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ПРОТОКОЛ № 3 

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

На 15.10.2014 г. от 13:30 ч. се проведе заседанието на комисията , на което 
бяха отворени ценовите предложения на допуснатите участници. С писма Изх. № 
№ 1102-К6/10.10.2014 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и 
мястото на отваряне на Пликове №№ 3. 

На заседанието присъствуваха следните представители на участниците: 

„Балкан Секюрити" ЕООД - Ботьо Дамянов Ботев - упълномощен 
представител; 
„ПС ГАРМ" ЕООД - Красимир Петрунов Николов - упълномощен 
представител; 
„ДМ Секюрити Груп" ООД - Стефка Димитрова Чолакис - упълномощен 
представител; 

- „АСО София" ООД - Георги Апостолов Календаров - управител; 
„Вадим " ООД - Янко Драгостинов Кръстев - упълномощен представител; 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите 
участници. Ценовите предложения са депозирани в непрозрачни пликове с надпис 
„Плик №3" и изписани думите „Предлагана цена". Външно ценовите предложения 
отговарят на изискуемата форма. 

Председателят на Комисията отвори ценовите предложения по реда на 
тяхното постъпване и оповести оферираните от участниците цени, като по един от 
присъстващите представители на участниците ги подписаха. 

Работата на комисията продължи на закрито заседание. 
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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. 

Ценовото предложение на участника „Петромакс Секюрити Груп"ООД е: 

1. Месечно възнаграждение 12 476.64 лв. / дванадесет хиляди четиристотин 
седемдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС или 14 971.97 лв. 
/четиринадесет хиляди деветстотин седемдесет и един лева и деветдесет и седем 
стотинки/ с ДДС. 

2.Общо възнаграждение за цялата година 149719.68 / сто четиридесет и 
девет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и шестдесет и осем стотинки/ без 
ДДС или 179 663.62 лв. / сто седемдесет и девет хиляди шестотин шестдесет и три 
лева и шестдесет и две стотинки/ с ДДС. 

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

Ценовото предложение на участника „ПС Гард"ЕООД е: 

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. 

С писмо Изх. № 1127/20.10.2014 г. Възложителят е изискал разяснение на 
данните, посочени във финансовия разчет, представен от участника като 
приложение към ценовото предложение, за раздел „ Допълнителни доплащания по 
КТ /празници, платен отпуск, извънреден труд и др/" - какво включва 
определението и „други", и за раздел „Удръжки от служителя"- подробен разчет 
какво включват тези удръжки. 

С писмо Вх. № 1587/22.10.2014 г. участникът е депозирал своя отговор на 
Възложителя. Видно от представеното в отговора разяснение по отношение на 
разходите, предвидени от участника в раздел „Допълнителни доплащания по КТ 
/празници, платен отпуск, извънреден труд и др./, под определението „други", 
участникът е предвидил да поощрява служителите от охранителния състав, чието 
професионално представяне бъде оценено отлично при извършване на вътрешното 
атестиране. Ръководният екип извършва оценка на охранителите на всяко 
тримесечие и за допълнително финансово стимулиране на охранителите, 



представили се отлично на изпита е предвидено начисление при денонощните 
постове в размер 0,50 лв. Средствата от този своеобразен „фонд" се изплащат на 
заслужилите заедно с трудовите им възнаграждения. 

В раздел „Удръжки от служителя" се посочват удръжки от служителя за 
ДОО, ДЗПО, ЗО и ДДФЛ. 

От приложения разчет към ценовото предложение на участника е видно, че 
в калкулираната месечна средна цена за охранител в размер на 464.05 лв. не са 
включени разходите, свързани с материално-техническото осигуряване на 
дейността по охрана - технически средства и униформено облекло, които са 
задължителни за този вид специфична дейност, а същите са предвидени и в 
Кодекса на труда, и в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. 

В представения финансов разчет на законоустановените и специфични 
разходи при образуване на работната заплата на охранител от дневната и от 
нощната смени, не са посочени и „Общи административни разходи" на участника, 
към които биха могли да бъдат отнесени разходите за технически средства и 
униформено облекло. 
Невключването на специфични разходи, свързани с материално-техническото 
осигуряване на дейността по охрана води до неспазване на предварително 
заложените изисквания от Възложителя, и не на последно място, на трудовото 
законодателство, а формираната по този начин месечна цена за издръжката на един 
охранител - нереална. Мотивирана от горното комисията единодушно РЕШИ: Не 
допуска до класиране участникът „ПС Гард"ЕООД. 

Ценовото предложение на участника „АСО София"ООД е: 

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 горното комисията РЕШИ: 
Допуска участника „АСО София"ООД до класиране. 

Ценовото предложение на участника „Вадим " ООД е: 

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 горното комисията РЕШИ: 
Допуска участника „Вадим " ООД до класиране. 

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

Първо място: „АСО София"ООД 
Второ място: „Вадим " ООД 
Трето място: „Петромакс Секюрити Груп"ООД 

Настоящият протокол се състави на .2014 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 Ш...М..-...2014г. 

Комисия: 

Председател: г-н Евгени Тодоров /п/ 

Членове: 1. Дончо Пенчев /п/ 

2. Владимир Вълков /п/ 

3. Иван Атанасов /п/ 

4. Яна Михайлова /п/ 


