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М ИН ИСТЕРСТ В О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО ,  ГО РИТЕ И ХРАН ИТЕ
СЕВ ЕРОИЗТО ЧН О ДЪРЖ АВ НО  ПРЕДПРИ ЯТИЕ ДП Ш УМ ЕН

ТП   ДЪРЖ А В НО  Г ОРС КО  СТО ПА НС ТВ О  Ш У М Е Н
у л . , , П е т р а ”  №  1 ,  г р . Ш у м е н ,  о б щ .  Ш у м е н ,  о б л .  Ш у м е н ,  т е л / ф а к с  8 0 0  4 6 4 ,  e - m a i l :

d g s . s h u m e n @ d p s h u m e n . b g

УТВЪРЖДАВАМ   ДИРЕКТОР ТП:/подписан и подпечатан/
                      /инж. по чл.2 от ЗЗЛД/

дата :  05 .04 . 2018г

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 05.04.2018 г. в 09,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Шумен“, комисия

назначена със заповед № 162/05.04.2018 г. на директора ТП „ДГС Шумен” – гр.Шумен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: по чл.2 от ЗЗЛД – технически сътрудник при ТП „ДГС Шумен”;
СЕКРЕТАР: по чл.2 от ЗЗЛД – касиер счетоводител при ТП „ДГС Шумен”;
ЧЛЕНОВЕ: 1.  по чл.2  от ЗЗЛД -  о б сл уж в ащ  юр и ст  п ри  Т П  „Д ГС Шум ен ” . ,  в изпълнение

на горепосочената заповед се събра на заседание от 09,00 часа в административната сграда на ТП
„ДГС Шумен” да проведе процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП,
чрез пряко договаряне с определени лица за определяне на изпълнител на следната обществена
поръчка:

„Абонаментна  услуга  по  охрана  на  административнат а  сграда  на  ТП  „ДГС
Ш умен” ,  Горска  хижа  „Овчарово”с .  Овчарово  и  гараж в  гр .  Ш умен ,  булевард
„Мадара ” ,  чрез  сигнално-охранителна  техника  ( СОТ )  за за  срок  от  една
година   считано  от  датата  на  сключване  на  договора ,  с  включени доставка  и
монтаж на  техническото  оборудване” . , открита с Решение № 13/20.03.2018 година на
директора на ТП „ДГС Шумен“.

Присъстваха всички членове на комисията.
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията на

възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие.
Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане на

Решението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки и същите са
публикувани по надлежния ред в електронния регистър.

Председателят на комисията получи Регистър за получени оферти от лицето, което го е съставило,
чрез предавателно-приемателен протокол, и представи на комисията списък с кандидатите подали
оферти – удостоверен в предавателно-приемателния протокол, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
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 с 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 трима кандидати в следната последователност:

1. Кандидат № 1 – „СОД Шумен” ООД,  като офертата е подадена и вписана в Регистър за
приемане на оферти с вх. № 1477/29.03.2018 година, в 14,55 часа, лично от кандидата;

2. Кандидат № 2: „Агенция за сигурност 007” ЕООД, като офертата е подадена и вписана в
Регистър за приемане на оферти с вх. № 1489/30.03.2018 година, в 09,37 часа, лично от кандидата;

3. Кандидат № 3: „Телепол” ЕООД, като офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане
на оферти с вх. № 1513/30.03.2018 година, в 16,00 часа, лично от кандидата.
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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 № 162/05.04.2018 г. на директора на ТП „ДГС Шумен“, а именно:

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 09,00 часа на 05.04.2018 г., като
в присъствието на кандидатите, комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на постъпването
им, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в опаковката документи;

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

- отново в същия работен ден при обективна възможност – когато няма отстранен кандидат или
допълнителни действия на комисията по събиране на доказателства, относно допустимостта за
участие, но не по-късно от 09,45 часа, комисията ще извърши оценка на офертите, съгласно
предварително обявената и одобрена методика;

-  отново в същия работен ден при обективна възможност,  но не по-късно от 09,15  часа,
комисията ще допусне започване и провеждане на индивидуално договаряне с всеки един от
допуснатите кандидати, 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;

При откриване на процедурата се установи, че в залата присъства лично представители на
Кандидат № 1 „СОД Шумен, Кандидат №2 „Агенция за сигурност 007” ЕООД и Кандидат №3
„Телепол”, като същите удостовери самоличността си с представяне на пълномощно, документи за
самоличност и саморъчно попълни присъствен лист по образец. Наблюдатели и други външни лица
неприсъстваха. Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие. Председателят на
комисията представи пред кандиддатите графика за работа на комисията, като уточни, че същинското
договаряне може да приключи и в настоящия ден, но при обективни възможности, които ще позволят
започване на преговори.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите на кандидатите по реда на тяхното
постъпване и оповестяване на приложените документи.

За кандидат № 1: „СОД Шумен”ООД, са приложени, следните документи:
1. Списък на документацията.
2. Административни сведения за кандидата
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по приложение № 8 от

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

на кандидата – представена в оригинал, подписана лично от кандидата.
5. 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;

6. Декларация  за гаранция за покриване на 100% от щетите.
7. Декларация на технически и кадрови потенциал на Изпълнителя.
8 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;
     9. Лиценз за частна охранителна дейност.
     10. Застрахователна полица „Гражданска отговорност на юридически лица” .
     11. Ценово предложение- в запечатан непрозрачен плик.
За кандидат № 2: „„Агенция за сигурност 007” ООД, 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;
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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. Декларация за покриване на 100% от щетите.
     7. Ценово предложение- в запечатан непрозрачен плик.

За кандидат № 3: „Телепол” 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 – 2 бр. референции и 1 бр.
удостоверение и спецификация.

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, че разполага с кадрови ресурс за изпълнението на поръчката.
     8. Ценово предложение- в запечатан непрозрачен плик.

. Комисията единодушно реши, че може да се пристъпи към етап на провеждане на отделни
преговори, като реда на същите за всеки участник ще се определи, чрез публичен жребий, съгласно
чл. 67, ал. 1 от ППЗОП. Жребият ще се проведе в 09,15 часа на 05.04.2018 г., в присъствието и на
тримата участници. След изтегляне на жребий ни билети се определи реда за индивидуалните
преговори, които ще се проведат, както следва:

- първи по ред за преговори е определен за участник № 3 – „Телепол” ЕООД, която изтегли
жребийен билет № 1;

- втори по ред за преговори е определен за участник № 2 – „Агенция за сигурност 007” ЕООД,
който изтегли жребийен билет № 2;

- трети по ред за преговори е определен за участник № 1  –  „СОД Шумен”  ООД,  който изтегли
жребийен билет № 3;

Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2:

1. Определя ред за провеждане на отделни преговори с всеки един от участниците, както следва:
- първи по ред за преговори е определен за участник № 3 – „Телепол” ЕООД, която изтегли

жребийен билет № 1;
- втори по ред за преговори е определен за участник № 2 – „Агенция за сигурност 007” ЕООД,

който изтегли жребийен билет № 2;
- трети по ред за преговори е определен за участник № 1  –  „СОД Шумен”  ООД,  който изтегли

жребийен билет № 3;
2. Преговорите ще се проведат с всеки участник поотделно, като комисията ще се придържа точно

към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от
преговорите ще се отразят в отделни протоколи – индивидуални за всеки участник, като всеки
протокол ще се подпише, освен от комисията, така и от участника с когото се провеждат преговорите.
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Резултатите от постигнатите договорки от проведените преговори ще удостоверят съответно в

протокол № 2 за „Телепол” ЕООД; протокол № 3 за „Агенция за сигурност 007” ЕООД и протокол №
4 за „СОД Шумен” ООД.

3. Крайното класиране ще се извърши след провеждане на преговорите, като резултатите от тях и
самото крайно класиране ще се удостоверят в доклада към настоящия протокол, с оглед изискванията
на чл. 67, ал. 3 от ППЗОП за неоповестяване на резултатите от постигнатите договорености пред
останалите участници, без изрично съгласие на заинтересуваното лице.

Работата на комисията, на този етап от процедурата, завърши в 09.20 часа на 05.04.2018 година.
Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение.
Настоящият протокол е неразделна част от доклада за работата на комисията, съставен на

основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП.

Комисия:
1. по чл.2 от ЗЗЛД:/подпис/                2. по чл.2 от ЗЗЛД:/подпис/                          3. по чл.2 от ЗЗЛД:/подпис/


