
 

 

 

1 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 23.04.2020 г. в 11:00 часа комисия в състав: Председател: 1/ адв. Ирина Камбурова – 

юрист; и Членове:1/ Нунка Костова – на длъжност главен счетоводител 2/  Станимира 

Кавръкова- Специалист УЧР съгласно Заповед №64/ 15.04.2020год. на управителя на 

„ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС“ЕООД, продължи своята работа във връзка с разглеждане, 

оценка и класиране на постъпили оферти за обществена поръчка с предмет: 

"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, 

както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”  и  

проведе заседание в сградата на адреса на управление на дружеството, гр.Бургас, ул.“Иван 

Богоров“№20 

 
              Комисията започна своята работа в 11:00 часа. 

 

І. Председателят на комисията докладва, че на 21.04.2020год., в указания срок 

участникът „АВ Солюшън Секюрити“ООД е входирал в деловодството на възложителя 

допълнителни документи. 

След обстоен преглед, комисията констатира, че участникът е изпълнил дадените с 

Протокол №1/15.04.2020год. указания и Реши: 

 
ДОПУСКА ДО ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ в обществената поръчка: Оферта вх. 

№67/14.04.2020год., 13:14ч  подадена  от Оферта вх. № 68/14.04.2020 год., 16:35ч  подадена  от 

„АВ Солюшън Секюрити“ООД 

 

II. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници: 

 

1. Относно оферта подадена  от „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 2010“ООД 

Участникът е представил „Техническо предложение“ по образец, съгласно 

Документацията за участие. 
         Към техническото предложение е представен план за охрана. При подробен анализ на 
приложенията към техническото предложение, комисията установи: 

           Предложението включва  цялостна  концепция  за  охраната,  пропускателен  режим,  

реакция  при пожарна  и  аварийна  ситуация,  съобразена  с особеностите на обекта за 

охрана, обърнато е внимание на организацията   на  охраната,  режим  и  сменност,   общ  

брой  на  охранители,   брой  постове  и сменяемост; дефинирани са задачи и отговорности; 

разработени са варианти  за  действия  на  охранителите  при  различни  екстремални  

ситуации  при различни природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с 

органите на МВР, предложен е подходящ квалифициран персонал, ангажиран за изпълнение 

на поръчката съгласно изискванията на Възложителя; 
          Съгласно одобрената методика участникът е представил предложение, което следва да 

бъде оценено със 70 точки. 

 

2.Относно оферта подадена  от „АВ Солюшън Секюрити“ООД  
Участникът е представил „Техническо предложение“ по образец, съгласно 

Документацията за участие. 
 Към техническото предложение е представен план за охрана. При подробен анализ на 

приложенията към техническото предложение, комисията установи: предложението съдържа  

концепция  за  охраната,  пропускателен  режим,  реакция  при пожарна  и  аварийна  

ситуация,  съобразена  с особеностите на обекта за охрана, Дефинирани са задачи и 

отговорности, разработени  варианти  за  действия  на  охранителите  при  различни  

екстремални  ситуации  при различни природни бедствия, аварии, терористични актове и 

взаимодействие с органите на МВР; 
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 Съгласно одобрената методика участникът е представил предложение, което следва 

да бъде оценено със 70 точки. 

 

IІI. Разглеждане и оценка на ценовите предложения на допуснатите участници; 

 

Относно оферта подадена  от „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 2010“ООД 

 

Съгласно одобрената методика: 
 

Кц= Цmin x 30=59000/59000x30=30,00т. 
          Цn 
 

Относно оферта подадена  от „АВ Солюшън Секюрити“ООД. 

 

Участникът е представил „Ценово предложение“ по образец, съгласно Документацията за 

участие. 

 

Съгласно одобрената методика: 
 

Кц= Цmin x 30=59000/59292х30=29,85т. 
          Цn 
 

ІV. Класиране на участниците: 

 
Относно оферта подадена  от „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 2010“ООД  

Офертата получава  комплексна оценка 100 точки 

 

Относно оферта подадена  от „АВ Солюшън Секюрити“ООД. 

Офертата получава  комплексна оценка 99,85 точки 

 

І-во място: участник „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 2010“ООД -100т. 

ІІ-ро място: участник „АВ Солюшън Секюрити“ООД -99,85т. 

 

Комисията предлага на управителя на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС“ЕООД да възложи 

осъществяване на обществена поръчка с предмет "Организиране и осъществяване на 

денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на 

Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”– на участника  „ДЖИ ЕН 

СЕКЮРИТИ 2010“ООД чиято оферта покрива напълно изискванията на Възложителя 

за изпълнение предмета на горепосочена обществена поръчка 
 
Комисията приключи работа на 24.04.2020год. в 13:00 часа.   

Приложения: Декларации по 103, ал.2 от ЗОП – 3 броя; 

  
Председател :_/П/________________ 

                      / адв.Ирина Камбурова / 

 
Членове :1__/П/_______________ 

/ ………………… / 

 

2.___/П/______________ 
/………………../ 

 

Утвърдил протокол № 2/24.04.2020г. на 27.04.2020 г.  

  

 Заличена информация съгласно ЗЗЛД; 


	ПРОТОКОЛ

