П Р О Т О К О Л №1
от публично заседание на комисия за разглеждане на оферти
чрез публично състезание на основание чл. 176 и сл. от ЗОП, с предмет
на поръчката „Извършване на охранителна дейност в обекти на
Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна", за нуждите на
ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН
ПРОДУЦЕНТСКИ
ЦЕНТЪР
ВАРНА,
открита с Решение № 260/10.05. 2017 г. и публикувана на официалния
сайт на АОП, както и на официалния сайт на ТЕАТРАЛНОМУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА
На 06.06.2017 г. в 10.00 часа на адрес: гр. Варна, пл.
„Независимост" № 1, в сградата на ТМПЦ - Варна, ет.1, стая № 104 , при
спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и в изпълнение на Решение
№ 260/10.05.2017 година, се проведе публично заседание на комисията, в
състав, определен със заповед № 323/05.06.2017 г. на Директора на
ТМПЦ, за отваряне, разглеждане и оценка офертите в съответствие с
изискванията на възложителя и приложимото законодателство по
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез
публично състезание по реда на чл. 176 и сл. ЗОП, с предмет на
поръчката „Извършване на охранителна дейност в
обекти на
Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна", за нуждите на
ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН
ПРОДУЦЕНТСКИ
ЦЕНТЪР
ВАРНА,
открита с решение № 260/10.05. 2017 г. на официалната страница на
АОП, както и на официалната страница на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН
ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА.
На заседанието присъстваха следните членове на комисията:
1. Димитричка Желязкова Ефтимова - председател
2. Сияна Господинова Желева - член
3. Яничка Янкова Георгиева - член
Заседанието на комисията беше открито от председателя г-жа
Ефтимова.
Комисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя
документация за участие в процедурата, както и с начина на
оценяване на офертите на участниците.
След като получиха списъка с подадените оферти, всички
членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, във
връзка с § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и чл. 51, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
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(ПГТЗОП) и ги предадоха на председателя на комисията, за прилагане
в досието на обществената поръчка - общо 3 броя. На заседанието
присъстваха следните представители на участниците в процедурата:
1. Юлиан Иванов Маринов - надлежно упълномощен с
изрично писмено пълномощно от управителя и представляващ „ПС
ГАРД" ЕООД, ЕИК130981137.
2. Банко Иванов Банков - надлежно упълномощен с изрично
писмено пълномощно от управителя и представляващ „АСО ТРЕЗОР
- 2М" ЕООД, ЕИК 131083155.
3. Кирил Милянов Тодоров - управител и представляващ
„АЛФА ГРУП 01" ЕООД, ЕИК 201301866.
Комисията констатира, че в срока за подаване на документи
16,00 ч. на 02.06.2017 г. , са постъпили следните опаковки /оферти/, а
именно:

№

Наименование
на Участника

Входя
Щ
номер
на
оферт
ата
351

Номе
р по
ред
на
офер
тата
1 1

Дата на
получаван
е на
офертата

Час на
получав
ане на
офертат
а

23.05.2017
г.

12,15
часа

»

1

„ИНТЕРГРуП
ЯНКОВИ" ООД

2

„АЛФА ГРУП
01" ЕООД

390

2

02.06.2017
г.

09,54
часа

3

„ТАНДЕМ
ГАРД" ЕООД

392

3

02.06.2017
г.

14,00
часа

02.06.2017
г.

14,05
часа

»

02.06.2017
г.

14,55
часа

'

4

5

„АСО ТРЕЗОР 2М" ЕООД

393

„ПС ГАРД"
ЕООД

395

4

5

Не са постъпили оферти след крайния срок.
Председателят на комисията представи оферта № 1, подадена от
„ИНТЕРГРуП ЯНКОВИ"
ООД.
Комисията е получила същата
запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост, регистрирана на
23.05.2017 г. в Регистър на получените оферти за участие в процедурата
и предадена на председателя на 06.06.2017 г. с протокол от същата дата.
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Председателят отвори опаковката и в изпълнение на чл. 54, ал. 3
ППЗОП оповести нейното съдържание:
1. Оферта относно осигуряване на физическа охрана на обекти.
Тримата членове на комисията, както и двама от присъстващите
представители на другите
участници в процедурата, подписаха
съдържащата се в опаковката оферта, в изпълнение на чл. 54, ал. 4
ППЗОП.
Председателят на комисията представи оферта № 2, подадена от
„АЛФА ТРУП 01" ЕООД. Комисията е получила същата запечатана
непрозрачна, с ненарушена цялост, регистрирана на 02.02.2017 г. в
Регистър на получените оферти за участие в процедурата и предадена
на председателя на 06.06.2017 г. с протокол от същата дата.
Председателят отвори опаковката и в изпълнение на чл. 54, ал. 3
ППЗОП оповести нейното съдържание:
1. Опис на представените документи - приложение Ns 2;
2. ЕЕДОП - приложение Ns 2;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчкатаприложение Ns 3;
4. Удостоверение за администратор на лични данни;
5. Регистрационни талони за притежавани от дружеството леки
автомобили - 2 бр.;
6. Договор за наем на автомобил;
7. Три броя референции за добро изпълнение на договори, с
предмет сходен на предмета на поръчката;
8. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
9. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора приложение Ns 4;
10. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д" от ППЗОП - приложение
Ns 5;
11. Декларация за срок на валидност на офертата - приложение Ns
6;
12. Декларация за липса на свързаност с друг участник в
процедурата - приложение Ns 7;
13. Декларация - справка за обороти - приложение Ns 9;
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Тримата членове на комисията, както и един от присъстващите
представители на другите
участници в процедурата, подписаха
техническото предложение и запечатания плик с ценовото предложение
на участника, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП.
Председателят на комисията представи оферта № 3, подадена от
„ТАНДЕМ ГАРД" ЕООД. Комисията е получила същата запечатана
непрозрачна, с ненарушена цялост, регистрирана на 02.02.2017 г. в
Регистър на получените оферти за участие в процедурата и предадена
на председателя на 06.06.2017 г. с протокол от същата дата.
Председателят отвори опаковката и в изпълнение на чл. 54, ал. 3
ППЗОП оповести нейното съдържание:
1. Опис на представените документи - приложение Nq 2;
2. ЕЕДОП - приложение Nq2;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчкатаприложение Nq 3;
4. Удостоверение за администратор на лични данни;
5. Регистрационни талони за притежавани от дружеството леки
автомобили - 3 бр.;
6. Лицензия на център за професионално обучение;
7. Три броя референции за добро изпълнение на договори, с
предмет сходен на предмета на поръчката;
8. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
9. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора приложение Nq4;
10. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д" от ППЗОП - приложение
Nq5;
11. Декларация за срок на валидност на офертата - приложение Nq
6;
12. Декларация за липса на свързаност с друг участник в
процедурата - приложение Nq 7;
13. Декларация - справка за обороти - приложение Nq 9;
14. Разрешение за ползване на определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за
собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна
радиослужба и условия към него;
15. Сертификат ISO 9001 :2008;
16. Сертификат OHSAS 18001:2007;
17. Застрахователна полица;
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18.
Копие от проекта за договор за изпълнение на обществената
поръчка, подписан от участника.
Тримата членове на комисията, както и двама от присъстващите
представители на другите
участници в процедурата, подписаха
техническото предложение и запечатания плик с ценовото предложение
на участника, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП.
Председателят на комисията представи оферта № 4, подадена от
„АСО ТРЕЗОР - 2М" ЕООД. Комисията е получила същата запечатана
непрозрачна, с ненарушена цялост, регистрирана на 02.02.2017 г. в
Регистър на получените оферти за участие в процедурата и предадена
на председателя на 06.06.2017 г. с протокол от същата дата.
Председателят отвори опаковката и в изпълнение на чл. 54, ал. 3
ППЗОП оповести нейното съдържание:
1. Опис на представените документи - приложение Nq 1;
2. Изрично писмено пълномощно за внасяне на документацията и
за присъствие на публичните заседания по отваряне на офертите и
ценовите предложения;
3. ЕЕДОП - приложение Nq2;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчкатаприложение Nq3;
5. Списък на автомобилите, които ще се ползват при изпълнение
на поръчката, придружен с регистрационни талони за притежавани от
дружеството леки автомобили - 3 бр.;
6. Копие от регистрация по Булстат и данъчна регистрация;
7. Пет броя референции за добро изпълнение на договори, с
предмет сходен на предмета на поръчката;
8. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
9. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора приложение Nq4;
10. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д" от ППЗОП - приложение
Nq 5;

11. Декларация за срок на валидност на офертата - приложение Nq
6;
12. Декларация за липса на свързаност с друг участник в
процедурата - приложение Nq 7;
13. Декларация - справка за обороти - приложение Nq 9;
14. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП;
15. Сертификат ISO 9001:2015;
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16. План за охрана на обект ТМПЦ - Варна - Основна сграда;
17. План за охрана на обект ТМПЦ - Варна - Сцена филиал на
Драматичен театър „Стоян Бъчваров";
18. План за охрана на обект ТМПЦ - Варна - Складова база;
19. План за оперативно взаимодействие с I и III РуП при ОДП Варна;
20. План за реагиране на автопатрулите при сигнал и повикване
на обект;
21. План за предотвратяване на аварии, катастрофи, бедствия на
територията на ТМПЦ - Варна;
22. Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на
поръчката;
23. Декларация за наличие на персонал за изпълнение на
поръчката;
24. Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на
поръчката;
25. Тринадесет броя удостоверения за профсионално обучение по
професия „охранител";
26. Договор за наем на недвижим имот;
27. Декларация, че участникът притежава денонощен дежурен
оперативен център;
28. Шест броя снимки на оборудване, униформено облекло,
автомобили и служебни карти;
29. Списък на техническото оборудване за изпълнение на
поръчката;
30. Копие от проекта за договор за изпълнение на обществената
поръчка, подписан от участника.
Тримата членове на комисията, както и един от присъстващите
представители на другите
участници в процедурата, подписаха
техническото предложение и запечатания плик с ценовото предложение
на участника, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП.
Председателят на комисията представи оферта № 5, подадена от
„ПС-ГАРД" ЕООД. Комисията е получила същата запечатана
непрозрачна, с ненарушена цялост, регистрирана на 02.02.2017 г. в
Регистър на получените оферти за участие в процедурата и предадена
на председателя на 06.06.2017 г. с протокол от същата дата.
€

Председателят отвори опаковката и в изпълнение на чл. 54, ал. 3
ППЗОП оповести нейното съдържание:
1. Опис на представените документи - приложение Nq 1;
2. ЕЕДОП - приложение № 2;
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3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката приложение Nq3;
4. План за охрана на обект ТМПЦ - Варна;
5. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора приложение Nq4;
6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д" от ППЗОП - приложение
Nq5;
7. Декларация за срок на валидност на офертата - приложение Nq6;
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в
процедурата - приложение Nq 7;
9. Декларация - справка за обороти - приложение Nq 9;
10. Декларация за конфиденциалност на информацията,
съдържаща се в приложения план за охрана;
11. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
12. Пет броя референции за добро изпълнение на договори, с
предмет сходен на предмета на поръчката;
13. Копия на регистрационни талони за притежавани от
дружеството леки автомобили - 3 бр.;
Тримата членове на комисията, както и двама от присъстващите
представители на другите
участници в процедурата, подписаха
техническото предложение и запечатания плик с ценовото предложение
на участника, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП.
Съгласно чл. 54, ал. 6 ППЗОП, с това приключи публичната част
на заседанието на комисията за отваряне, разглеждане и оценка
офертите в съответствие с изискванията на възложителя и приложимото
законодателство по процедура за избор на изпълнител на обществена
поръчка, чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. ЗОП, с
предмет на поръчката „Извършване на охранителна дейност в обекти
на Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна", за нуждите
на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на
участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, по реда на чл. 54, ал. 7
ППЗОП.
Комисията разгледа обстойно представените от участник № 1 „ИНТЕРГРуП ЯНКОВИ" ООД, документи и установи, че същият не е
изпълнил условията за участие в процедурата, определени от
възложителя и приложимото законодателство по процедура за избор на
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изпълнител на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на
чл. 176 и сл. ЗОП, с предмет на поръчката „Извършване на охранителна
дейност в обекти на Театрално-Музикален Продуцентски Център
Варна", за нуждите на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ
ЦЕНТЪР ВАРНА, открита с решение № 260/10.05.2017 г. на официалната
страница на АОП, както и на официалната страница на ТЕАТРАЛНОМУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА. Депозираната от
участника опаковка не съдържа нито един от документите по чл. 39, ал. 2
и ал. 3, т. 1, не съдържа опис на представените документи. Не е посочен и
ЕИК на дружеството, който да позволи идентификацията на същия в
Търговския регистър
към Агенция по вписванията, както и не е
представена информация за това кой представлява дружеството.
Комисията е констатирала, че опаковката не съдържа и отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри",
който да съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2, а
предлаганата цена е оповестена с единствения съдържащ се в опаковката
документ, а именно предложената от него оферта. Комисията счита
предварителното оповестяване на предлаганите ценови параметри за
неотстранимо несъответствие с поставените от възложителя изисквания,
както и с разпоредбите на ЗОП. С оглед на това и на основание чл. 107,
т.2, б. „а" от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, Комисията
предлага участникът „ИНТЕРГРуП ЯНКОВИ"
ООД
да бъде
отстранен от участие в процедурата, тъй като е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията разгледа обстойно представените от участник № 2 „АЛФА ГРуП 01" ЕООД , документи и установи, че са допуснати
следните несъответствия:
1. В част IV, буква „В", т. 6а от ЕЕДОП, във връзка с изискванията
на възложителя относно техническите и професионални възможности,
участникът не е посочил информация, дали
разполага с
квалифициран личен състав - преминал успешно курс за първоначално
обучение
и/или
притежаващ професионална
квалификация
«охранител», съгласно чл.28 от Закона за частната охранителна дейност.
2. Участникът не е посочил информация по раздел IV, буква "Б", т.
5 от ЕЕДОП, относно застрахователната сума по застраховка за риска
"професионална отговорност".
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от
получаването на протокола участникът, може да представи на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена
ц/или допълнена
информация.
Допълнително
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предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти или заявления за участие.
Комисията разгледа обстойно представените от участник № 3 ■
„ТАНДЕМ ГАРД" ЕООД,
документи и установи следните
несъответствия:
1. В част III, буква „Г" от ЕЕДОП, от една страна участникът е
посочил, че по отношение на него са налице специфични национални
основания за изключване от участие в процедурата, както и че не е
предприел мерки за реабилитиране. От друга страна, в същата част на
ЕЕДОП участникът е декларирал, че не е свързано лице с друг участник
в настоящата процедура, не е регистриран в юрисдикция с
преференциален данъчен режим и не е свързано или контролирано от
лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим. С оглед на това
обстоятелство, предоставената от него информация съдържа
противоречие, което следва да бъде отстранено.
2. В част IV, буква „В", т. 6а от ЕЕДОП, във връзка с изискванията на
възложителя относно техническите и професионални възможности
участникът не е предоставил информация дали разполага с
квалифициран личен състав - преминал успешно курс за първоначално
обучение
и/или
притежаващ професионална квалификация
«охранител», съгласно чл.28 от Закона за частната охранителна дейност.
Посочил е единствено «охранител - основно, средно, виеше», от което не
могат да се изведат данни за това обстоятелство.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от
получаването на протокола участникът, може да представи на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена
и/или допълнена
информация.
Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти или заявления за участие.
Комисията разгледа обстойно представените от участник № 4 „АСО ТРЕЗОР" ЕООД документи и установи следните несъответствия:
1. В част II, буква „А" от ЕЕДОП участникът не е предоставил
информация за вида предприятие към което се отнася.
2. Въпреки, че в настоящата процедура не е поставено подобно
изискване, участникът е декларирал, че е регистриран в официалния
списък на одобрените икономически опертори или че има еквивалентен
сертификат /напр. съгласно национална квалификационна система
/система за предварително класиране/, а като основание за
сертифицирането посочва сертификат за качество ISO 9001:2015, който
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удостоверява обстоятелства, които нямат отношение към удостоверяване
на регистрацията на участника в официалния списък на одобрените
икономически опертори. Възложителят не е поставил изискване за
подобно удостоверяване, но предвид възникналото противоречие в
декларираните от участника данни, комисията счита, че е необходимо от
страна на участника да бъдат направени съответни разяснения.
3. В част IV , буква „Б" , т. 1а и т. 1 б от ЕЕДОП, участникът е посочил
годишен оборот за посочените три години, както и среден оборот за
периода, който не съвпада с декларирания от участника оборот в
приложение 9 - декларация - справка за обороти.
4. В част IV , буква „В" , т. 9 от ЕЕДОП, участникът не е предоставил
информация удостоверяваща, че ако бъде избран за изпълнител ще
осигури за периода на действие на договора оборудване за изпълнение
на поръчка: средства за мобилна комуникация и униформено облекло;
5. В част IV , буква „В“ , т. 9 от ЕЕДОП, участникът е предоставил
информация, удостоверяваща
че разполага с три собствени на
дружеството леки автомобили. В същото време, съгласно приложените
доказателства за удостоверяване на това обстоятелство, а именно
съгласно регистрационните талони на автомобилите, само един от тях е
собственост на участника. Другите два автомобила са собственост на
„ИНТЕРЛИЙЗ АуТО" ЕАД, като не са приложени доказателства за
евентуална връзка на участника с „ИНТЕРЛИЙЗ АуТО" ЕАД, с оглед
ползването на автомобилите.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от
получаването на протокола участникът, може да представи на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена
и/или
допълнена
информация.
Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти или заявления за участие.
Комисията разгледа обстойно представените от участник № 5 „ПС ГАРД" ЕООД документи и установи, че са налице следните
несъответствия:
1. В част III , буква „Г" , от ЕЕДОП, участникът не е предоставил
информация относно наличието или липсата на специфични
национални основания за изключване.
2. Участникът не е посочил информация по раздел IV, буква “В”, т. 5
от ЕЕДОП, относно застрахователната сума по застраховка за риска
"професионална отговорност".
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от
получаването на протокола участникът, може да представи на
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комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена
и/или
допълнена
информация.
Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти или заявления за участие.
С извършените по-горе действия, работата на комисията в
днешното задание приключи. Комисията взе решение, следващото
заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на
участниците в процедурата за избор на изпълнител на обществена
поръчка с предмет „Извършване на охранителна дейност в обекти на
Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна", да се проведе на
27.06.2017 г. в 13,30 часа в сградата на ТМПЦ - Варна, на адрес: гр. Варна,
пл. „Независимост" № 1, ет.1, стая № 108
Заседанието бе зарито на 06.06.2017 г. в 13, 50 часа.
ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:
Комисия в състав:
1.

Димитричка Желязкова Ефтимова - председател

2.

Сияна Господинова Желева - член

3.

Яничка Янкова Георгиева - член
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