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О Б Щ И Н А    А Й Т О С 
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 
 

УТВЪРДИЛ /п/ 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на община Айтос 
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 17.02.2016г. в 10 часа в малката заседателна зала на община Айтос и в изпълнение 

на Заповед № РД-08-132/16.02.2016г., на Кмета на община Айтос, комисия в състав: 

Председател: Ганка Генчева-главен юрисконсулт на община Айтос 

              Членове: Таня Анестиева- главен счетоводител на община Айтос 

                                   Тодор Дойнов- външен експерт  

 

Проведе процедура по отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти по 

обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа охрана и  охрана със СОТ на 

обекти и имущество, собственост на Община Айтос й второстепенните и разпоредители с 

бюджетни средства”, възложена по реда на глава „8а”от ЗОП, чрез публична покана. 

При отварянето на офертите присъстваха: упълномощен представител на участника 

„Аркус-сигурност Бургас” ООД гр.Бургас и управителят на „Аватари” ООД гр.Бургас, които 

удостовериха присъствието си като се подписаха в списък на присъстващите, приложение № 1, 

неразделна част от протокола. Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35 от ЗОП, 

приложение № 2 от протокола. Председателят на комисията обяви състава на комисията, вида и 

предмета на обществената поръчка и се пристъпи към отваряна на постъпилите оферти. 

Отварянето на офертите се извърши по реда на постъпването им в деловодството на община 

Айтос. 

I.Оферта на „Аркус-сигурност Бургас” ООД гр.Бургас, ЕИК 202262291, седалище и 

адрес на управление: гр.Бургас,ж.к.”Славейков” ул.”Янко Комитов”№ 30, ет.6, представлявано 

от Иван Владимиров - управител, вх.№ 92-ф-140/16.02.2016г. постъпила в 14,09 ч.Офертата е  

подадена в запечатан непрозрачен плик, съгласно изискванията на възложителя. Към офертата 

са приложени следните документи: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2.Оферта по образец; 

3. Техническо предложение образец; 

4.Удостоверение за регистрация в ТР; 

5.Удостоверение за актуално състояние; 

6.Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

7. Декларация по чл.56,ал.1, т.8 от ЗОП; 

8.Декларация за спазване условията на поръчката; 

9.Декларация за приемане условията по договора; 

10.Декларация за конфиденциалност; 

11. Административни сведения; 
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12.Ценово предложение образец; 

13.  Договор за наем на недвижим имот; 

14.Допълнително споразумение към договор за наемна недвижим имот от 01.04.2014г. 

15. Разпечатка GPS устройство- 2бр. 

16. Разрешение от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”; 

17.Договор за съвместна дейност; 

18.Трудов договор; 

19.Удостоверение за професионално обучение.; 

20.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност-1бр.; 

21. Сертификат ISO 9001:2008; 

22. Сертификат OHSAS 18001:2007; 

23. Удостоверение за администратор на лични данни 

24.Свидетелства за регистрация на МПС-6бр.; 

25.Списък с имената на служителите за изпълнение на поръчката, ведно с приложени 

копия на трудови договори и допълнителни споразумения-20бр.; 

26. Копие от отговори по разяснения към документацията-3бр..; 

27.Проект на план за охрана на обект и реагиране при задействане на сигнал 

„Аларма”/ПО/-18бр. 

28.Проект на план за охрана на обект чрез обход и наблюдение- 1бр.; 

29.План за охрана-4бр. 

30.План относно действие на охранителите при различни екстремни ситуации/ПД/-23бр. 

 

Членовете на комисията и представителят на „Аватари” ООД подписаха техническото 

предложение и ценово предложение на участника. 

 

В ценовото си предложение „Аркус – сигурност Бургас” ООД гр.Бургас предлага: 

За осъществяването на обществената поръчка обща крайна цена в размер на 64 960 

/шестдесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет лева/лв. без ДДС, общо за целия 

срок на договора, от които: 

64 959/шестдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет лева/ лв. без ДДС- цена 

за физическа охрана; 

1/един/ лв. без ДДС цена за охрана със СОТ 

307 000/триста и седем хиляди лева/лв. – размер на имуществена отговорност за вреди. 

  

II.Оферта на „Аватари” ООД гр.Бургас, БУЛСТАТ 200686131, седалище и адрес на 

управление: гр.Бургас, ул.”Одрин”№ 50, ет.2, Бизнес център ”Аполо”, представлявано от 

Георги Янев- управител,  вх.№ 92-ф-143/16.02.2016г. постъпила в 14,40 ч.Офертата е  подадена 

в запечатан непрозрачен плик, съгласно изискванията на възложителя. Към офертата са 

приложени следните документи: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2.Оферта по образец; 

3.Техническо предложение по образец; 

4.Извадка от търговски регистър; 

5. Удостоверение за актуално състояние оригинал; 

6.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП-2бр. 

7.Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

8.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

9.Декларация за спазване условията на поръчката; 

10.Декларация за приемане условията на договора; 



 

8500 Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 

Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50 

Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: aetos @ infotel.bg 

3

11.Декларация за конфиденциалност; 

12.Административни сведения; 

13.Предложение за време за реакция; 

14.Декларация към договор за наем от 01.10.2013г.; 

15.Договор за наем; 

16.Декларация за функционални възможности на GPS спайвелт. 

17.Разпечатка GPS устройства -10бр.; 

18.Договор за съвместна дейност; 

19.Разрешение от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 

населението”; 

20. Трудов договор и анекс към него; 

21.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност; 

22.Сертификат ISO 9001:2008; 

23. Сертификат OHSAS 18001:2007; 

24.Удостоверение за администратор на лични данни; 

25.Свидетелства за регистрация на МПС-10бр.; 

26.Договор за финансов лизинг на ППС-2бр. 

27.Списък с имената на служителите за изпълнение на поръчката, ведно с приложени 

копия на трудови договори и уведомления и удостоверение за професионално обучение-

23бр.; 

28.Ценово предложение образец; 

29.Проект на план за охрана на обект и реагиране при задействане на сигнал 

„Аларма”/ПО/.-23 бр.; 

30.Проект на план за действие на охранителите при различни екстремни ситуации/ПД/-за 

всички обекти. 

 

Членовете на комисията и представителят на „Аркус –сигурност Бургас” ООД подписаха 

техническото предложение и ценово предложение на участника. 

В ценовото си предложение „Аватари” ООД гр.Бургас предлага: 

За осъществяването на обществената поръчка обща крайна цена в размер на 

61 988,04/шестдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и четири 

стотинки/лв. без ДДС, общо за целия срок на договора, от които 

61 986/шестдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и шест / лв. без ДДС- цена за 

физическа охрана; 

2,04/два лева и четири стотинки/лв. без ДДС – цена за охрана със СОТ  

200 000/двеста хиляди / лв. размер на имуществена отговорност за вреди. 

 

 С това приключи откритата част от заседанието на комисията по разглеждане, оценка и 

класиране на участниците в посочената обществена поръчка. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи и съответствието им 

с минималните изисквания за допустимост, посочени в публичната покана и документацията. 

 

Офертата на „Аркус-сигурност Бургас” ООД гр.Бургас- представил е всички изискуеми 

документи посочени в документацията.  

По отношение на съответствието с посочените минимални изисквания: участникът е 

представил договор за наем на недвижим обект, с което отговаря на посоченото изискване   да 

разполага с обединен дежурен център за мониторинг и контрол на СОТ .Разполага с  GPS 

система, доказано с разпечатка от GPS устройство. Притежава разрешение за дейност по 

пожарна безопасност в обектите, както и разполага с един специалист, доказано с 
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представеното удостоверение и договор. Притежава лиценз за извършване на частна 

охранителна дейност, притежава изискуемите сертификати- Сертификат ISO 9001:2008 и 

Сертификат OHSAS 18001:2007.Регистриран е като администратор на лични данни . 

Притежава 5 броя автомобили- доказано с представените  6 бр.свидетелства за 

регистрация на МПС. 

  Доказал е наличието на 12 – охранители на трудов договор, с оглед на представените 

копия на трудови договори на общо 20 –ма служители. 

Комисията прави извод, че участникът „Аркус-сигурност Бургас” ООД гр.Бургас  не 

отговаря на минимално изискуемото условие да разполага с минимум 15 (петнадесет) 

служители -охранители  на трудов и/или граждански договор. Участникът е представил 

само 12 такива договора. В условията на настоящата поръчка изрично е въведено изискването 

участникът да разполага с минимален брой охранители назначени на трудов или граждански 

договор. Същото изискване е съобразено и с разпоредбата на чл.27, ал.1 и ал.2 от Закона за 

частната охранителна дейност, където също се опоменават само две категории лица, които 

могат да бъдат охранители. Според посочената норма „ръководител на охранителна дейност” 

или охранител може да е лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност 

"ръководител на охранителна дейност", съответно "охранител" съгласно Националната 

класификация на професиите и длъжностите въз основа на сключен трудов договор. 

Участникът е представил 11 броя трудови договори на лица назначени на длъжност 

„охранител” и 1 бр. рудов договор на лице „организатор охрана”. Останалите 8 броя трудови 

договори са на лица, назначени на длъжност различна от охранител. 

С оглед на гореизложеното и във връзка с посочените минимални условия за 

допустимост при участие в настоящата поръчка, комисията предлага участникът „Аркус-

сигурност Бургас” ООД гр.Бургас да бъде отстранен от участие в процедурата и да не бъде 

допуснат до етапа  оценка и класиране на ценовото  предложение. 

 

Офертата на „Аватари” ООД гр.Бургас- представил е всички изискуеми документи 

посочени в документацията.  

По отношение на съответствието с посочените минимални изисквания :участникът е 

представил договор за наем на недвижим обект, с което отговаря на посоченото изискване   да 

разполага с обединен дежурен център за мониторинг и контрол на СОТ. Разполага с  GPS 

система, доказано с разпечатка от GPS устройство. Притежава разрешение за дейност по 

пожарна безопасност в обектите, както и разполага с един специалист, доказано с 

представеното удостоверение и договор. Притежава лиценз за извършване на частна 

охранителна дейност, притежава изискуемите сертификати- Сертификат ISO 9001:2008 и 

Сертификат OHSAS 18001:2007.Регистриран е като администратор на лични данни . 

Притежава 5 броя автомобили-доказано с представените 10бр. свидетелства за 

регистрация на МПС. 

  Доказал е наличието на 15 охранители на трудов договор, с оглед на представените 

копия на трудови договори на 23–ма служители.Участникът е представил 2 броя трудови 

договори на служители на длъжност „организатор охрана” и 13бр. трудови договори на 

служители назначени на длъжност „охранител”, както и 7бр. трудови договори на лица 

назначени на други длъжности. Общият брой на служителите на длъжност охранител е 15 бр. 

Комисията прави извод, че участникът „Аватари” ООД гр.Бургас отговаря на минимално 

изискуемите условия посочени в публичната покана и документацията и се допуска до оценка и 

класиране на предложението. 
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Тъй като допуснатият до оценка, разглеждане и класиране на ценовото предложение е 

само един то точките, които той получава, прилагайки методиката за оценка са както следва: 

1.1 Показател 1.1 – “Предлагана цена за физическа охрана” /Ц1/ -  максимален брой 

точки – 50  

1.2 Показател 1.2 – “Предлагана цена за СОТ” - максимален брой точки – 50 

По Показател 1 – “Предлагана цена” – участникът получава 50 точки , изчислени по 

следната формула: Ц = (50 + 50 ) х 50 %,  Ц=50 

 

Показател 2 – “Предложен размер на имуществена отговорност за щета в лева» /В/ -  
максимален брой точки – 10 

3. Показател 3 – “Проект на план за охрана на обект и реагиране при задействане на 

сигнал „Аларма-  максимален брой точки – 20  

4. Показател 4 – “Проект на план за действие на охранителите при различни 

екстремни ситуации”  - максимален брой точки – 20  

Общият брой точки, които получава участникът „Аватари” ООД гр.Бургас са изчислени 

по следнат формула: 

К = 50 + 10 + 20 + 20 К=100т. 

 

С оглед гореизложеното и предвид броят точки получени от единственият допуснат 

участник и поради факта, че представената от него оферта е в съответствие с изискваният на 

възложителя посочени в документацията, поради което комисията  

 

РЕШИ: 

Класира на първо място  участникът „Аватари” ООД гр.Бургас с получени максимален 

брой точки 100. 

 

 

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки комисията предлага на 

кмета на община Айтос да сключи договор с класирания на първо място участник. 

 

 Комисията приключи своята работа на 17.02.2016г. в 16 часа и предаде цялата 

документация на възложителя за вземане на решение. 

 

 

Комисия 

Председател......./п/.............. 

 

      Членове ......./п/.................. 

 

                    ........./п/................... 

    

 

 

 

 

 


