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П Р О Т О К О Л № 2 

За работата на комисията за провеждане на открита процедура 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., назначена със Заповед №-РД- 02-451/30.09.2014 г. 

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се 
в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/06.10.2014 г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи. 

В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол № 1 получиха всички 
участници. В него беше посочено кои участници какви документи е 
необходимо да представят допълнително, и срока, в който да го направят. 

В законоустановения срок от получаване на протокола от участниците бяха 
представени изискуемите документи както следва: 

С писмо Вх. № 1508~708.10.2014 г. „ПС Гард"ЕООД представи нотариално 
заверено копие на Разрешение от КРС № 01349/ 21.01.2009 г. за ползване на 
радиочестота на територията на страната. 

С писмо Вх. № 1509"2/09.10.2014 г. „Балкан Секюрити" ЕООД представи: 
1. Заверено копие от участника на сертификат OHSAS 18 001:2007 на 
български език. 
2. Корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания 
на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя. 
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С писмо Вх. № 1508"3 /09.10.2014 г. „АСО София"ООД представи Банково 
Удостоверение от банка ДСК за наличието на финансов ресурс в размер на 50 
на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка или 84 000,00 лв. 

С писмо Вх. № 1508 4 /09.10.2014 г. „ДМ Секюрити Груп"ООД представи 
корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на 
чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя. 

След изтичане на законоустановения срок комисията пристъпи към 
разглеждане на допълнително представените от участника документи и 
съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Офертите на участниците отговарят на изискванията за подбор, 
поставени от Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ: 

Участниците „ПС Гард"ЕООД, „Балкан Секюрити" ЕООД, „АСО София" 
ООД и „ДМ Секюрити Груп"ООД да бъдат допуснати 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 конгрол и помощ на охранителите. 

Техническите предложения на всички участници 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. 

В техническото предложение на участника „Балкан Секюрити" ЕООД не е 
посочен срок за изпълнение на поръчката. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на възложителя участникът 
„Балкан Секюрити" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

В техническото предложение на участника „ДМ Секюрити Груп" ООД не е 
посочен срок за изпълнение на поръчката. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага на възложителя участникът 
„ДМ Секюрити Груп" ООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 



В техническото предложение на останалите участници е посочен срок за 
изпълнение на поръчката, и комисията ги допуска до участие в процедурата. 

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите 
предложения, и е подписан на 10.10.2014 г. 

Комисия: 

Председател: г-н Евгени Тодоров /п/ 

Членове: 1. Дончо Пенчев /п/ 

2. Владимир Вълков /п/ 

3. Иван Атанасов /п/ 

4. Яна Михайлова /п/ 


