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ДОКЛАДЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОТОКОЛИТЕ
СА ВРЪЧЕНИ И ПРИЕТИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 07.02.2018 година

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ШУМЕН: подпис и печат
        (ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ)

Д О К Л А Д
№ 1/07.02.2018 година

съставен на основание чл. 103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП и чл. 60, ал.
1 от ППЗОП от дейността на комисията по разглеждане на офертите и провеждане на преговори с

участниците, получили покани за участие в процедура – ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, назначена със
заповед № 72/06.02.2018 г. на директора ТП „ДГС Шумен” – гр.Шумен

Наименование на поръчката: „Физическа охрана и охрана, чрез сигнално-охранителна
система, с включена доставка и монтаж на техническото оборудване на обект – Горски
разсадник „Салманово” стопанисван и управляван от  ТП „ДГС Шумен” за срок от една
година  считано от датата на сключване на договора,  считано от датата на сключване на
договора“, открита с Решение № 3/22.01.2018 година на директора на ТП „ДГС Шумен“.

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2018-0023.
На 06.02.2018 г. от 16,00 часа в заседателна зала на ТП „ДГС Шумен“ комисията определена

да проведе горепосочената обществена поръчка, предвид получените резултати от крайната обща
оценка на офертите на участниците, резултатите от проведените преговори отделно с всеки
участник за оценка на офертите, а именно: „най-ниска цена“ по чл. 70 от ЗОП .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: по чл.2 от ЗЗЛД– технически сътрудник при ТП „ДГС Шумен”
СЕКРЕТАР: по чл.2 от ЗЗЛД– зам.гл. счетоводител при ТП „ДГС Шумен”

                  ЧЛЕН:  адвокат по чл.2  от ЗЗЛД–  обслужващ юрист при ТП „ДГС Шумен”
назначена със заповед № 72/06.02.2018 г. на директора ТП „ДГС Шумен” със задача: проведе
процедура за обществена поръчка, чрез пряко договаряне, като състави доклад за реда и начина
на провеждането на поръчката с обект – услуга, и предмет на изпълнение:

„Физическа охрана и охрана, чрез сигнално-охранителна система, с включена доставка
и монтаж на техническото оборудване на обект – Горски разсадник „Салманово”
стопанисван и управляван от  ТП „ДГС Шумен” за срок от една година  считано от датата
на сключване на договора открита с Решение № 3/22.01.2018 година на директора на ТП „ДГС
Шумен“.

Във връзка с горепосочените основания, председателят комисията определена да проведе
горепосочената обществена поръчка, предвид получените резултати от крайната обща оценка на
офертите на участниците, резултатите от проведените преговори отделно с всеки участник. В
съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя, комисията проведе прякото
договаряне по следния начин:

На 06.02.2018. от 16,00 часа, определената комисия, без настъпили промени в хода на
работата й, извърши следното:

След деловодното извеждане, офертите бяха представени от упълномощеното длъжностно
лице на председателя на комисията,  по реда предвиден в чл.  48,  ал.  6  от ППЗОП,  за което има
предавателно-приемателен протокол, относно Регистъра на постъпили заявления (оферти).
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Председателят на комисията представи списък на подадените оферти – удостоверен в

предавателния протокол, и определи график за работата на комисията, удостоверен в протокол №
1/06.02.2018 г.

Кандидатите са вписани в Регистър за получени оферти, в който са записани всички данни,
съгласно чл.48, ал. 1 от ППЗОП. Кандидатите са представили своите оферти в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП. При приемане на офертите върху опаковките са нанесени всички данни, съгласно чл. 48,
ал. 2 от ППЗОП и на приносителя е издаден документ.

Съгласно списъка на кандидатите (посочен в предавателно-приемателния протокол за
предаване на регистъра) и регистъра за получени оферти в ТП „ДГС Шумен” се установи, че
оферти за участие в определения срок са подали четирима кандидати, като първият кандидат не
фигурира в решението за откриване на процедурата и в изпратената покана, а Кандидати №2, №3
и №4 фигурират в решението и изпратената към покана , като офертите са приети в   следната
последователност:

1.  Кандидат № 1  –  „Агенция сигурност 007”  ЕООД,  като офертата е подадена и вписана в
Регистър за приемане на оферти с вх. № 744/05.02.2018 година, в 14,16 часа, лично от кандидата;

2. Кандидат № 2: „Ловец 01” ЕООД, като офертата е подадена и вписана в Регистър за
приемане на оферти с вх. № 756/05.02.2018 година, в 16,15 часа, лично от кандидата;

3. Кандидат № 3: „СОД Шумен” ЕООД, като офертата е подадена и вписана в Регистър за
приемане на оферти с вх. № 757/05.02.2018 година, в 16,25 часа, лично от кандидата.

4.  Кандидат № 4:  „ЩИТ -3”  ЕООД,  като офертата е подадена и вписана в Регистър за
приемане на оферти с вх. № 758/05.02.2018 година, в 16,40 часа, лично от кандидата.

При откриване на процедурата в залата за преговорите се установи, че присъстват
представители  на:  Кандидат № 2:  „Ловец 01”  ЕООД ,   Кандидат № 3:  „СОД Шумен”  ЕООД и
Кандидат № 4: „ЩИТ -3” ЕООД. като същите удостовериха самоличността си с представяне на
документи за самоличност и саморъчно попълниха присъствен лист по образец. Наблюдатели и
други външни лица неприсъстваха. Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие.
Председателят на комисията представи пред кандидатите графика за работа на комисията, като
уточни, че същинското договаряне може да приключи в настоящия ден.

 В залата за провеждане на преговорите не присъства  представител на Кандидат № 1 -
Агенция сигурност 007” ЕООД

С оглед на изискването на чл. 66 от ППЗОП, комисията счита, че са налице условията за
провеждане на процедурата.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията
определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената дата и час за
договаряне в поканата и заповед № 72/06.02.2018 г. на директора на ТП „ДГС Шумен“, а именно:

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 16,00 часа на 06.02.2018
г., като в присъствието на кандидатите, комисията отваря  офертите по реда на постъпването им,
съгласно ЗОП и ППЗОП и оповестява приложените в тях документи;

- в същия работен ден комисията провежда закрито заседание в което разгледжа
документите, относно личното състояние на  кандидатите и изпълнението на критериите за
подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя;

- в същия работен ден, комисията след като установи че не са налице непълноти или
несъответствие в офертите на  кандидатите  провежда  индивидуално договаряне с всеки един от
тях след теглене на жребий за поредност на преговорите  между тях , като постигнатите
договорености ще се удостоверят с отделни протоколи за всеки един от участниците, като
параметрите на постигнатите уговорки с конкретен кандидат ще останат неизвестни за
останалите;

- в същия работен ден, комисията извършва оценка на офертите, съгласно предварително
обявената и одобрена методика и обявява  резултатите пред участниците;

- За работата си  комисията изготвя докладът който ще бъде представен на възложителя до
09.02.2018 г. ведно с цялата документация.
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След така оповестения ред  на провеждане на преговорите с оглед обстоятелството, че в

залата няма  представител на Кандидат № 1 – „Агенция сигурност 007” ЕООД, комисията
единодушно взе следното

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1
ОТСТРАНЯВА от участие в преговорите офертата на Кандидат №1 „Агенция сигурност

007” ЕООД  , като  законосъобразността на това протоколно решение на комисията се обуславя
от съдържането на следните разпоредби съдържащи се в ЗОП и в Правилника за прилагане на
ЗОП и  със следните мотиви:

На първо място, обявената от Вложителя процедура е от вида Пряко договаряне  с
определени лица при условията на чл.182, ал.1 т. 5 от ЗОП, доколкото предметът  Физическа
охрана и охрана чрез СОТ  е включен в приложение № 2 към чл.11, ал.3 от ЗОП. Предвид това
обстоятелство – възложителят, в решенето за откриване на процедурата е определил кръгът на
поканените кандидати и  е отправил покана за участие точно до  „Ловец 01” ЕООД ,  „СОД
Шумен” ЕООД и  „ЩИТ -3” ЕООД.

Решенето за откриване на процедурата влязло в законна сила, включително и в частта му
касаеща  лицата определени и допуснати до участие в преговорите,  тоест неприсъстващият
участник е депозирал оферта при липсата на надлежно отправена покана.

На второ място, разпоредбата на чл.182, ал.5 от ЗОП сочи че редът и провеждането на
прякото договаряне, вкл. и с определени лица е определен в Правилника за прилагане на ЗОП,
като единственото ограничение при подвеждането на процедурата договаряне с определени лица
е че сключването на договор може да стане само ако са налице най-малко трима класирани
участници. Предвид това обстоятелство и разпоредбите на чл.67 от ППЗОП, законодателят е
предвидил, че в процедури, които съдържат етап на преговори и са поканени няколко участника,
поредността на преговорите с всеки един се определя от комисията чрез жребий, като при
тегленето на същия могат да присъстват представителите на участниците.  В ал.2-4  на чл.67 от
ППЗОП законодателят изрично е посочил, че преговорите се провеждат със всеки един от
участниците поотделно, като резултатите от тези преговори се отразяват в отделен протокол
подписан от комисията и съответния участник. Тази уредба на реда  и начина на  провеждане на
преговорите по чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП, обуславя задължителното изискване за присъствието на
представител на даден участник в етапите на договарянето. Доколкото при откриване на
настоящата процедура на договаряне  не присъства представител на Кандидат № 1 – „Агенция
сигурност 007” ЕООД, то е налице и второ основание за отстраняване на подадената  от него
оферта

Предвид гореизложеното, комисията след като изтегли от участие офертата на Кандидат №
1 – „Агенция сигурност 007” ЕООД без да я отваря. пристъпи към отваряне на опаковките с
офертите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и оповестяване на приложените
документи.

За кандидат № 2: „Ловец 01” ЕООД, са приложени, следните документи:
1. Административни сведения за кандидата
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по приложение № 8 от

документацията – представено в оригинал и подписано от кандидата – 1 екземпляр;
3. Декларация по приложение № 3 от документацията за участие, относно професионалния

опит на кандидата – представена в оригинал, подписана лично от кандидата – 1 екземпляр.
4. Декларация по приложение № 4 от документацията за участие по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“

от ППЗОП, относно съгласието на кандидата да приеме условията от проекта на договор –
оригинал, подписана от кандидата – 1 екземпляр;

5 Декларация по приложение № 5 от документацията за участие по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“
от ППЗОП, относно срока за валидност на офертата – оригинал, подписана от кандидата – 1
екземпляр;

6. Лиценз за частна охранителна дейност.
7. Декларация за покриване на 100 % от щетите в случай на възникнало събитие.
8.  Сертификати и удостоверения,  за да докаже технически и кадрови ресурс за изпълнение

на услугите.
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9. Ценово предложение- в запечатан непрозрачен плик.
За кандидат № 3: „ СОД Шумен” ЕООД, са приложени, следните документи:
1. Административни сведения за кандидата
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по приложение № 8 от

документацията – представено в оригинал и подписано от кандидата – 1 екземпляр;
3. Декларация по приложение № 3 от документацията за участие, относно професионалния

опит на кандидата – представена в оригинал, подписана лично от кандидата – 1 екземпляр.
4. Декларация по приложение № 4 от документацията за участие по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“

от ППЗОП, относно съгласието на кандидата да приеме условията от проекта на договор –
оригинал, подписана от кандидата – 1 екземпляр;

5 Декларация по приложение № 5 от документацията за участие по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“
от ППЗОП, относно срока за валидност на офертата – оригинал, подписана от кандидата – 1
екземпляр;

6. Лиценз за частна охранителна дейност.
7. Декларация за покриване на 100 % от щетите в случай на възникнало събитие.
8. Разрешение, за да докаже технически и кадрови ресурс за изпълнение на услугите.
9. Ценово предложение- в запечатан непрозрачен плик.
За кандидат № 4: „ЩИТ -3, са приложени, следните документи:
1. Административни сведения за кандидата
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по приложение № 8 от

документацията – представено в оригинал и подписано от кандидата – 1 екземпляр;
3. Декларация по приложение № 3 от документацията за участие, относно професионалния

опит на кандидата – представена в оригинал, подписана лично от кандидата – 1 екземпляр.
4. Декларация по приложение № 4 от документацията за участие по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“

от ППЗОП, относно съгласието на кандидата да приеме условията от проекта на договор –
оригинал, подписана от кандидата – 1 екземпляр;

5 Декларация по приложение № 5 от документацията за участие по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“
от ППЗОП, относно срока за валидност на офертата – оригинал, подписана от кандидата – 1
екземпляр;

6. Лиценз за частна охранителна дейност.
7. Декларация за покриване на 100 % от щетите в случай на възникнало събитие.
8. Разрешение, за да докаже технически и кадрови ресурс за изпълнение на услугите.
9. Ценово предложение- в запечатан непрозрачен плик.
В 16,20 часа приключи публична част на заседанието. Съгласно предварителния график за

работа на комисията, в закрито заседание, премина към обстоен преглед на приложените
документи за допустимост. Установи се, че кандидатите са приложили и попълнили по образец
всички изискуеми документи. Не се установяват липса, непълнота или несъответствие на
информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, които възложителят е поставил.
Работата на комисията по преглед на приложените документи приключи в 16,30 часа на
06.02.2018 г.

Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2:

2.1. Кандидатите отговарят на всички изисквания поставени от възложителя и разпоредбите
на ЗОП. Няма отстранен кандидат.

2. 2. Всички кандидати се допускат до участие в следващите етапи от процедурата, а именно
оценка на техническите предложения по съответните показатели, съгласно предварително
утвърдената методика за оценка.

Комисията в закрито заседание извърши преглед и оценка на техническите предложния за
тримата участника като установи, че всяко едно от тях е изготвено по образеца към
документацията  и покрива изискванията на възложителя.
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Предвид тези констатации представителите на кандидат № 2: „Ловец 01” ЕООД, кандидат

№ 3: „ СОД Шумен” ЕООД и  кандидат № 4: „ЩИТ -3 изтеглиха следната поредност на
провеждане на преговорите:

- първи по ред за преговори е определен за участник № 2 – „Ловец 01” ЕООД-  изтеглил в
жребия билет с №1

- втори по ред за преговори е определен за участник № 3 – „СОД Шумен” ЕООД; изтеглил
в жребия билет с №2

- трети по ред за преговори е определен за участник № 4 – „ ЩИТ-3” ЕООД изтеглил в
жребия билет с №3

Преговорите се провеждат  с всеки участник поотделно, като комисията се придържа точно
към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите
от преговорите със всеки един от участниците, и техните окончателни оферти по изпълнението
на поръчката  се отразиха в отделени нарочни протоколи съответно:

- За „Ловец 01” ЕООД в  Протокол № 2/06.02.2018г
- За „СОД Шумен” ЕООД  в Протокол № 3/06.02.2018г и
- За „ ЩИТ-3” ЕООД в  Протокол № 4/06.03.2018г
С оглед приключилите преговори с участниците, и предвид факта, че  окончателните оферти

и  на тримата  кандидата отговарят на изискванията на възложителя,  не надвишават определения
от него финансов ресурс е и не е налице хипотезата на чл.67, ал.5 от ППЗОП , на основание
чл.60, ал.1, т.6, от ППЗОП,  във връзка  с  чл.70 ал.2, т.1  от ЗОП ,

ОБЯВЯВА , СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:
На първо място класира:
Участник № 2: „Ловец 01” ЕООД , адрес : гр. Търговище, ПК: 7700,  ул. „Петко Р.

Славейков “ №4,ет. 3, офис 301,представляван от Петър Иванов Петров - управител  при следните
стойности и условия за извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1887,00 лв. (хиляда
осемстотин осемдесет и седем лева и нула стотинки), без ДДС;

- обща цена за 12 месечния срок за изпълнение на договора в размер на
22 644,00лв(двадесет и две хиляди шестстотин четиридесет и четири лева) без вкл. ДДС;

- продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора.
-  ежемесечното  възнаграждение се изплаща до 10-то число на месеца, следващ

извършената от изпълнителя услуга.
- при приети от страна на участника условия на проекта на договора за обществена поръчка;
На второ място класира:
Участник № 3: „ЩИТ 3” ЕООД адрес :  гр.  Велики Преслав,  ПК:  9850,   ул.  „Йордан

Овчаров“ №1, представляван от Мирослав Йорданов Сланев - управител  при следните стойности
и условия за извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1999,00 лв. (хиляда
деветстотин деветдесет и девет лева и нула стотинки), без ДДС;

- обща цена за 12 месечния срок за изпълнение на договора в размер на
23 988,00лв(двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и осем лева) без вкл. ДДС;

- продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора.
-  ежемесечното  възнаграждение се изплаща до 10-то число на месеца, следващ

извършената от изпълнителя услуга.
- при приети от страна на участника условия на проекта на договора за обществена поръчка;
На трето място класира:
Участник № 4: „СОД Шумен” ЕООД адрес : гр. Шумен, ПК: 9700,  ул. „Панайот Волов“

№42, ет.1, ап.1, представляван от Ангел Богданов Филипов - управител  при следните стойности
и условия за извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 2000,00 лв. (две хиляди
лева и нула стотинки), без ДДС;

- обща цена за 12 месечния срок за изпълнение на договора в размер на
24 000,00лв(двадесет и четири хиляди  лева) без вкл. ДДС
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- продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора.
-  ежемесечното  възнаграждение се изплаща до 10-то число на месеца, следващ

извършената от изпълнителя услуга.
- при приети от страна на участника условия на проекта на договора за обществена поръчка;

Предвид горното и факта, че са изпълнени изискванията на чл.66 от ППЗОП, комисията
предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на услуга с предмет:

 „Физическа охрана и охрана, чрез сигнално-охранителна система, с включена
доставка и монтаж на техническото оборудване на обект – Горски разсадник „Салманово”
стопанисван и управляван от  ТП „ДГС Шумен” за срок от една година  считано от датата
на сключване на договора, открита с Решение № 3/22.01.2018 година на директора на ТП „ДГС
Шумен“, с класирания на първо място участник:

- „Ловец 01” ЕООД , адрес : гр. Търговище, ПК: 7700,  ул. „Петко Р. Славейков “ №4,ет. 3,
офис 301,представляван от Петър Иванов Петров - управител  при следните параметри на
окончателната му оферта:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1887,00 лв. (хиляда
осемстотин осемдесет и седем лева и нула стотинки), без ДДС;

- обща цена за 12 месечния срок за изпълнение на договора в размер на
22 644,00лв(двадесет и две хиляди шестстотин четиридесет и четири лева) без вкл. ДДС;

- продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора.
-  ежемесечното  възнаграждение се изплаща до 10-то число на месеца, следващ

извършената от изпълнителя услуга.
- при приети отстрана на участника условия на проекта на договора за обществена поръчка;

Настоящият доклад се състави на 06.02.2018 г. и ще предаде на възложителя на 07.02.2018
година, ведно с цялата документация по процедурата, за вземане на решение за избор на
изпълнител по реда на ЗОП и ППЗОП.

Неразделна част от доклада са протокол № 1 от 06.02.2018 г. – удостоверяващ работата на
комисията по отваряне на офертите, преглед на приложените документи и оценка на офертите на
участниците, Протоколи № 2,3 и 4 от 06.02.2018 г. – удостоверяващи проведените преговори
поотделно с всеки участник.

Отпечатано в 1 (един) екземпляр, съдържащ 6 (шест) страници.

Комисия:

1. по чл.2 от ЗЗЛД:подпис

2. по чл.2 от ЗЗЛД:подпис

3. адв. по чл.2 от ЗЗЛД:подпис


