ПРОТОКОЛ
Днес, 10.10.2017г. в 8,00ч. в заседателната зала към кабинета на изп.директор на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията в състав: председател адв.
Димитър Йорданов Димитров, и членове: Елка Георгиева Дойчинова, и Бойко Стойнев
Георгиев, назначена със заповед №39/03.10.2017г. на изп.директор на горното дружество,
започна работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в процедурата по „денонощна
въоръжена охрана и осигуряване на пропусквателния режим“ за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола
Василиев”АД, гр.Кюстендил.
Процедурата е по реда на чл.20, ал.З от ЗОП.
От представения на комисията списък се установи, че оферта са подали двама
участника: 1. ЕТ“Валя Илиева - Варади“, гр.Благоевград, ул.Трети март №52, и 2. „Саламандър
- АСО“ООД, гр.Перник, ул.Кракра №38.
При започване работата на комисията присъства Йордан Кирилов Антов, представител
на участникът „Саламандър - АСО“ООД, надлежно упълномощен.
Комисията извърши действията, указани в чл. 96, ал.З и сл. от ППЗОП като отвори
офертите и обяви ценовите предложения, а именно: ЕТ“Валя Илиева - Варади“, гр.Благоевград
- 495лв. за един охранител с ДДС месечно, и „Саламандър - АСО“ООД, гр.Перник - 500лв. за
един охранител с ДДС месечно.
Комисията разгледа приложените към офертите документи и установи:
В офертата на ЕТ“Валя Илиева - Варади“, гр.Благоевград, ул.Трети март №52, се
съдържа само предложение за изпълнение на договорът без приложени други документи,
доказващи отговарянето на изискванията за изпълнение на поръчката и техническо
осигуреност, изисквана от възложителя, в това число лицензия за извършване на частна
охранителна дейност, лиценз за радиочестота за охрана чрез СОТ и автопатрули на територията
на гр.Кюстендил с команден център за координиране работата им и осигуряване охрана чрез
СОТ. Не е декларирано използването на подизпълнител.
В офертата на „Саламандър - АСО“ООД са представени докумети, от които може да се
направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя. Не е декларирано
изпълозването на подизпълнител.
С цел осигуряване равни права на участие в процедурата на двамата участници,
Комисията единодушно
РЕШ И:
Изисква от ЕТ“Валя Илиева - Варади“, гр.Благоевград, ул.Трети март №52, лицензия за
извършване на частна охранителна дейност, лиценз за радиочестота за охрана чрез СОТ и
Автопатрули на територията на гр.Кюстендил с команден център, като дава тридневен срок на
участникът да представи исканите документи.
На 19.10.2017г. комисията продължи работа като установи, че в определения срок
ЕТ“Валя Илиева - Варади“, е представила придружително писмо със заверено копие от лиценз
за частна охранителна дейност, заверено копие от разрешение за радио честота на „Вип
сеюорити“ООД, лиценз за извършване на охранителна дейност на същата фирма, декларация от
трето лице, и решение на БлОС. Посочено е в придружителното писмо, че се представя договор
за подизпълнител,какъвто реално не се представя. Не са представени доказателства за наличие
на команден център на ериторията на гр.Кюстендил, за координиране работата на
автопатрулите и охрана чрез СОТ.
След анализ на представените документи, комисията установи, че ЕТ“Валя Илиева Варади“, не притежава команден център на територията на гр.Кюстендил, за координиране
действията на автопатрули и осъществяване охрана чрез СОТ, както и не притежава
разрешение за радиочестота, която да гарантира техническа осигуреност на дейността по
охрана чрез СОТ и автопатрули. В първоначалната си оферта участникът не е заявил, чеще
ползва подизпълнители. Не е представен и договор за подизпълнител, който да гарантира
интересите на възложителя. Комисията сочи, чедори да беше представен договор, то доколкото
участникът не е заявил, чеще ползва подизпълнител в офертата си, такъв договор не би могъл
да се кредитира. Отделно от това, соченето на подизпълнител на по-късен етап, след изтичане
срока за подаване на офертите, е недопустимо, тъй като представлява съществено изменение в

офертата, което е недопустимо от ЗОП и ППЗОП, а също така и ограничава правото на
равнопоставено участие на всички участници.
От анализа на горното комисията приема, че следва да не оценява предложението на
участникът ЕТ“Валя Илиева - Варади“, поради това, че същият не отговаря на изискванията на
възложителя и да го отстрани от участие.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията единодушно
РЕШИ:
Отстранява от участие в процедурата ЕТ“Валя Илиева - Варади“, гр.Благоевград,
ул.Трети март №52.
КЛАСИРА на първо място в процедурата „Саламандър - АСО“ООД, гр.Перник,
ул.Кракра №38, при цена от 500лв. с ДДС месечно за един охранител.
Предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка с „Саламандър АСО“ООД, гр.Перник, ул.Кракра №38.
Комисията приключи своята работа на 19.10.2017г. и предаде протоколът заедно с

19.10.2017г.

УТВЪРДИЛ;

Д-р Алексанъдр Стефанов Величков - изпълнителен директор

