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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. 

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. №№ 17К6/09.01.2015 г. участниците 
бяха поканени да удължат срока на валидност 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. Участниците „Балкан Секюрити" ЕООД 
- оферта вх. № 1 /26.09.2014г., „Петромакс Секюрити Груп"ООД - оферта вх. № 
2/29.09.2014г. и „ДМ Секюрити Еруп" ООД - оферта вх. № 4/29.09.2014 г. не удължиха срока 
на валидност на офертата си и не представиха отново гаранция за участие в процедурата. 
На основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП и чл. 62 „а", изречение последно, от ЗОП, комисията 
предлага участниците „Балкан Секюрити" ЕООД, „Петромакс Секюрити Еруп"ООД и 
„ДМ Секюрити Еруп" ООД да бъдат отстранени от участие. 

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в офертите 
на участниците „АСО София" ООД, „Вадим" ООД и „ПС Еард" ЕООД, комисията изготви 
Протокол №1/27.01.2015г. с констатации относно наличието и редовността на 
изискуемите от Възложителя документи. В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол 
№ 1 получиха участниците „АСО София" ООД, „Вадим" ООД и „ПС Еард" ЕООД. 

В законоустановения срок от получаване на протокола с писмо Вх. № 168'/28.01.2015 г. 
участникът „АСО София" ООД представи заверено копие на сертификат OHSAS 18 
001:2007 - „Система за управление на професионалното здраве и безопасността при 
работа"под №0-0173, валиден до 06.09.2016г. Като допълнително доказателство 
участникът представи сключен договор с „Транспасифик Серт"ООД за 
ресертификационен одит и за провеждане на първи и втори годишни надзорни одити на 
Система за управление, разработена съгласно изискванията на международните стандарти 
ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството за извършваната услуга или 
еквивалент"и OHSAS 18 001:2007 „Система за управление на професионалното здраве и 
безопасността при работа" и фактура от 24.07.2014г. за извършена услуга по 
осъществяване на оценка по ИСУ. 

•ЦАРИЦА ЙОАННА-

ИСУЛ Утвърдил: 
Изпълнителен д 
/доц. д-р Григор „ 

П Р О Т О К О Л № 2 

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и 
съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. Офертата на 
участника отговаря на изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Мотивирана от 

http://www.isul.eu/


това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: Участникът „АСО София" ООД да 
бъде допуснат до участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Пликове №№ 2 - "Предложение за изпълнение 
на поръчката", в които се поставя техническото предложение - Приложение № 12, 
включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларацията 
по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /Приложение №3/. Техническото предложение съдържа „План и 
схема за охрана на болничния комплекс", в т.ч.: 
• Разработени варианти за действие на охранителя при различни екстремални ситуации; 
• Създадена система за контрол и помощ на охранителите. 

Техническите предложения на участниците „АСО София" ООД, „Вадим" ООД и „ПС 
Гард" ЕООД съдържат „План и схема за охрана на болничния комплекс", имат 
разработени варианти за действие на охранителя при различни екстремални ситуации, 
както и описание на създадена система за контрол и помощ на охранителите, съобразени 
със специфичните особености на болницата като обект за охрана, и е посочен срок за 
изпълнение на поръчката. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ: допуска участниците „АСО София" ООД, „Вадим" ООД и „ПС Гард" ЕООД до 
по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници. Съгласно 
изискване на Възложителя, заложено в документацията,финансовото предложение на 
участника трябва да съдържа като приложение финансов разчет на законоустановените и 
специфични задължителни разходи при образуване на работна заплата на охранител от 
дневната и от нощната смени,включително средна месечна цена за охранител, в лева без 
ДДС. Ценовите предложения са както следва: 

„ПС Гард"ЕООД: 
1.Месечно възнаграждение 10 209,15 лв. /десет хиляди двеста и девет лева и петнадесет 
стотинки/ без ДДС или 12 250,98 / дванадесет хиляди двеста и петдесет лева и деветдесет 
и осем стотинки/ с ДДС. 
2.Общо възнаграждение за цялата година 122 509,80 лв. /Сто двадесет и две хиляди 
петстотин и девет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС или 147 011,76 лв./сто четиридесет 
и седем хиляди и единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ с ДДС. 

Участникът е представил изискуемото приложение към ценовото си предложение -
финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни разходи при 
образуване на работна заплата на охранител от дневната и от нощната смени. Мотивирана 
от горните обстоятелства, комисията РЕШИ: 
Допуска участника „ПС Гард"ЕООД до класиране. 

„АСО София"ООД: 
1 .Месечно възнаграждение 10 415.92 лв. /десет хиляди четиристотин и петнадесет лева и 
92 ст/ без ДДС или 12 499,10 лв. / дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева 
и 10 ст./ с ДДС. 
2. Общо възнаграждение за цялата година 124 991,04 лв. /сто двадесет и четири хиляди 
деветстотин деветдесет и един лева и 04ст/ без ДДС или 149 989,24 лв. /сто четиридесет и 
девет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 24 ст./ с ДДС. 
Участникът е представил изискуемото приложение към ценовото си предложение на 
финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни разходи при 
образуване на работна заплата на охранител от дневната и от нощната смени. Мотивирана 
от горните обстоятелства, комисията РЕШИ: 
Допуска участника „АСО София"ООД до класиране. 

,,Вадим"ООД: 
1. Месечно възнаграждение 12 078,00 лв. /дванадесет хиляди и седемдесет и осем лева/ без 
ДДС или 14 493,60 лв./четиринадесет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и 60 ст./ 
с ДДС. 



2. Общо възнаграждение за цялата година 144 936,00 лв. /сто четиридесет и четири хиляди 
и деветстотин тридесет и шест лева/ без ДДС или 173 923,20 лв. /сто седемдесет и три 
хиляди и деветстотин двадесет и три лева и 20 ст./ с ДДС. 

Участникът е представил изискуемото приложение към ценовото си предложение на 
финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни разходи при 
образуване на работна заплата на охранител от дневната и от нощната смени. Мотивирана 
от горните обстоятелства, комисията РЕШИ: 
Допуска участника „Вадим"ООД до класиране. 

Класирането на участниците се извърши съобразно избрания критерий за най-ниска 
цена: 

Първо място: „ПС Гард"ЕООД 
Второ място: „АСО Софня"ООД 
Трето място: „Вадим " ООД 

Настоящият протокол се състави на 29.01.2015 г. и се подписа от членовете на 
Комисията. 

С това Комисията приключва работата си в предвидения за това срок и на основание 
чл.72, ал.2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно с цялата документация на 
Възложителя, за постановяване на решение по чл.73 и сл. от ЗОП на 29.01.2015 г. 

Комисия: 

Председател: г-н Евгени Тодоров 

Членове: 1. Дончо Пенчев 

4. д-р.Диан Василев 

2. Владимир Вълков 

3. Иван Атанасов 


