
ПРОТОКОЛ№ 3   
 

п о  чл .  5 7 ,  а л .  3  о т  ППЗОП  

 

 На 08.07.2019 г., от 11:00 часа, в заседателна зала се проведе заседание на Комисията 

назначена със Заповед № РД-08-311/27.05.2019г. на Кмета на община Айтос за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: 

„Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, 

собственост на Община Айтос и второстепенните й разпоредители с бюджетни 

средства”, открита с Решение № ОП-19-31 от 03.05.2019г., с уникален номер в РОП на АОП 

00195-2019-0012. 
                                   

Поради обективна невъзможност да присъства редовният състав на комисията, същата се 

замени от резервните членове съгласно  Заповед № РД-08-311/27.05.2019г. на Кмета на община 

Айтос, а именно: 

Председател:  Инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция „ТСУРР“; 

Членове:        1. Силвия Колева – старши експерт в отдел „ИДРР“; 

  2. Кина Димова – главен експерт в отдел „Общинска собственост“. 

 

Резервните членове, след запознаване със списъка на постъпилите оферти попълниха и 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето от 

ППЗОП, за обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 

02.07.2019 год., както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за 

провеждане на настоящото заседание. 

 

На публичното заседание  присъстваха представители на участниците, както следва: 

1. Виталийс Бурковс – охрана/управител – „АБ Солюшън Секюрити“ ООД; 

2. Николай Петров - „Аркус - Сигурност Бургас” ООД; 

 

I. Комисията обяви получените оценки по показателите за оценка:  По показателя Кт  

участниците получават следните точки: 

 

№ 

по 

ред 

 

Участник  вх. №, дата Кт1 Кт2 Кт 

 

1 „Аркус - Сигурност Бургас” ООД 92-Ф-642/ 

23.05.2019г. 

35 35 70 

2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД 92-Ф-649/ 

23.05.2019г. 

50 50 100 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва: 

 1. Участник № 1 „Аркус - Сигурност Бургас” ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

642/23.05.2019год. 

  - Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 73 950,00  (седемдесет и 

три  хиляди  деветстотин и петдесет) лева, без включено ДДС общо за целия срок на 

договора, от които: 



73 750,00 (седемдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС – обща крайна цена 

за физическа охрана; 

200,00 (двеста) лева без ДДС – обща крайна  цена за СОТ. 

 

2. Участник № 2 „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с подадена оферта вх. № 92-Ф-

649/25.05.2019год. 

 - Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която 

след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от 

документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на 73 200,00 (седемдесет и 

три  хиляди  и двеста) лева, без включено ДДС общо за целия срок на договора, от които: 

73 000,00 (седемдесет и три хиляди) лева без ДДС – обща крайна цена за физическа 

охрана; 

200,00 (двеста) лева без ДДС – обща крайна  цена за СОТ. 

 

След оповестяване на ценовите предложение, Председателят на Комисията закри 

публичното заседание. 

Комисията продължи работа си в редовен състав на закрито заседание на  09.07.2019 

год. като извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците  с 

изискванията на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки и установи, че предложенията 

отговорят на изискванията. 

 

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена и комплексната 
оценка и класира офертите, съгласно одобрения критерии „оптимално съотношение 
качество/цена“:  

№ 

по 

ред 

 

Участник  вх. №, дата Предлож

ена цена 

за физ. 

Охрана – 

Ц1 

Подпо

казате

л 1.1 – 

с макс. 

бр. 

точки 

50 

Предлож

ена цена 

за СОТ -

Ц2 

Подпо

казате

л 1.2 – 

с макс. 

бр. 

точки 

50 

Показател 

1 – 

Предлага

на цена 

/Ц/ 

Ц = (Ц1 + 

Ц2) х 60% 

 

1 „Аркус - Сигурност 

Бургас” ООД 

92-Ф-642/ 

23.05.2019г. 

73 750,00 49,49 200,00 50 99,49 

2 „АБ Солюшън 

Секюрити“ ООД 

92-Ф-649/ 

23.05.2019г. 

73 000,00 50 200,00 50 100 

 

IV. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която се 

изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

К = Ц + Кт = 60 + 40  

1. К на участника „Аркус - Сигурност Бургас” ООД = Ц х 60% + Кт х 40%  = 99,49 

х 60% + 70 х 40 %  = 59,69 + 28 = 87,69 точки; 

2. К на участника „АБ Солюшън Секюрити“ ООД = Ц х 60% + Кт х 40%  = 100 х 

60% + 100 х 40 %  = 60 + 40 = 100 точки; 

 

V. Комисията извърши класирането на участниците: 

I-во място – участник „АБ Солюшън Секюрити“ ООД, с оферта вх. № 92-Ф-649/ 

23.05.2019г., с комплексна оценка – 100 точки; 

II-ро място – участник „Аркус - Сигурност Бургас” ООД, с оферта вх. № 92-Ф-642/ 

23.05.2019г., с комплексна оценка – 87,69 точки; 



 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа охрана и охрана 

със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос и второстепенните й 

разпоредители с бюджетни средства”, с класирания  на I-во място участник. 

Този протокол е съставен на 09.07.2019 год.  

Председател:………/П/…………….. 

Невин Скендер 

 

Членове: 

1. Ваня Петкова:  ………/П/………… 

2. Мюмюн Мюмюн: ………/П/………… 

3. Инж. Радоцвета Великова: ………/П/……………. 

4. Силвия Колева: ………/П/………….. 

5. Кина Димова: ………/П/……………. 

 


