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УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
•ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД

■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал. 1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането 
на подадените оферти в процедура за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т.
12 от ЗОП с предмет „Денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ„Царица Йоанна -  ИСУЛ”Е А Д '\ Процедурата е 
обявена с Решение № РД-03-16/13.04.2018 г. на Изпълнителния директор. Решението е 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0009.

Комисията е назначена със Заповед № РД-02-239/09.05.2018г. на Изпълнителния 
директор, и е в състав както следва:

На 09.05.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха предадени с 
протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на председателя на комисията от длъжностно лице от 
сектор ДДП. Протоколът бе подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:

1. ’’Балкан секюрити” ЕООД - вх. № 1/08.05.18 г./12:35 ч.
2. ”АСО София” ООД - вх. № 2/08.05.18 г./13:10 ч.
3. „Люкрим Гард” ООД - вх. № 3/08.05.18 г./13:55 ч.
4. „ПС Гард” ЕООД - вх. № 4/08.05.18 г./14:10 ч.
5. „Еврофорс Груп” ЕООД - вх. № 5/08.05.18 г./14:20 ч.
6. „Вадим” ООД - вх. № 6/08.05.18 г./16:00 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На 
заседанието присъстваха следните представители на участниците: на ’’Балкан секюрити” 
ЕООД -  г-н Ивайло Станев, упълномощен представител, на ”АСО София” ООД -  г-н Георги 
Календаров,управител, на „ПС Гард” ЕООД - г-н Тодор Мавродиев, управител, и на „Вадим” 
ООД -г-н Евстати Георгиев, упълномощен представител.

Председател:
Членове:

инж. Цонка Малинова -  н-к СПС
1. Проф. Румен Пандев -  Клиника по хирургия
2. Костадин Русков- финансов контрольор
3. Владимир Вълков -  юрисконсулт
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

Резервни членове:
1. д-р Венелин Бумбаров - Клиника по хирургия
2. Даниела Минчева - АО в сектор ДДП
3. Денка Сотирова -  счетоводител ФСО
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Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата, са 
представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на 
крайния срок за подаване на оферти лично и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от 
ППЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, 
провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови 
параметри” и оповести тяхното съдържание. Всички документи, съдържащи се в офертите на 
участниците са налични и съответстват на приложените в тях описи. Представителите на 
участниците отказаха да подпишат техническите предложения и подписаха само пликовете с 
ценовите предложения. С това приключи публичната част от заседанието.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, 
ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Поради обективна невъзможност да участва в заседанията на комисията след 
18.05.2018г., проф. Румен Пандев беше заменен с резервния член д-р Венелин Бумбаров. 
Председателят на комисията запозна д-р Бумбаров с работата на комисията до момента на 
смяната.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/. В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от 
възложителя и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се 
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които са длъжни да 
предоставят информация. Когато изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за 
обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. Предоставянето на ЕЕДОП 
в електронен вид е задължение, което законът въвежда за лицата, които представят ЕЕДОП в 
процедурите. Тъй като в информационната система на ЕК за еЕЕДОП липсват националните 
процедури, до актуализацията на последната за тях ще е възможно да се използва само ЕЕДОП 
в WORD формат. Такъв образец е приложен в документацията за участие като Приложение № 
1, и един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие 
в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 
редактиране на неговото съдържание. /АОП, Методическо указание Изх. № МУ-4/02.03.2018 
г./

Настоящият протокол съдържа констатациите на комисията по отношение на липсата, 
непълнотата и/или несъответствието на информацията, включително нередовност и/или 
фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор на участниците.

Е Оферта № 1 “Балкан секюрити” ЕООД:
Офертата на участника съдържа следните документи:
- списък на представените документи;
- един Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ на хартиен носител;
- заверено от участника копие на Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за 
територията на цялата страна, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност 
(ЗЧОД), фигуриращ под пореден № 895 в актуалния «Списък на валидни лицензи за 
извършване на ЧОД», достъпен на сайта на МВР;
- заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2015 за управление на качеството с 
обхват предмета на поръчката;
- заверено от участника копие на сертификат OHSAS 18001:2007 за управление на
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професионалното здраве и безопасността с обхват предмета на поръчката;
- Техническо предложение;
- отделен запечатан плик е надпис “Предлагани ценови параметри”
- подписан проект на договор.

При извършена проверка в Търговския регистър бе установено, че дружеството се 
представлява от управител и прокурист. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от г- 
н Валентин Бенов, в качеството му на управител, и от г-н Румен Ралчев, в качеството му на 
прокурист.

Разглеждането на документите на “Балкан секюрити” ЕООД за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 
установи следното:

1/В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 
участникът не е попълнил в Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, буква „В за 
информацията “Може ли икономическият оператор да потвърди, че:

а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на 
критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на 

решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която 
може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже 
съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или 
възлагането?”.

Участникът “Балкан секюрити”ЕООД има възможност да отстрани констатираното 
несъответствие, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол представи доказателства, че покрива изискванията към 
личното състояние, а именно нов ЕЕДОП с коректно попълнена Част III: Основания за 
изключване на ЕЕДОП, буква „В” за посочената по-горе информация в нея.

2/ В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в част 
IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП участникът е посочил 4 /четири/ 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, договора 
със стойности, дати и получатели. От описания предмет на договорите не е видно дали 
предметът и обемът им са идентични с предмета и обема на поръчката. Както е записано в 
документацията за участие в обществената поръчка, под „идентичен предмет и обем“ следва 
да се има предвид изпълнението на дейности по физическа охрана на поне един обект с 
пропускателен режим, с минимален брой постове и режим на охраната, съответстващи на 
изискването на възложителя.

С оглед на така изложения факт комисията не може да направи преценка за 
съответствието на участника с изискването иа Възложителя, поставено в Раздел III. 1.3) 
Технически и професионални възможности на „Обявление за поръчка”. На основание чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП комисията изисква участникът да представи заверено от него копие на поне един 
от посочените в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на представения ЕЕДОП 4 
/четири/ изпълнени договора, за да е видно дали предметът и обемът са идентични с предмета 
и обема на поръчката съобразно дефиницията за идентичен предмет и обем, посочена в 
документацията, т. е. дейности по физическа охрана на поне един обект с пропускателен 
режим и с минимален брой постове и режим на охраната, съответстващи на изискването на 
възложителя, както и доказателства за тяхното изпълнение. Доказателствата могат да бъдат 
под формата на: удостоверения/референции, издадени от получателите или от друг 
компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършените услуги.
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В случай, че прецени, че горепосочените договори не са идентични с предмета и обема 
на поръчката, участникът “Балкан секюрити” ЕООД има възможност да отстрани 
констатираните несъответствия, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ 
работни дни от получаване на настоящия протокол представи доказателства, че покрива 
минималните изисквания на критериите за подбор, като в новия ЕЕДОП, в част IV „Критерии 
за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП променени информацията за изпълнените договори със 
стойности, дати и получатели, и посочи поне един изпълнен договор с предмет и обем, които 
са идентични с предмета и обема на поръчката съобразно дефиницията, посочена в 
документацията. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква участникът да 
представи заверено от него копие на поне един договор от посочените в част IV „Критерии за 
подбор", буква „В”, т.1б на новия ЕЕДОП, както и доказателства за тяхното изпълнение. 
Доказателствата могат да бъдат под формата на: удостоверения/референции, издадени от 
получателите или от друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за извършените услуги.

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от ПЗР на ЗОП, новият 
ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител във 
формат, който не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

2. Оферта № 2 “АСО София” ООД:
Офертата на участника съдържа следните документи:
-списък на представените документи;
- един Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ на хартиен носител и 
ЕЕДОП на магнитен носител /диск/, цифрово подписан;
- Техническо предложение;
- договор за наем на недвижим имот;
- документ за упълномощаване на г-н Тошко Пелтеков;
- отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

При извършена проверка в Търговския регистър бе установено, че дружеството се 
представлява от трима управители. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан и от 
тримата управители.

Разглеждането на документите на “АСО София” ООД за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, установи следното:

1 /В представения ЕЕДОП участникът не е попълнил в Част II: Информация за 
икономическия оператор, буква „А” Информация за икономическия оператор”, посочена в 
подточка д): “Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:”

Участникът ”АСО София” ООД има възможност да отстрани констатираното 
несъответствие, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол представи доказателства, че покрива изискванията към 
личното състояние, а именно нов ЕЕДОП с коректно попълнена Част II: Информация за 
икономическия оператор, буква „А” Информация за икономическия оператор”, посочена в 
подточка д): “Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в 
електронен формат, моля, посочете:” за посочената в нея информация.
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2/ В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в част 
IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП участникът е посочил 3 /три/ изпълнени 
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, договора със 
стойности, дати и получатели, и е описал предмета на всеки от тях. Както е записано в 
документацията за участие в обществената поръчка, под „идентичен предмет и обем“ следва 
да се има предвид изпълнението на дейности по физическа охрана на поне един обект с 
пропускателен режим, с минимален брой постове и режим на охраната, съответстващи на 
изискването на възложителя. Според описания предмет на цитираните от участника договори 
е видно, че с посочения брой охранители се охранява повече от един обект на възложителя. 
Договори № 2 и № 3 са по обществена поръчка с уникален номер в АОП 00087-2015-0020. 
Видно от РОП на АОП Договор с № 2 е въоръжена физическа охрана на 3 обекта с шест поста, 
а не както е посочил участника - само броя на постовете - 8, но не е посочил броя на обектите 
на възложителя, които се охраняват с тези постове. Договор с № 3 - невъоръжена физическа 
охрана на 8 обекта с 22 поста, а не както е посочил участника -  с 20 поста. За Договор № 1 
участникът е посочил само броя на постовете, но не е посочил броя на обектите на 
възложителя, които се охраняват с тези постове.

С оглед на така изложения факт комисията не може да направи преценка за 
съответствието на участника с изискването иа Възложителя, поставено в Раздел III. 1.3) 
Технически и професионални възможности на „Обявление за поръчка” през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една услуга с предмет 
и обем, идентичен с предмета и обема на поръчката. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП 
комисията изисква участникът да представи заверено от него копие на Договор № 1, посочен в 
част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на представения ЕЕДОП, за да е видно дали 
предметът и обемът му са идентични с предмета и обема на поръчката съобразно дефиницията 
за идентичен предмет и обем, посочена в документацията, както и доказателства за неговото 
изпълнение. Доказателствата могат да бъдат под формата на: удостоверения/референции, 
издадени от получателите или от друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за извършените услуги.

В случай, че прецени, че горепосочения Договор № 1 не е идентичен с предмета и 
обема на поръчката, участникът “АСО София” ООД ЕООД има възможност да отстрани 
констатираните несъответствия, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ 
работни дни от получаване на настоящия протокол представи нови доказателства, че покрива 
минималните изисквания на критериите за подбор, като в новия ЕЕДОП, в част IV „Критерии 
за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП променени информацията за изпълнените договори със 
стойности, дати и получатели, и посочи поне един изпълнен договор с предмет и обем, които 
са идентични с предмета и обема на поръчката съобразно дефиницията, посочена в 
документацията.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква участникът да представи заверено 
от него копие на поне един договор от посочените в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, 
т. 1Б на новия ЕЕДОП, както и доказателства за тяхното изпълнение. Доказателствата могат да 
бъдат под формата на: удостоверения/референции, издадени от получателите или от друг 
компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършените услуги.

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от ПЗР на ЗОП, новият 
ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител във 
формат, който не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

3. Оферта №3 „Люкрим Гард” ООД:
Офертата на участника съдържа следните документи:
- списък на представените документи;
- един Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ на хартиен носител;
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- Техническо предложение;
- отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

При извършена проверка в Търговския регистър бе установено, че дружеството се 
представлява от един управител. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от него.

Разглеждането на документите на „Люкрим Гард” ООД за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, установи следното:

1/ В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в 
Част III, Раздел Г от ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка” участникът е декларирал противоречива информация. На въпроса дали се 
прилагат по отношение на него специфични национални основания за изключване е посочил 
отговор „Да“, като същевременно е декларирал, че посочените основания за отстраняване не 
са приложими и не се отнасят до участника.

Комисията не е в състояние да установи коректността на декларираната информация. 
Отговор „не” се отнася за всички обстоятелства, свързани с национални основания за 
изключване, посочени в документацията. При отговор „да” участникът следва да посочи 
конкретното обстоятелство, за което се прилага основанието за изключване, да посочи 
предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива, и ако „да“, следва да опише 
предприетите мерки.

Участникът „Люкрим Гард”ООД има възможност да отстрани констатираното 
несъответствие, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол представи доказателства, че покрива изискванията към 
личното състояние, а именно нов ЕЕДОП с коректно попълнена Част III, Раздел Г от ЕЕДОП 
„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”.

2/ В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в част 
IV „Критерии за подбор", буква „В” на ЕЕДОП участникът не е посочил в предвиденото поле 
референтния период, за който е изпълнил цитираните договори.

Участникът „Люкрим Гард”ООД има възможност да отстрани констатираното 
несъответствие, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол представи нов ЕЕДОП с коректно попълнена част IV 
„Критерии за подбор", буква „В”, с посочване в предвиденото поле на референтния период, за 
който е изпълнил цитираните договори.

В т. 16 на същия раздел на ЕЕДОП участникът е посочил 7 /седем/ договора със 
стойности, дати и получатели, от които Договор № 1 е в процес на изпъление - със срок от 
29.11.2017 г. до 31.12.2018 г. От описанието на останалите договори -  ДФВО не е видно дали 
предметът и обемът им са идентични с предмета и обема на поръчката и с колко поста се 
охраняват обектите на възложителите по договорите.

С оглед на така изложения факт комисията не може да направи преценка за 
съответствието на участника с изискването иа Възложителя, поставено в Раздел III. 1.3) 
Технически и професионални възможности на „Обявление за поръчка” през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една услуга с предмет 
и обем, идентичен с предмета и обема на поръчката. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП 
комисията изисква участникът да представи заверено от него копие на поне един договор от 
посочените в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на представения ЕЕДОП, за да е 
видно дали предметът и обемът му са идентични с предмета и обема на поръчката съобразно 
дефиницията за идентичен предмет и обем, посочена в документацията, т. е. дейности по 
физическа охрана на поне един обект с пропускателен режим и с минимален брой постове и
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режим на охраната, съответстващи на изискването на възложителя, както и доказателства 
за тяхното изпълнение. Доказателствата могат да бъдат под формата на: 
удостоверения/референции, издадени от получателите или от друг компетентен орган и/или 
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършените 
услуги.

В случай, че прецени, че никой от посочените в представения ЕЕДОП договори не е 
идентичен с предмета и обема на поръчката, участникът „Люкрим Гард”ООД има възможност 
да отстрани констатираните несъответствия, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 
5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол представи нови доказателства, че 
покрива минималните изисквания на критериите за подбор, като в новия ЕЕДОП, в част IV 
„Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП променени информацията за изпълнените 
договори със стойности, дати и получатели, и посочи поне един изпълнен договор с предмет и 
обем, които са идентични с предмета и обема на поръчката съобразно дефиницията, посочена 
в документацията. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква участникът да 
представи заверено от него копие на поне един договор от посочените в част IV „Критерии за 
подбор", буква „В”, т. 16 на новия ЕЕДОП, както и доказателства за тяхното изпълнение. 
Доказателствата могат да бъдат под формата на: удостоверения/референции, издадени от 
получателите или от друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за извършените услуги.

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от ПЗР на ЗОП, новият 
ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител във 
формат, който не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

4. Оферта № 4 ,,ПС Гард” ЕООД:
Офертата на участника съдържа следните документи:
-списък на представените документи;
- един Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ на хартиен носител и 
ЕЕДОП на магнитен носител /диск/, цифрово подписан;
- Техническо предложение;
-заверено от участника копие на Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за 
територията на цялата страна, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност 
(ЗЧОД), фигуриращ под пореден № 618 в актуалния «Списък на валидни лицензи за 
извършване на ЧОД», достъпен на сайта на МВР;
- заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2015 за управление на качеството с 
обхват предмета на поръчката;
- заверено от участника копие на сертификат OHSAS 18001:2007 за управление на 
професионалното здраве и безопасността с обхват предмета на поръчката;
- отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

При извършена проверка в Търговския регистър бе установено, че дружеството се 
представлява от един управител. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от него.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
Допуска „ПС Гард” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

5. Оферта № 5 „ЕвпоФопс Груп” ЕООД;
Офертата на участника съдържа следните документи:
-списък на представените документи;
- един Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ на хартиен носител;
- Техническо предложение;
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-заверено от участника копие на Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за 
територията на цялата страна, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност 
(ЗЧОД), фигуриращ под пореден № 2865 в актуалния «Списък на валидни лицензи за 
извършване на ЧОД», достъпен на сайта на МВР;
- заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2015 за управление на 
качеството с обхват предмета на поръчката;
- заверено от участника копие на валиден сертификат OHSAS 18001:2007 за управление на 
професионалното здраве и безопасността с обхват предмета на поръчката;
- отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

При извършена проверка в Търговския регистър бе установено, че дружеството се 
представлява от един управител. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от него.

Разглеждането на документите на „Еврофорс Груп” ЕООД за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 
установи, че в представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в 
част IV „Критерии за подбор", буква „В” на ЕЕДОП участникът не е посочил в предвиденото 
поле референтния период, за който е изпълнен посоченият в т. 16 на същия раздел договор със 
стойността, датите и получателя на услугата.

Участникът „Еврофорс Груп” ЕООД има възможност да отстрани констатираното 
несъответствие, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол представи нов ЕЕДОП с коректно попълнена част IV 
„Критерии за подбор", буква „В”, е посочване в предвиденото поле на референтния период, за 
който е изпълнил цитирания договор.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква участникът да представи заверено 
копие на договора, посочен в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на представения 
ЕЕДОП, както и доказателства за неговото изпълнение. Доказателствата могат да бъдат под 
формата на: удостоверения/референции, издадени от получателите или от друг компетентен 
орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
извършените услуги.

В случай, че прецени, че от посочения в представения ЕЕДОП договор не е идентичен с 
предмета и обема на поръчката, участникът „Еврофорс Груп” ЕООД има възможност да 
отстрани констатираното несъответствие, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 
/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол представи нови доказателства, че 
покрива минималните изисквания на критериите за подбор, като в новия ЕЕДОП, в част IV 
„Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП променени информацията за изпълнени 
договори със стойности, дати и получатели, и посочи поне един изпълнен договор с предмет и 
обем, които са идентични с предмета и обема на поръчката съобразно дефиницията, посочена 
в документацията.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква участникът да представи заверено 
от него копие на поне един договор от посочените в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, 
т. 1Б на новия ЕЕДОП, както и доказателства за тяхното изпълнение. Доказателствата могат да 
бъдат под формата на: удостоверения/референции, издадени от получателите или от друг 
компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършените услуги.

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от ПЗР на ЗОП, новият 
ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител във 
формат, който не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

6. Оферта № 6 „Вадим” ООД:
Офертата на участника съдържа следните документи:
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-списък на представените документи;
- документ за упълномощаване на г-н г-н Евстати Георгиев;
- един Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ на хартиен носител;
- Техническо предложение;
- отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

При извършена проверка в Търговския регистър бе установено, че дружеството се 
представлява от двама управители. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан и от 
двамата управители.

Разглеждането на документите на „Вадим” ООД за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, установи следното:

1/ В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в част 
IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП участникът е посочил 3 /три/ изпълнени 
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, договора със 
стойности, дати и получатели, и е описал предмета на всеки от тях.

Възложител по Договор № 1 е Министерство на здравеопазването. Участникът е 
посочил 4 /четири/ обекта на различни адреси. Според описания предмет не е видно с какъв 
брой постове се охраняват обектите и какъв е режимът на охраната. Видно от РОП на АОП, 
договорът е сключен след проведена обществена поръчка е уникален номер в АОП 00080- 
2015-0039, а предметът му е „Осигуряване на въоръжена и невъоръжена физическа охрана на 
обекти собственост на M3 на територията на гр. София” - 4 /четири/ обекта с пет поста -  два 
дневни и три денонощни.

Възложител по Договор № 2 е Столична община Район Красно село. Участникът е 
посочил 23 /двадесет и три/ поста. Видно от РОП на АОП, договорът е сключен след 
проведена обществена поръчка с уникален номер в АОП 01260-2012-0002, а предметът му е 
„Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана на учебните и детски заведения на 
територията на район „Красно село” -  Столична община” - 22 различни обекта на територията 
на район Красно село.

Възложител по Договор № 3 е Столична община Район Възраждане. Участникът е 
посочил 18 /осемнадесет/ поста. Видно от РОП на АОП, договорът е сключен след проведена 
обществена поръчка с уникален номер в АОП 01255-2012-0002, а предметът му е “Охрана на 
общински учебни и детски заведения и помещенията на администрацията, разположени на 
територията на СО - район "Възраждане” по обособени позиции” - различни обекти на 
територията на район Възраждане.

Както е записано в документацията за участие в обществената поръчка, под „идентичен 
предмет и обем“ следва да се има предвид изпълнението на дейности по физическа охрана на 
поне един обект с пропускателен режим, с минимален брой постове и режим на охраната, 
съответстващи на изискването на възложителя, т. е обект с минимум осем поста.

С оглед на така изложените факти, комисията счита, че нито един от посочените от 
участника в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП договори не покрива 
минималните изисквания на критериите за подбор.

Участникът „Вадим” ООД има възможност да отстрани констатираните 
несъответствия, като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол представи нови доказателства, че покрива минималните 
изисквания на критериите за подбор, като в новия ЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор", 
буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП променени информацията за изпълнените договори със стойности, 
дати и получатели, и посочи поне един изпълнен договор с предмет и обем, които са 
идентични е предмета и обема на поръчката съобразно дефиницията, посочена в 
документацията.
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На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква участникът да представи заверено от него 
копие на поне един договор от посочените в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 1Б на 
новия ЕЕДОП, както и доказателства за тяхното изпълнение. Доказателствата могат да бъдат 
под формата на: удостоверения/референции, издадени от получателите или от друг 
компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършените услуги.

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от ПЗР на ЗОП, новият 
ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител във 
формат, който не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане на предоставените 
документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя. Протокол № 1 е подписан на . . х ^ . . 05.2018 г.

Комисия

Председател:

Членове:
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