
ПРОТОКОЛ № 1

От работата на комисията, назначена със Заповед РД-11-110/16.08.2017г. на Максим 
Минчев -  Генерален директор на БТА за разглеждане, оценяване и класиране на 
постъпили оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 
"Осигуряване на денонощна физическа охрана на административната сграда на 
БТА", с уникален номер на обявлението в РОП 793972, открита с Решение № ПД-09- 
303/30.06.2017, съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и във връзка с чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП) за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На 16.08.2017 г., от. 11:30 часа в БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, 
гр.София, бул.Цариградско шосе № 49, ет.2 заседателна зала се събра комисията, 
назначена с цитираната по-горе заповед, в състав:

Председател: Самуил А вдала- външен експерт ВЕ - 108

и Членове:

1. Данчо Антонов -  финансов директор

2. Дико Проданов -  юрист консулт

3. Йоана Петрова -  главен счетоводител

4. Милко Христов - редактор

Председателя на комисията Самуил Авдала, получи от Дико Проданов постъпилите 
в деловодството на БТА оферти, като се изготви протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Към протокола 
неразделна част е и копие на Регистъра на получените оферти.

Комисията констатира, че до изтичане на обявения срок за подаване на оферти за 
участие, в деловодството на БТА са постъпили 9 (девет) броя оферти за участие, както 
следва (подредени по реда на постъпването им):______________________________________
Оферта № Наименование на участника Дата
1 “ДСК Транс Секюрити“ЕАД 10.08.2017 ОТ 14:40 

часа

2
„АСО София“ ООД 14.08.2017 от 11:00 

часа

3
„Бюро за охрана и сигурност ИТ“ ЕООД 15.08.2017 от 08:30 

часа



4
„Вадим“ ООД 15.08.2017 от 13:25 

часа

5
„Сапамандър-АСО“ ООД 15.08.2017 от 13:28 

часа

6
„Мега Секюрити груп“ ЕООД 15.08.2017 от 13:45 

часа

7
„Ремекс“ ЕООД 15.08.2017 от 14:40 

часа

8
„Елитком 95“ ЕАД 15.08.2017 от 14:46 

часа

9
„АС Скорпио“ ООД 15.08.2017 от 15:10 

часа

При приемането на офертите, същите са регистрирани в деловодството на БТА. 
като върху всеки плик са отбелязани поредния номер, датата и часа на получаването им.

След получаването на списъка с офертите, както и самите оферти, всеки от 
членовете на комисията подписа декларация в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На откритото заседание на комисията присъства:

1. Георги Календаров - управител на участника „АСО София“ ООД;

2. Ивайло Василев - управител на участника „Ремекс“ ЕООД;

3. Диан Кьосев - упълномощен представител на участника „АС Скорпио“ ООД, с 
пълномощно, което бе представено на комисията, заедно с лична карта на 
присъстващият, за сверка, която бе върната незабавно след удостоверяване на 
самоличността.

4. Ирина Иванова - упълномощен представител на участника „Вадим“ ООД, с 
пълномощно, което бе представено на комисията, заедно с лична карта на 
присъстващата, за сверка, която й бе върната незабавно след удостоверяване на 
самоличността й.

5. Иван Джегалски и Емил Иванов - упълномощени представители на участника 
„Сапамандър-АСО“ ООД, с пълномощно, което бе представено на комисията, заедно с 
лични карти на присъстващите, за сверка, които бяха върнати незабавно след 
удостоверяване на самоличността.

6. Емил Илиев - упълномощен представител на участника „Елитком 95“ ЕАД, с 
пълномощно, което бе представено на комисията, заедно с лична карта на 
присъстващият, за сверка, която бе върната незабавно след удостоверяване на



самоличността.

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на средствата 
за масово осведомяване.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като за всяка една от 
тях установи, че е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени 
данните по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, оповести тяхното съдържание и констатира наличието 
на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на всяка отделна оферта.

Представители на участниците подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническите предложения на останалите участници.

При отваряне на офертата на участника „Бюро за охрана и сигурност ИТ“ ЕООД, 
беше частично нарушена целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ 
без това да води до възможност за узнаване на предложената цена. Комисията запечата 
плика на местата с нарушена цялост, след което всички присъстващи на заседанието 
положиха подпис върху него.

След извършване на действията съгласно чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, приключи 
публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание комисията разгледа документите от офертите за съответствие 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя и констатира следното:

1. По отношение на участника “ДСК ТРАНС СЕКЮРИТИ“ЕАД

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор.

В представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 
установи липса, непълноти или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор поставени от възложителя, както следва:

1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
в Част И: Информация за икономическия оператор, раздел Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР участникът е посочил 
единствено Изпълнителния директор -  Светлин Бонев. Същото лице е подписало и 
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от името на дружеството. 
При извършена справка в Търговския регистър комисията установи, че за дружеството



“ДСК ТРАНС СЕКЮРИТИ“ЕАД лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40 от 
ППЗОП, които следва да подпишат ЕЕДОП относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1,2 и 7 от ЗОП и да бъдат посочени в горепосочения раздел на ЕЕДОП са Светлин Бонев- 
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, Андрей Андонов - член на 
Съвета на директорите и Юрий Генов - член на Съвета на директорите.

На основание чл. 54, ал. 9 и във вр. с чл. 54, ал. 8 ППЗОП участникът “ДСК 
ТРАНС СЕКЮРИТИ“ЕАД в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 
настоящия протокол може да представи на комисията нов ЕЕДОП н/или 
допълнителни документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация.

2. По отношение на участника „АСО СОФИЯ“ ООД

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор. Офертата на участника се допуска до по-нататъшно участие, 
доколкото участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор.

3. По отношение на участника „БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ ИТ“ 
ЕООД "

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор.

В представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 
установи липса, непълноти или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор поставени от възложителя, както следва:

1. В представеният Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
участникът не е декларирал обстоятелствата, посочени в обявлението част Ш.1.З., т.
3.1.3. , като по този начин не е доказал наличие на списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, в който е посочена и професионалната компетентност на лицата, 
изразяваща се в завършен курс за първоначално обучение, съгласно изискванията на чл. 
28, ал. 1 - 3 ЗЧОД;

На основание чл. 54, ал. 9 и във вр. с чл. 54, ал. 8 ППЗОП участникът „БЮРО 
ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ ИТ“ ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни от 
получаване на настоящия протокол може да представи на комисията нов ЕЕДОП 
и/или допълнителни документи, които съдържат променена и/или допълнена



информация.

4. По отношение на участника „ВАДИМ“ ООД

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор.

В представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 
установи липса, непълноти или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор поставени от възложителя, както следва:

1. В представеният Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
участникът не е декларирал обстоятелствата, посочени в обявлението част III.1.3., т.
3.1.3. , като по този начин не е доказал наличие на списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, в който е посочена и професионалната компетентност на лицата, 
изразяваща се в завършен курс за първоначално обучение, съгласно изискванията на чл. 
28, ал. 1 - 3 ЗЧОД;

На основание чл. 54, ал. 9 и във вр. с чл. 54, ал. 8 ППЗОП участникът 
„ВАДИМ“ ООД в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или допълнителни документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация.

5. По отношение на участника „САЛАМАНДЪР-АСО“ ООД

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор. Офертата на участника се допуска до по-нататъшно участие, 
доколкото участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор.

6. По отношение на участника „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор.

При направеният преглед, комисията констатира, че между 11 и 12 стр. на 
представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) извън плик 
с надпис „Предлагани ценови параметри“, участникът е представил „Финансов разчет за



формиране на месечната цена на охранителна услуга за 1 охранител“, документ изискван 
от възложителя за представяне, като приложение на ценовото предложение поставени в 
запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и в нарушение на 
изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

На база на горното, комисията предлага участника „МЕГА СЕКЮРИТИ 
ГРУП“ ЕООД за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 и т. 2а от ЗОП, тъй като 
участника не отговаря на условията, посочени в документацията и е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
поради следното:

Между 11 и 12 стр. на представения Единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) извън плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 
участникът е представил „Финансов разчет за формиране на месечната цена на 
охранителна услуга за 1 охранител“, документ изискван от възложителя за 
представяне, като приложение на ценовото предложение поставени в запечатан, 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ненови параметри“ и в нарушение на 
изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

7. По отношение на участника „РЕМЕКС“ ЕООД

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор.

В представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 
установи липса, непълноти или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор поставени от възложителя, както следва:

1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
участникът не е попълнил Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР.

2. В представеният Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
участникът не е декларирал обстоятелствата, посочени в обявлението част III.1.3., т.
3.1.3. , като по този начин не е доказал наличие на списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, в който е посочена и професионалната компетентност на лицата, 
изразяваща се в завършен курс за първоначално обучение, съгласно изискванията на чл. 
28, ал. 1 - 3 ЗЧОД;

На основание чл. 54, ал. 9 и във вр. с чл. 54, ал. 8 ППЗОП участникът 
„РЕМЕКС“ ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия



протокол може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или допълнителни 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

8. По отношенне на участника „ЕЛИТКОМ 95“ ЕАД

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор. Офертата на участника се допуска до по-нататъшно участие, 
доколкото участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор.

9. По отношение на участника „АС СКОРПИО“ ООД

Комисията разгледа офертата на участника за липса на основанията за отстраняване 
и съответствие с поставените критерии за подбор. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор. Офертата на участника се допуска до по-нататъшно участие, 
доколкото участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор.

Със съставянето на настоящия протокол на 25.08.2017 г. приключи работата на 
комисията по разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбоо. поставени от възложителя.


