ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Утвърдил протокол;
НЕДА КРИСТАНО!
Директор на ЦОПУО
Дата:

ПРОТОКОЛ,
съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП)

Днес. 22.01.2019 г., в 11:00 часа, в сградата на Центъра за оценяване в предучилищното и
училищното образование (ЦОПУО), гр. София, бул. „Цариградско шосе “ № 125. бл.5, се състоя заседание
на комисията, определена със Заповед Е? РД-07-05/22.01.2019 г. на директора на ЦОПУО. със задача да
разгледа, оцени и класира получените в ЦОПУО оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3
от Закона за обществените поръчки (ЗОГП с предмет: „Извършване на денонощна физическа охрана на
административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование в гр.
София , бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5“
Комисията започна работа в следния редовен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инна Бенева - Пет кова - главен експерт в отдел „АПФСО” на ЦОПУО
и
ЧЛЕНОВЕ:
1. Росица Михайлова - главен счетоводител в отдел „АПФСО“ на ЦОПУО;
2. Станимир Цветков - началник на отдел „ОПУО“ на „ЦОПУО“ .
Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка, комисията констатира
следното:
На 10.01.2019 г. на електронната страница на ЦОПУО в раздел „Профил на купувача” е
публикувана Обява № РД-12-498/10.01.2014? г., Технически изисквания, Образци на документи и Проект на
договор. В същия ден на Портала за обществените поръчки в АОП е публикувана „Информация та
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 3011“ под
№ 9084780.
В Обява № РД-12-498/10.01.2019 г. с обявен срок за получаване на оферти до 17:00 ч. на 17.01.2019
г.. като също така са посочени мястото, датата и часът на публичното отваряне на офертите. До края на
оп теделения срок (17.01.2019 г.) в деловодството на ЦОПУО са регистрирани 2 броя оферти. Установено е,
че са регистрирани по-малко от три оферти, поради което на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП
възложителят е удължил с три дни срока за получаване на оферти.
На 17.01.2019 г. на интернет страницата на ЦОПУО в раздел „Профил на купувача“ е
публикувано съобщение изх. № РД-1 2-506/17.01.2019г„ с което срокът за получаване на оферти е
удължен до 17:00 ч. на 21.01.2019 г„ а за дата на публичното отваряне е посочена датата
22.01.2019 г. от 1 1:00 ч. На същата дата (17.01.2019 г.) на Портала за обществени поръчки при
Агенцията за обществени поръчки е публикувана „Информация за публикуване в профила на
купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗО П “ под № 9084963. като е
отбелязано, че информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

На 22.01.2019 г. е* 11:00 ч. председателят на горепосочената комисия, е приемо-предавателен
протокол, получи копие на входящия регистър на офертите, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОГ1 и
общо2 (два) броя оферти.
Постъпилите оферти са както следва:
1. Оферта с вх. №1/17.01.2019 I. на „Д.М. Секюрити Груп“ ООД гр.София, гр.София, получена в
12:34 ч., заведена в регистъра за обществени поръчки на ЦОПУО, стр. 43;
2. Оферта с вх. № 2/17.01.2019 г. на „ПЛАНЕТА ГАРД“ ЕООД,, получена в 15:55ч., заведена в
регистъра за обществени поръчки на ЦОПУО, стр. 43.
На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти присъства г-н Евгени Георгиев
Тодоров -- представител на участника „Д.М.Секюрити груп“ ООД - упълномощен с изрично пълномощно
за конкретната обществена поръчка.
След запознаване със списъка на постъпилите оферти, председателят и членовете на комисията
попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията установи, че офертите са подадени в съответствие с чл. 47, ал. 2 ог ППЗОП. в
запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
След извършване на гореописан!гге действия, председателят на комисията пристъпи към отваряне
на получените оферти по реда на постъпването им, съобразно входящия номер, поставен върху опаковката
п обяви ценовите предложения на участниците, както следва:
1. Оферта на „Д.М. Секюрити Груп“ ООД гр.София, в офертата е налична 1 брой папка с
документи и плик с надпис: „Ценово предложение“. В плика с посочения надпис е приложен и Анализ на
предла: аьата цена за един брой охранител. Предложената цена за изпълнение на поръчката е в следните
размери:
Обща стойност: 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС;
Месечна цена: 2 750 (две хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС;
Обща предложена цена за услугата: 79 200 (седемдесет и девет хиляди двеста) лева с ДДС;
2. Оферта на „ПЛАНЕТА ГАРД“ ЕООД, гр.София, в офертата е налична 1 брой папка с
документи. В папката е представено приложение № 5 - Ценово предложение с приложен и анализ на
предлаганата цена за един брой охранител. Предложената цена за изпълнение на поръчката е в следните
размери:
Обща стойност: 57 479,76 (петдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и
седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС;
Месечна цена: 2 394,99 (две хиляди и триста деветдесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки)
леиза без ДДС;
Обща предложена цена за услугата: 68 975,71 (шестдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и пет
лева и седемдесет и една стотинки) лева с ДДС;
Г-н Евгени Тодоров - представител на участника „Д.М. Секюрити Груп“ ООД, не възрази
относно цялостта на подадената оферта и подписа ценовото и техническо предложение на другия участник.
На 22.01.2019 г., комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към
проверка на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията, посочени в обявата и
техническата спецификация на възложителя.
След детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира следното:
1, За участника „Д.М. Секюрити Груп“ ООД:
Комисията установи, че участникът отговаря на всички изисквания на възложителя, посочени в
обявата за обществената поръчка, отнасящи се до лично състояние, правоспособност за упражняване на
професионална дейност, както и технически и професионални способности. Към офертата са приложени
всички изискуеми образци, включително и допълнителни документи, удостоверяващи съответствието на
участника е критериите за подбор, поставени от възложителя.
Участникът отговаря на предварително обявените от възложителя в обявата и техническата
спецификация условия.
2. За участника „ПЛАНЕТА ГАРД“ ЕООД:
Комисията установи, че участникът отговаря на всички изисквания на възложителя, посочени в
обявата за обществената поръчка, отнасящи се до лич^о състояние, правоспособност за упражняване на
професионална дейност, и технически и професионални способности. Към офертата са приложени всички
изискуеми образци, включително и допълнителни документи, удостоверяващи съответствието на
участника с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участникът отговаря на предварително обявените от възложителя в обявата и техническата
спецификация условия.
След извършване на описаните действия, комисията пристъпи към проверка на ценовите
предложения на участниците по реда на тяхното подаване:
1. За участниците „Д.М. Секюрити Груп“ ООД комисията установи, че Ценовото предложение е
коректно попълнено и е в рамките на прогнозната стойност, посочена в обявата и предвидена от
Възложителя.
2. За участника „ПЛАНЕТА ГАРД“ ЕООД, комисията установи, че предложението е с най ниска цена. Участникът е посочил, че ще извършва услугата с три броя охранители. Комисията реши до
участника да бъде изпратено писмо, в което да изиска да се представи примерен график за разпределение
на смелите на охранителите за един месец с продължителност от 30 дни, за да може да направи извод за
спазване на изискванията на чл. 115 от ЗОП. Така представеният график може да се съпоставя с
представения такъв от другия участник. Обосновката да се представи до 12:00 часа на 24.01.2019 I. в
деловодството на възложителя. Изготвено бе писмо да участника „ПЛАНЕТА ГАРД“ ЕООД, което бе
подписано от председателя на комисията, изведено под № РД-12-511/22.01.2019 г. и бе изпратено на
електронния адрес на участника.
С това приключи заседанието на комисията на 22.01.2019 г.
На 28.01.2019 г. комисията продължи своята работа. Инна Бенева - Петкова докладва на членовете
на комисията постъпилият от участника „ПЛАНЕТА ГАРД“ ЕООД план - график за разпределение на
сметните под вх. № РД-12-27/23.01.2019 г. - представен в срок. В план-графика участникът е посочил
легенда за броя на часове - дневна и нощна смяна, както и почивен ден. Участникът изрично е декларирал
спазването на всички приложими правила и изисквания по ЗОП, както и действащото българско
законодателство. Комисията пристъпи към оценяване на получената обосновка по отношение на нейната
пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. Комисията се съгласява,
че Обосновката може да бъде приета, и че представените от участника доказателства са достатъчни, за да
обосноват предложения график. Комисията приема обосновката.
След извършване на описаните действия комисията пристъпи към класиране на допуснатите
оферти. Съгласно предварително обявения критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, се
извърши следното класиране:
На първо място „ПЛАНЕТА ГАРД“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на
поръчката в размер на 57 479,76 (петдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и
седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 68 975,71 (шестдесет и осем хиляди деветстотин
седемдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки) лева с ДДС;
На второ място „Д.М. Секюрити Груп“ ООД с предложена обща цена за изпълнение на
по лъч ката в размер на 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС или 79 200 (седемдесет и девет
хиляди и двеста) лева с ДДС.
Въз основа на горното комисията предлага на възложителя за изпълнител на обществена
пооъчка с предмет: „Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), в гр. София, бу л.
„Цариградско шосе“ № 125, блок 5“, да бъде определен класираният на първо място участник
„ПЛАНЕТА ГАРД”ЕООД, като със същия бъде сключен договор за изпълнение на поръчката с
горепосочения предмет с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 54 479,76 (петдесет и
седем хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС или
68 975.71 (шестдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки)
лева с ДДС. Настоящият протокол се подписа от председателя и членовете на комисията на 28.01.2019 г.
в 15.00 часа.
Чл 2 от ЗЗЛД
Председател
Чл 2 от ЗЗЛД
Членове:
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