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П Р О Т О К О Л № 1 

На основание влязло в сила решение на КЗК № 1513/09.12.2014 г., с което е 
отменено Решение № - РД- 03 - 92/05.11.2014 г. за избор на изпълнител в обществена 
поръчка с предмет "Денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД", обявен с Решение №-
РД-03-64/01.09.2014 г., е назначена комисия със Заповед № -РД- 02 - 30 от 21.01.2015 г. в 
състав: 

Председател: г-н Евгени Тодоров - зам.директор по ИД 

Членове: 1. Дончо Пенчев - н-к отдел „СПС" 
2. Владимир Вълков - юрисконсулт 
3. Иван Атанасов - експерт на НАФТСО 
4.д-р Диан Василев - н-к СПО 

Резервни членове: 
1. Румяна Доганова - н-к сектор ДДП 
2. Яна Михайлова - АПС в сектор ДДП 

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 35 ал. 3 от ЗОП. 

Във връзка с горе цитираното решение на Комисия за защита на конкуренцията и 
на основание чл. 62 „а" и чл. 58 от ЗОП, с писма изх. №№ 171 6 /09.01.2015 г. участниците 
са поканени да удължат срока на офертата с 90 дни и внесат гаранция за участие. Всички 
участници потвърдиха получаването на поканата. В посочения от Възложителя срок само 
участниците „АСО София" ООД, „Вадим" ООД и „ПС Гард" ЕООД удължиха срока на 
валидност офертите си. 

На 23.01.2015 г. комисията се събра за разглеждане на документите в Плик № 1на 
участниците „АСО София" ООД. „Вадим" ООД и „ПС Гард" ЕООД съгласно изискванията 
на ЗОП и мотивите, изложени в горепосоченото решение на КЗК. Комисията провери 
документите и информацията от плик №1 за съответствие с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Настоящият протокол съдържа констатациите относно 
наличието и редовността на представените от участниците документи в плик № 1. 

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника „АСО София" ООД са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, с изключение 
представените доказателства за технически възможности. Участникът трябва да 
представи, съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена 
поръчка, Раздел III.2.3. "Технически възможности -„Изискуеми документи и 
имформация", т. 3. Заверено от участника копие на сертификатите ISO 9001:2008 -
Система управление на качеството за извършваната услуга или еквивалент, OHSAS 18 
001:2007 - Система управление на професионалното здраве и безопасността за 
извършваната услуга или еквивалент. 
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Представеното копие на сертификат OHSAS 18 001:2007 на името на участника е с 
изтекъл срок на валидност към датата на подаване на офертата - датата на валидност на 
сертификата 06 септември 2014 г. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „АСО София"ООД следва да представи заверено копие 
на валиден сертификат OHSAS 18 001:2007. 

Документите и информацията от пликове №№ 1 на участниците "Вадим" ООД и ,,ПС 
Гард" ЕООД съответстват с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Протокол № 1 отразява констатациите относно наличието и редовността на 
представените от участниците „АСО София" ООД, „Вадим" ООД и „ПС Гард" ЕООД 
документи в плик № 1, и посочва вида на документите, които участникът „АСО София" 
ООД следва да представи допълнително в законоустановения срок. Протоколът е подписан 
от председателя и членовете на комисията на . /'</.».2015г. 

Комисия: 

Председател: г-н Евгени Тодоров 

Членове: 1 .Дончо Пенчев 

2. Владимир Вълков 

3. Иван Атанасов 

4. д-р.Диан Василев 


