
         

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

        Директор на РЦТХ- Варна 

        (Д-р Жанина Йорданова) 

        Дата: 26.03.2015 г. 

                                            

                                                      П Р О Т О К О Л 

 

               Днес, 26.03.2015 г., на основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП и Заповед № 35/ 23.02.2015 г. 

на директора на РЦТХ – гр. Варна д-р Жанина Йорданова, комисия в състав: 

 

1. Наско Николов Станев – юрист – председател 

2. Николина Христова Гърбачева – гл. сестра – член 

3. Костадин Тенев Костадинов – външен експерт – член 

 

се събра на открито заседание, за да отвори, разгледа и оцени получените в обявения от 

възложителя срок оферти на фирми, участници в конкурса, занимаващи се с охранителна 

дейност. Комисията попълни Декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, които са част от досието на 

обществената поръчка. 

 

 Предметът на поръчката е: „Осигуряване на 24- часова невъоръжена физическа 

охрана на персонала, сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване на 

пропускателен режим и контрол върху информацията от видеотехниката, алармената и 

пожароизвестителната системи за срок от 24 месеца”. 

 

 Начинът на събиране на оферти беше: Публикуване на публична покана на портала на 

АОП и качването й в същия ден на Профила на купувача в сайта на РЦТХ- Варна. 

Документацията по  процедурата за събиране на оферти е приложена в специална папка.  

            Критерият за избор на изпълнител беше посочен в заповедта на директора и в поканата 

и той е „Най- ниска цена”.  

 В срока за получаване на оферти не бяха получени писмени искания за разяснения от 

заинтересовани лица. 

 

 I. Комисията обяви, че са постъпили седем предложения в запечатани, непрозрачни, с 

ненарушена цялост пликове. По реда на получаването им в РЦТХ- Варна това са: 

1. АСО „Сириус” ЕООД – гр. София  

2. „Тандем Гард” ЕООД – гр. Търговище 

3. „СОД – Варна” АД – гр. Варна 

4. „АСО Трезор –  2М” ЕООД – гр. София 

5. „ПС Гард” ЕООД – гр. София 

6. „БГ СОД” ООД – гр. Варна 

7. ЕТ „ХИТ - ИТУ - 90 – Тодор Тодоров” – гр. Варна 

 

            На откритата част от заседанието на комисията присъстваха шестима представители на 

участниците, а именно: 



1. Иван Дамянов Иванов - упълномощен представител на АСО „Сириус” ЕООД 

2. Стефан Павлов Стефанов - упълномощен представител на „СОД – Варна” АД 

3. Банко Иванов Банков - упълномощен представител на „АСО  Трезор – 2М”ЕООД 

4. Юлиян Иванов Маринов - упълномощен представител на „ПС Гард” ЕООД 

5. Добромир Илиев Илиев - упълномощен представител на „БГ СОД” ООД 

6. Тодор Иванов Тодоров - управител на ЕТ „ХИТ - ИТУ - 90 – Тодор Тодоров” 

 

Комисията отвори последователно пликовете и обяви гласно ценовите предложения. Същите 

бяха подписани от всички присъстващи представители на участниците, без възражения. 

Комисията помоли присъстващи представители на участниците да подпишат техническите 

предложения на другите участници, което също беше направено без възражения. Беше 

зададен допълнителен въпрос на представителя на „АСО Трезор –  2М” ЕООД – гр. София 

относно техническото им предложение, който беше изяснен в рамките на заседанието на 

комисията. С това приключи публичната част на заседанието. 

 

II. Комисията продължи работата си по проверка на съответствието на представените от 

участниците документи с поисканите от възложителя. Всички участници са представили 

всички изисквани от възложителя документи:  

1. Представяне на участник – по образец. 

2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец. 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец.   

4. Техническо предложение, включващо план за охрана на обекта – по образец/ свободен 

текст. 

5. Списък на наетите по трудов договор лица, които ще бъдат охранители на РЦТХ- 

Варна, както и примерен работен график. 

6. Ценово предложение – по образец. 

7. Копие от лиценза за извършване на ЧОД. 

8. Декларации в свободен текст: за разполагаемите автомобили с копия на техните 

талони, за наличието на оперативен дежурен център с посочване на местонахождението 

му, за професионалната квалификация на охранителния персонал.  

9. Копия от удостоверенията за професионално обучение на охранителите.  

10. Други документи, непоискани от възложителя:  допълнително представяне на 

фирмите, списъци с клиенти, Сертификати, Свидетелства, Разрешения, инструкции и 

инструктажи, застрахователни полици, Удостоверения за ЕИК, от НОИ, от НАП, от 

Столична община, Уведомления по КТ, Свидетелства за съдимост, писма от МО, 

Протоколи на изпитни комисии, Заповеди за провеждане на изпити, Лицензии на центрове 

за професионално обучение, Договори за обучение, Учебни планове и програми, 

Разрешения от КРС, отделни декларации за срок на валидност на офертата, схеми на 

обекта, евакуационни планове, предложения към възложителя, снимков материал и др.  

 

Беше зададен допълнителен въпрос на „ПС Гард” ЕООД – гр. София относно две декларации, 

който беше изяснен в рамките на заседанието на комисията. 

Всички участници бяха допуснати до участие в конкурса. 

 

III. Комисията обсъди представените  от фирмите ценови предложения. Всички участници са 

регистрирани по ДДС.   



1. Предложената от АСО „Сириус” ЕООД – гр. София месечна цена е 2 610 лв без ДДС.  

2.   Предложената от „Тандем Гард” ЕООД – гр. Търговище месечна цена е 1 939,68 лв без 

ДДС.  

      3.   Предложената от „СОД – Варна” АД – гр. Варна месечна цена е 2 660 лв без ДДС. 

4.   Предложената от АСО „Трезор –  2М” ЕООД – гр. София месечна цена е 1 956 лв без 

ДДС.  

5.   Предложената от „ПС Гард” ЕООД – гр. София месечна цена е 2 280 лв без ДДС.  

6.   Предложената от „БГ СОД” ООД – гр. Варна месечна цена е 1 966 лв без ДДС.  

      7.   Предложената от ЕТ „ХИТ - ИТУ - 90 – Тодор Тодоров” – гр. Варна 

месечна цена е 2 333 лв без ДДС.  

 

Класирането на участниците по критерия „Най- ниска цена” е следното: 

На първо място: „Тандем Гард” ЕООД – гр. Търговище 

На второ място: АСО „Трезор –  2М” ЕООД – гр. София 

На трето място: „БГ СОД” ООД – гр. Варна 

На четвърто място: „ПС Гард” ЕООД – гр. София 

На пето място: ЕТ „ХИТ - ИТУ - 90 – Тодор Тодоров” – гр. Варна 

На шесто място: АСО „Сириус” ЕООД – гр. София 

На седмо място: „СОД – Варна” АД – гр. Варна 

 

Комисията реши, че предложението на „Тандем Гард” ЕООД – гр. Търговище, 

класирано на първо място с най- ниска цена, отговаря изцяло на техническата спецификация 

и предлага на директора на РЦТХ –  Варна да сключи договор с дружеството.  

 

 

 

                              Комисия:                          Председател:............................... 

                                                                                         ( Наско Станев ) 

                                                                             

Членове: 1. ................................ 

                                                                                         ( Николина Гърбачева ) 

 

            2. ...............................                                                                                      

                                                                                         ( Костадин Костадинов ) 

 

               

 

Настоящият протокол, съставен на 26.3.2015 г., и цялата документация по конкурса, се 

предава на възложителя за утвърждаване и за вземане на решение за избор на изпълнител на 

поръчката. 

 

 

               Възложител:  

               (д-р Жанина Йорданова Иванова)   

       

     Дата: 26 март 2015 г., гр. Варна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


