете, които се предават от този обект. 

 

3. Ценово предложение за изпълнение на дейността по преброяване и обработка за внасяне 

в банка на инкасираните пари от тотопунктовете, посочени от Възложителя: 

Цена за преброяване на инкасираните пари, поставени в един брой инкасов плик – 0.65 

/шестдесет и пет стотинки/ лева без ДДС, в т.ч. за обработката им за внасяне в банка.  

 

4. Ценово предложение за изпълнение на дейността по доставката на пликове за инкасиране 

на пари от тотопунктовете, посочени от Възложителя: 

4.2.  Цена за доставка на един брой малък плик за инкасиране на пари – 0.45 /четиридесет 

и пет стотинки/ лева без ДДС, в т.ч. за доставката му до тотопункта, за който е 

предназначен; 

4.3. Цена за доставка на един брой голям плик за инкасиране на пари – 0.65 /шестдесет и 

пет стотинки/ лева без ДДС, в т.ч. за доставката му до тотопункта, за който е предназначен. 

 

5. Ценово предложение за изпълнение на дейността по доставка, монтаж и гаранционна 

поддръжка, на нова сигнално-охранителна техника /СОТ/ - опция: 

Цена за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на един брой нова СОТ, с параметри, 

съответстващи на посочените такива в т. 1.5 от Техническото предложение на участника – 

361.40 /триста шестдесет и един лева и четиридесет стотинки/ лева без ДДС. 

 

6. Ценово предложение за изпълнение на дейността по предоставяне на услугата „охрана 

на имуществото“ - опция: 

Цена за физическа охрана на обект за един човекочас: 15 /петнадесет/ лева без ДДС.  

 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 
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13. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г., подадена за 

участие в обособена позиция № 2: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника и оповестяването 

му. Установено бе, че този плик е неотварян и запечатан, така както на първото проведено 

публично заседание. Участникът Боду ООД е направил следното ценово предложение за 

изпълнение на обществената поръчка по тази обособена позиция: 

1. Ценово предложение за изпълнение на дейността по охрана на имуществото на БСТ – 

сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна 

техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика: 

1.1. Цена за охрана със СОТ на един обект в рамките на един календарен месец -мониторинг 

и реагиране: 30 /тридесет/ лева без ДДС; 

1.2. Цени при предоставяне на услугата по поддръжка и профилактика на СОТ: 

1.2.1. Контролен панел за един брой – 105.30 /сто и пет лева и тридесет стотинки/ лева без 

ДДС; 

1.2.2. Монтаж на контролен панел за един брой – 20 /двадесет/ лева без ДДС; 

1.2.3. Програмиране на контролен панел за един брой - 20 /двадесет/ лева без ДДС; 

1.2.4. Клавиатура за един брой – 40.70 /четиридесет лева и седемдесет стотинки/ лева без 

ДДС; 

1.2.5. Монтаж на клавиатура за един брой – 10 /десет/ лева без ДДС; 

1.2.6. Датчик обемен за един брой – 15.80 /петнадесет лева и осемдесет стотинки/ лева без 

ДДС; 

1.2.7. Датчик магнитно контактен за един брой -  2 /два/ лева без ДДС; 

1.2.8. Вибрационен датчик за един брой – 49.70 /четиридесет и девет лева и седемдесет 

стотинки/ лева без ДДС; 

1.2.9. Монтаж на вибрационен датчик за един брой -20 /двадесет/ лева без ДДС; 

1.2.10. Монтаж на датчик за един брой – 15 /петнадесет/ лева без ДДС; 

1.2.11. Акумулатор за един брой- 20 /двадесет/ лева без ДДС; 

1.2.12. Бутон ръчен паник за един брой – 8 /осем/ лева без ДДС; 

1.2.13. Монтаж на паник бутон за един брой – 10 /десет/ лева без ДДС; 

1.2.14. Пиезо сирена за един брой – 13.80 /тринадесет лева и осемдесет стотинки/ лева без 

ДДС; 

1.2.15. Монтаж на сирена за един брой – 10 /десет/ лева без ДДС; 

1.2.16. Кабел за един метър -0.60 /шестдесет стотинки/ лева без ДДС; 

1.2.17. Полагане на кабел за един метър – 0.50 /петдесет стотинки/ лева без ДДС. 

 

2. Ценово предложение за изпълнение на дейността по охрана и транспорт на ценни пратки 

и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ 

хазартни игри, по отношение на  тотопунктовете, посочени от Възложителя: 

2.1. Цена за редовно инкасиране на един брой обект – 10 /десет/ лева без ДДС – без 

значение броя на инкасопликовете, които се предават от този обект; 

2.2. Цена за извънредно инкасиране на един брой обект – 10 /десет/ лева без ДДС – без 

значение броя на инкасопликовете, които се предават от този обект. 
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3. Ценово предложение за изпълнение на дейността по преброяване и обработка за внасяне 

в банка на инкасираните пари от тотопунктовете, посочени от Възложителя: 

Цена за преброяване на инкасираните пари, поставени в един брой инкасов плик – 0.65 

/шестдесет и пет стотинки/ лева без ДДС, в т.ч. за обработката им за внасяне в банка.  

 

4. Ценово предложение за изпълнение на дейността по доставката на пликове за инкасиране 

на пари от тотопунктовете, посочени от Възложителя: 

4.1.  Цена за доставка на един брой малък плик за инкасиране на пари – 0.45 /четиридесет 

и пет стотинки/ лева без ДДС, в т.ч. за доставката му до тотопункта, за който е 

предназначен; 

4.2. Цена за доставка на един брой голям плик за инкасиране на пари – 0.65 /шестдесет и 

пет стотинки/ лева без ДДС, в т.ч. за доставката му до тотопункта, за който е предназначен. 

 

5. Ценово предложение за изпълнение на дейността по доставка, монтаж и гаранционна 

поддръжка, на нова сигнално-охранителна техника /СОТ/ - опция: 

Цена за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на един брой нова СОТ, с параметри, 

съответстващи на посочените такива в т. 1.5 от Техническото предложение на участника – 

361.40 /триста шестдесет и един лева и четиридесет стотинки/ лева без ДДС. 

 

6. Ценово предложение за изпълнение на дейността по предоставяне на услугата „охрана 

на имуществото“ - опция: 

Цена за физическа охрана на обект за един човекочас: 15 /петнадесет/ лева без ДДС.  

 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 10.25 часа на 09.11.2018 г., след което в закрито заседание, започнало от 11.00 часа на 

същия ден, пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

представени от участниците в процедурата по съответните обособени позиции, за 

съответствие с изискванията на възложителя, оценка на ценовите предложения и класиране: 

 

14. Разглеждане на допуснатата оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-

1638/08.10.2018 г., подадена за участие в обособена позиция № 1 и проверка за нейното 

съответствие с предварително обявените финансови и ценови условия. Оценка по 

ценовия показател: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите 

и осъществяване на доставките, предмет на поръчката по обособена позиция №1, попълнено 

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

възложителя. Посочен е делът от обществената поръчка, който ще бъде възложен за 

изпълнение от подизпълнител – неговият вид, обем и стойност. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция № 1, с поставените от възложителя изисквания, бе установено 
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че офертата на участника Боду ООД отговаря на предварително обявените финансови 

и ценови условия и комисията пристъпи към оценка на офертата. 

Съгласно посоченото в документацията за участие, се оценяват предложенията на 

участника от ценовото му предложение както следва: 

Ценови показател - оценява предложения на участника от ценовото му предложение /Оц/, 

има максимален брой 40 точки и включват следните подпоказатели: 

 
Оценка на предложението на участника за цена за редовно инкасиране на един обект - в 

лева без ДДС (Оц1). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 20 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя 20, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници 

Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001, 

по следната формула: 

Оц1 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *20,  

където 20 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите 

на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците 

цена. 

 

Оценка на предложението на участника за цена за охрана със СОТ на един обект в 

рамките на един календарен месец, в лева без ДДС (Оц2). 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя 12, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници 

Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001, 

по следната формула: 

Оц2 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *12,  

където 12 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите 

на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците 

цена. 
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Оценка на предложението на участника за цена за един брой инкасов плик, малък, в лева 

без ДДС (Оц3). 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 5 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя 5, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници 

Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001, 

по следната формула: 

Оц3 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *5,  

където 5 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите 

на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците 

цена. 

 

Оценка на предложението на участника за цена за преброяване на инкасираните пари, 

поставени в един брой инкасов плик, в лева без ДДС (Оц4). 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 3 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя 3, а за целите на изчислението на оценките на останалите участници 

Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001, 

по следната формула: 

Оц4 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *3,  

където 3 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите 

на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците 

цена. 

 

Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от 

участника (Оц) се формира както следва: 

Оц = Оц1 + Оц2 + Оц3 + Оц4 
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Ценово предложение в офертата на участника Боду ООД за редовно инкасиране на един 

обект - в лева без ДДС (Оц1) - 10 лв. 

Оценка по Оц1: 

Оц1  = 10/10 х 20 = 20 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника Боду ООД за охрана със СОТ на един обект 

в рамките на един календарен месец, в лева без ДДС (Оц2) - 30 лв. 

Оценка по Оц2: 

Оц2  = 30/30 х 12 = 12 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника Боду ООД за цена за един брой инкасов плик, 
малък, в лева без ДДС (Оц3) – 0.45 лв. 

Оценка по Оц3: 

Оц3  = 0.45/0.45 х 5 = 5 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника Боду ООД за преброяване на инкасираните 

пари, поставени в един брой инкасов плик, в лева без ДДС (Оц4) – 0.65 лв. 

Оценка по Оц4: 

Оц4  = 0.65/0.65 х 3 = 3 точки  

 

Оценка на офертата на Боду ООД по ценовия показател: 

Оц = Оц1 + Оц2 + Оц3 + Оц4  = 20+12+5+3 = 40 точки 

 

15. Разглеждане на допуснатата оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-

1638/08.10.2018 г., подадена за участие в обособена позиция № 2 и проверка за нейното 

съответствие с предварително обявените финансови и ценови условия. Оценка по 

ценовия показател: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите 

и осъществяване на доставките, предмет на поръчката по обособена позиция №1, попълнено 

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

възложителя. Посочен е делът от обществената поръчка, който ще бъде възложен за 

изпълнение от подизпълнител – неговият вид, обем и стойност. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция № 2, с поставените от възложителя изисквания, бе установено 

че офертата на участника Боду ООД отговаря на предварително обявените финансови 

и ценови условия и комисията пристъпи към оценка на офертата. 

Съгласно посоченото в документацията за участие, се оценяват предложенията на 

участника от ценовото му предложение както следва: 

Ценови показател - оценява предложения на участника от ценовото му предложение /Оц/, 

има максимален брой 40 точки и включват следните подпоказатели: 
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Оценка на предложението на участника за цена за редовно инкасиране на един обект - в 

лева без ДДС (Оц1). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 20 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя 20, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници 

Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001, 

по следната формула: 

Оц1 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *20,  

където 20 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите 

на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците 

цена. 

 

Оценка на предложението на участника за цена за охрана със СОТ на един обект в 

рамките на един календарен месец, в лева без ДДС (Оц2). 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя 12, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници 

Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001, 

по следната формула: 

Оц2 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *12,  

където 12 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите 

на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците 

цена. 

 

Оценка на предложението на участника за цена за един брой инкасов плик, малък, в лева 

без ДДС (Оц3). 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 5 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя 5, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници 
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Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001, 

по следната формула: 

Оц3 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *5,  

където 5 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите 

на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците 

цена. 

 

Оценка на предложението на участника за цена за преброяване на инкасираните пари, 

поставени в един брой инкасов плик, в лева без ДДС (Оц4). 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 3 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за 

показателя 3, а за целите на изчислението на оценките на останалите участници 

Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001, 

по следната формула: 

Оц4 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *3,  

където 3 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите 

на изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците 

цена. 

 

Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от 

участника (Оц) се формира както следва: 

Оц = Оц1 + Оц2 + Оц3 + Оц4 

 

Ценово предложение в офертата на участника Боду ООД за редовно инкасиране на един 

обект - в лева без ДДС (Оц1) - 10 лв. 

Оценка по Оц1: 

Оц1  = 10/10 х 20 = 20 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника Боду ООД за охрана със СОТ на един обект 

в рамките на един календарен месец, в лева без ДДС (Оц2) - 30 лв. 
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Оценка по Оц2: 

Оц2  = 30/30 х 12 = 12 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника Боду ООД за цена за един брой инкасов плик, 
малък, в лева без ДДС (Оц3) – 0.45 лв. 

Оценка по Оц3: 

Оц3  = 0.45/0.45 х 5 = 5 точки  

 

Ценово предложение в офертата на участника Боду ООД за преброяване на инкасираните 

пари, поставени в един брой инкасов плик, в лева без ДДС (Оц4) – 0.65 лв. 

Оценка по Оц4: 

Оц4  = 0.65/0.65 х 3 = 3 точки  

 

Оценка на офертата на Боду ООД по ценовия показател: 

Оц = Оц1 + Оц2 + Оц3 + Оц4  = 20+12+5+3 = 40 точки 

 

16. Оценка на оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г., подадена 

за участие в обособена позиция № 1. Класиране: 

Съгласно документацията за участие Комисията, назначена от възложителя, определя 

оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка 

(Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по показателите. 

Ккомпл. = К1+ К2+ Оц 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат 

правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

 

 

Ккомпл. Боду ООД = К1+ К2+ Оц = 20 + 40 + 40 = 100 точки 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура оферти по обособена позиция 

№ 1: 

1. Оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. – 100 точки 

 

17. Оценка на оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г., подадена 

за участие в обособена позиция № 2. Класиране: 

Съгласно документацията за участие Комисията, назначена от възложителя, определя 

оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка 

(Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по показателите. 

Ккомпл. = К1+ К2+ Оц 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че 
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комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат 

правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

 

Ккомпл. Боду ООД = К1+ К2+ Оц = 20 + 40 + 40 = 100 точки 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура оферти по обособена позиция 

№ 2: 

1. Оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. – 100 точки 

 

С извършване на класирането по всяка от обособените позиции на обявената поръчка с 

наименование: „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки“, 

комисията приключи и тази закрита част от заседанието си. 

 

Приложения: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, Присъствен списък – 2 бр.  

 

Настоящият протокол, състоящ се от 12 страници, се състави и подписа днес: 09.11.2018 г. 

в 12.15 часа, от назначената със Заповед № 272/09.10.2018 г. на изпълнителния директор на 

ДП БСТ, комисия както следва: 

 

 

/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/      

…………………………. 

Захари Захариев, член 

 

 

 

  


