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ПРОТОКОЛ 

 

 

Днес, 15.04.2020 г. в 09:00 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, получи постъпилите оферти за участие в процедура по 

възлагане 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” и  проведе заседание в сградата на 

адреса на управление на дружеството, гр.Бургас, ул.“Иван Богоров“№20 

 
              Комисията започна своята работа в 09:00 часа. 

 

I. Разглеждане на офертите. 

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Всички членове на комисията 

подписаха декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП.  
При работата на комисията не присъстваха представители на участниците, подали оферти; 

 

Председателят на Комисията обяви, че в срока за събиране на оферти за участие в процедурата 

са постъпили две оферти.  
1. Оферта вх. №67/14.04.2020год., 13:14ч  подадена  от „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 

2010“ЕООД 

2. Оферта вх. № 68/14.04.2020 год., 16:35ч  подадена  от „АВ Солюшън Секюрити“ООД; 

 

Офертите са подадени в запечатани, непрозрачни пликове, съгласно изискванията на 

възложителя. 

Комисия пристъпи към изчитане на съдържанието на офертите и оповести направените ценови 
предложения от участниците по реда на постъпването на офертите както следва: 

 

 

Участинкът „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 2010”ЕООД: 

 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик, съгласно изискванията на възложителя. 
Комисията след като разгледа постъпилата оферта, констатира, че същата отговаря на всички 

законови изисквания и тези на възложителя и към нея са приложени всички изискуеми 

документи.  

Предложената от участника цена за изпълнение е в размер на 59 000,00лв. без вкл. ДДС 
Предвид гореизложеното комисията, 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в обществената поръчка: Оферта вх. №67/14.04.2020год., 13:14ч  

подадена  от „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 2010“ЕООД 
 

Участинкът „АБ Силюшън Секюрити”ООД: 

 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик, съгласно изискванията на възложителя. 
Комисията след като разгледа постъпилата оферта, констатира, че същата отговаря на всички 

законови изисквания и тези на възложителя и към нея са приложени всички изискуеми документи.  

Предложената от участника цена за изпълнение е в размер на  59 292.00 без вкл. ДДС 
Предвид гореизложеното комисията, 
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РЕШИ: 

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в обществената поръчка: Оферта вх. № 68/14.04.2020 год., 16:35ч  

подадена  от „АВ Солюшън Секюрити“ООД; 

 
С това публичната част на заседанието комисия приключи. 

 

В 13:00часа на 15.04.2020год., комисията продължи своята работа. 
І. Разглеждане на офертите относно съответствие с критериите за подбор и личностно 

състояние: 

Участинк „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 2010”ЕООД: 

            Комисията след като разгледа постъпилата оферта констатира, че същата отговаря на всички 

законови изисквания и тези на възложителя, отговаря на поставените критерии за подбор, и към нея 

са приложени всички изискуеми документи в изискуемата форма, предвид което, 

 

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

№67/14.04.2020год., 13:14ч  подадена  от „ДЖИ ЕН СЕКЮРИТИ 2010“ЕООД 

 

Участинк „АБ Силюшън Секюрити”ООД: 

Комисията след като разгледа постъпилата оферта, констатира, че същата не отговаря на 

заложените изисквания, а именно:  

 Представените образци на документи от участника - Представяне на участника – 

попълва се Образец № 2; Заявление за участие в обществената поръчка – 

попълва се Образец № 3;Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – попълва се Образец № 4; Декларация за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – попълва се Образец № 5; Декларация за 

наличието или липсата на Специфични национални основания за изключване – 

попълва се Образец № 6; Декларация за съгласие, за участие като 

подизпълнител – попълва се Образец № 7;Декларация за съгласие, за участие 

като трето лице – попълва се Образец № 8;Декларация по чл. 101, ал. 11 от 

Закона за обществените поръчки – попълва се Образец № 9;  са подпечатана с 

печата на дружеството, но същите не са подписани от представляващия 

участника/ нямат правно обвързващ подпис/; 
 Възложителят е поставил изискване участникът да притежава  валиден лиценз за 

радиочестота с национално или регионално покритие и/или система за осъществяване 

на комуникация с най-близко разположените постове и органи на полицията и е 

посочил, че това обстоятелство се удостоверява с попълване на т.10 от Заявление за 

участие –образец №3, въпреки това участникът не е посочил/ декларирал това 

обстоятелство в представения Образец №3 

 

Съгласно разпоредбите на чл.97, ал.5 от ППЗОП, „Когато установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията 

писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в 

срок 3 работни дни.“. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията, 

 

РЕШИ: 

 

ЗАДЪЛЖАВА от „АБ Силюшън Секюрити”ООД в срок от 3 (три) работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

 Подписани от представляващия участника образци както следва: 
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Представяне на участника –Образец № 2; Заявление за участие в обществената поръчка –

Образец № 3;Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП –

Образец № 4; Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП –Образец № 5; 

Декларация за наличието или липсата на Специфични национални основания за изключване –

Образец № 6; Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител –Образец № 7;Декларация 

за съгласие, за участие като трето лице –Образец № 8; Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за 

обществените поръчки –Образец № 9; 

 Коректно попълнен образец Образец №3; 

 

 

Предвид всичко изложено до тук комисията счита, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, 

копие от протокола следва да бъде изпратено на всички участници, подали оферти за участие в 

процедурата, за изпълнение на указанията на комисията в указания законов срок.  

Комисията ще се събере на заседание след изтичане на срока по чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 15:00 часа. 

 
 

  

Председател :_/П/________________ 

                      / 
 

Членове :1__/П/_______________ 

/ ………………… / 

 
2.___/П/______________ 

/………………../ 

Заличена информация съгласно ЗЗЛД; 


	ПРОТОКОЛ

