
 



Членовете на Комисията, след получаване на списъка с участниците, 

попълниха декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП за отсъствието на 

пречки за назначаването им, както и за поемане на задължение да пазят в 

тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата на 

Комисията. 

 

I. Отваряне на офертите, обявяване на ценовите 

предложения и допускане до разглеждане им. 

Комисията пристъпи към отварянето на плика с офертите и към 

проверка на съответствието й с изискванията посочени в публичната 

покана  и изискванията на ЗОП, като констатира следното: 

1. Представената оферта и документи към нея на „Експрес Секюрити 

СОД” ЕООД - Плевен отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия и са представени всички изискуеми документи. 

 2. Представената оферта и документи към нея на „Ековат - България” 

ЕООД – с. Баните не отговаря на предварително обявените от възложителя 

условия и не са представени всички изискуеми документи, а именно: 

1. „Ековат - България” ЕООД – с. Баните не е представил лиценза за 

извършване на частна охранителна дейност с нотариална заверка, съгласно 

посочените изисквания. 

 2. Представеният План за физическата охрана на обектите от „Ековат 

- България” ЕООД – с. Баните не е с пълно съдържание съгл. чл. 24, ал. 2 

от Закона за частна охранителна дейност/, както следва: представената 

организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, 

комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации) 

е непълна; не е посочен правилник за пропускателния режим, утвърден от 

възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице и 

списък и график за работа на охранителите. 

3. Посоченото месечно ценово предложение е в размер на 7 840.00лв. 

без ДДС, т.е.  за целият срок на договора, който е 11/единадесет/ месеца се 

превишава допустимият праг по реда на гл. 8а от ЗОП и се надвишава 

финансофия ресурс, който възложителя може да осигури. 

Съгл. чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от 

участие в процедурата участник, който е представил, оферта която е 

непълна или не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя.  

  

  Въз основа на проверката комисията РЕШИ:  

 ДОПУСКА до участие подадената оферта от „Експрес Секюрити 

СОД” ЕООД - Плевен. 

          На осн. чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията ПРЕДЛАГА за 

отстраняване от участие в процедурата и недопуска до разглеждане 

подадената оферта на „Ековат - България” ЕООД – с. Баните.  



     Мотиви: не е представил, както следва: не е представил лиценза за 

извършване на частна охранителна дейност с нотариална заверка, съгласно 

посочените изисквания. Представеният План за физическата охрана от 

обектите на „Ековат - България” ЕООД – с. Баните не е с пълно 

съдържание съгл. чл. 24, ал. 2 от Закона за частна охранителна дейност/, 

както следва: представената организация на охраната (постове, маршрути, 

смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при 

различни ситуации) е непълна; не е посочен правилник за пропускателния 

режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от 

упълномощено от него лице и списък и график за работа на охранителите. 

Посоченото месечно ценово предложение е в размер на 7 840.00лв. без 

ДДС, т.е.  за целият срок на договора, който е 11/единадесет/ месеца се 

превишава допустимият праг по реда на гл. 8а от ЗОП и се надвишава 

финансофия ресурс, който възложителя може да осигури. Така 

представената оферта е непълна и неотговаря на изискванията на 

възложителя. 

         2. Комисията съобщи ценовите предложения.  

          3. Присъстващият представител на „Експрес Секюрити СОД” ЕООД 

– Плевен не пожела да подпише техническото и ценовото предложение на 

„Ековат - България” ЕООД – с. Баните. 

   

ІІ. Съдържание и направени предложения на допуснатият 

участник, както следва:  
     Предложени условия от „Експрес Секюрити СОД” ЕООД-Плевен, 

както следва:  

    - предлага: Охрана на обекти на МУ-Плевен, срещу месечна такса 

общо в размер на 5942.16лв./пет хиляди и деветстотин четиридесет и два 

лева и 16ст./ без ДДС и 7 130.59.00лв./седем хиляди сто и тридесет лева и 

59ст./ с ДДС. 

     - срок за изплащане на нанесени щети и вреди – 1/един/ календарен 

ден. 

 - условия и начин на плащане – до 10/десет/ календарни дни от 

издаване на фактурата, по банков път. 

 - срок за изпълнение - не по-малко от 11/единадесет/ месеца, считано 

от дата на сключване на договора. 

 - срок на валидност на офертата – 60/шестдесет/ календарни дни. 

 

ІІІ. Разглеждане и оценяване на допуснатите оферти:  

 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата,  съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в публичната покана критерий за 

оценка е  икономически най-изгодната оферта съобразена със следните 
показатели и тяхната относителна тежест: 1. Обща цена – до 70т. /по 



формула/; 2. Срок за изплащане на нанесени щети и вреди - до 30т. /по 

формула/.  Комисията извърши оценяването на офертата, както следва: 

 

№ Участник 

Обща цена 

К1 

маx. 70т. 

Срок за 

изплащане 

на нанесени 

щети и вреди 

К2 

маx. 30т. 

Общо 

1. 

„Експрес 

Секюрити 

СОД”ЕООД-

Плевен 

70т. 30т. 100т. 

 

Съгласно методиката оценяването се извършва на базата на 

комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели: К1- 

обща цена/по формула/,  К2 – срок за изплащане на нанесени щети и 

вреди /по формула/. Ккомпл.  = К1 + К2. 

 

 Максималният брой точки е 100. На първо място се класира 

предложението, получило най-висока комплексна оценка Ккомпл. 

 

Показателите К1 и К2 имат количествено и стойностно измерение, 

което подлежи на съпоставка с обикновено математическо действие и 

оценяването се извърши чрез прилагането на формулата, съгласно 

посоченото в одобрената Методика. 

 

ІV.КЛАСИРАНЕ: 

 Комисията извърши класиране на допуснатият участник по 

посочените показатели в методиката, както следва: 

 

Първо място: „Експрес Секюрити СОД” ЕООД - гр. Плевен 

            седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Вардар” №15 

            с  комплексна оценка: 100т.    

 

 

След разглеждане и оценка на представената оферта и прилагане 

критерия “икономическа най-изгодна оферта”, Комисията ПРЕДЛАГА на 

Ректора на МУ-Плевен класираният на първо място „Експрес Секюрити 

СОД” ЕООД-Плевен  да осъществи: “Охрана на обекти на Медицински 

университет  – Плевен”. 

 

 Работата на комисията приключи на 21.01.2015 г. 



  


