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ОДОБРЯВАМ: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Н-К ОТДЕЛ „МЕТОДОЛОГИЯ“: 

 /п. не се чете/ 

ТРИФОН ТРИФОНОВ 

/ съгл. Заповед № РД 06-116/06.07.2015г./ 

 

Дата: 17.12.2015г. 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

Днес,  10.12.2015  год. в 10.00 часа комисия , назначена   със заповед  

№ РД-08-27/25.11.2015г. на  главния секретар на КОНПИ, в състав: 

1. Иван Иванов – служител по сигурността на информацията в 

КОНПИ, притежаващ професионална компетентност, свързана с предмета 

на поръчката. 

2. Тодоринка Лозанова – Тачева – главен експерт в отдел „Правен” 

към дирекция АПИО на КОНПИ; 

3. Инна Минчева – старши юрисконсулт в отдел „Правен“ към 

дирекция „АПИО“ на КОНПИ; 

4. Стефан Стефанов – изпълнител – пазач в отдел „СДУС“на КОНПИ  

се събра в заседателната зала на заседание за да разгледа и класира 

получените оферти чрез публична покана и предложи  изпълнител за 

обществена поръчка с предмет:  

„ОСИГУРЯВАНЕ ОХРАНА НА ОФИСИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ 

НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (КОНПИ)“, в шест 

позиции: 

Позиция 1. „Охрана със сигналнo-охранителна техника и физическа охрана 

на офисите на КОНПИ, находящи се на територията на гр. София“ 

Позиция 2. „Охрана със сигнално-охранителна техника на офисите на 

КОНПИ, находящи се на територията  на гр. Пловдив, гр. Хасково, гр. 

Пазарджик и гр. Стара Загора“ 

Позиция 3. „Охрана със сигнално-охранителна техника на офисите на 

КОНПИ,  находящи се на територията на гр. Бургас, гр. Сливен и гр. 

Ямбол“ 

Позиция 4. „Охрана със сигнално-охранителна техника на офисите на 

КОНПИ,  находящи се на територията на гр. Варна, гр. Добрич и гр. 

Шумен“ 

Позиция 5. „Охрана със сигнално-охранителна техника на офисите на 

КОНПИ, находящи се на територията на гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. 

Плевен, гр. Габрово и гр. Русе“ 
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Позиция 6. „Охрана със сигнално-охранителна техника на офисите на 

КОНПИ, находящи се на територията на гр. Благоевград, гр. Перник, гр. 

Враца и гр. Видин“ 

 Прогнозната стойност на обществената поръчка е 45 000,00лв. и 

попада в обхвата на определените в чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП размери, поради 

което възложителя е длъжен да приложи условията и  реда на глава 8 „а” 

от ЗОП. 

Изпратена е до АОП публична покана с изх. № ЦУ-01-3690 от 

27.11.2015г., публикувана в регистъра на Агенцията за обществени 

поръчки под уникален № 9048194, а цялата документация в интернет 

страницата на КОНПИ – профил на купувача. 

 До определения срок за представяне на оферти 15.00 часа на 

09.12.2015г. бяха депозирани  четири броя, както следва: 

 

1. „КРЕМЪК“ ЕООД - вх. № ЦУ 01-3869/09.12.2015г.в 9.10 часа  

2.  „АСО СОФИЯ“ ООД - вх. № ЦУ 01-3876/09.12.2015г. в 13.29ч. 

3. „СОТ“ ЕООД - вх. № ЦУ 01-3878/09.12.2015г. в 13.51часа 

4. „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД - вх. № ЦУ 01-3882/09.12.2015г. в 

14.36часа 

 

На публичната част от заседанието присъства г-жа Полина 

Красимирова Джамбазка - упълномощен представител на „МУЛТИФОРС 

А.С.“ ЕООД  

Членовете на комисията попълниха декларация за обстоятелствата  по  

чл.35, ал.1, т. 2 - 4, съгласно чл.101”г”, ал.2 от ЗОП 

Комисията пристъпи към отваряне и обявяване на ценовите 

предложения на депозираните оферти, по реда на тяхното получаване, 

както следва: 

1. „КРЕМЪК“ ЕООД  

За позиция 2 

 предложена месечна цена за охрана със СОТ: 97,00лв.без ДДС. 

За позиция 3 

 предложена месечна цена за охрана със СОТ: 80,00лв.без ДДС. 
 

2. „АСО СОФИЯ“ ООД  

За позиция 1 

 предложена месечна цена за охрана физическа и със СОТ: 

2386,00лв.без ДДС 

 

3. „СОТ“ ЕООД  

За позиция 2 

 предложена месечна цена за охрана със СОТ: 96,00лв.без ДДС 

За позиция 3 

 предложена месечна цена за охрана със СОТ: 80,00лв.без ДДС 

За позиция 4 
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 предложена месечна цена за охрана със СОТ: 121,60лв.без ДДС. 

За позиция 5 

 предложена месечна цена за охрана със СОТ: 152,00лв.без ДДС. 

За позиция 6 

 предложена месечна цена за охрана със СОТ: 121,60лв.без ДДС. 
 

4. „МУЛТИФОРС“ А.С. ЕООД 

За позиция 1 

 предложена месечна цена за охрана физическа и със СОТ: 

2500,00лв.без ДДС 

 

Комисията покани представителя на Мултифорс А.С. ЕООД да подпише 

предложенията, с което приключи публичната част на заседанието. 

 Комисията продължи своята работа като започна разглеждане на 

офертите за съответствие  с поставените от възложителя изисквания по 

реда на тяхното получаване: 

 

1. „КРЕМЪК“ ЕООД, гр. Стара Загора  

Офертата съдържа:  

 Представяне на участника – приложение №4;  

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (образец № 5) – подписана от 

управителя и подпечатана; 

 Декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (образец № 6) – 

подписана от управителя; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (образец № 8); 

 Списък  на услугите еднакви или сходни с предмета на поръчката 

изпълнени през последните три години, съгласно чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП 

(приложение № 9) Описани са 5 бр. договора с приложени 1 бр. 

удостоверение и 4 бр. информация от Регистъра на обществените поръчки  

за изпълнени договори, като доказателства; 

 Декларация, подписана от управителя за наличие на техническо 

оборудване (образец № 13); 

 Декларация, подписана от управителя, че няма извършени 

административни нарушения и наложени наказания по Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (образец 

№ 14) 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от Лиценз за извършване на 

частна охранителна дейност № 84 от 12.05.2004г. 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от сертификат за внедрена 

система за управление на качество – ISO 9001:2008; 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от сертификат за внедрена 

система за управление на здравето и безопасността при работа – OHSAS 

18001:2007; 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от Удостоверение № 49662 

за Администратор на лични данни; 
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 Техническо предложение за позиция 2; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка на всички действащи трудови договори към 

08.12.2015г. 

• Техническо предложение за позиция 3; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка на всички действащи трудови договори към 

08.12.2015г. 

 Ценова оферта с хонорар сметка за позиция 2; 

 Ценова оферта с хонорар сметка за позиция 3. 

Участникът се допуска до участие за разглеждане на ценовите оферти 

и класиране по критерии „най-ниска цена“ 

 

2. „АСО СОФИЯ“ ООД, гр. София  

Офертата съдържа:  

 Списък на съдържащите се документи в офертата; 

 Представяне на участника – (образец № 4);  

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (образец № 5) – подписана от 

двамата управители и подпечатано; 

 Декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (образец № 6) – 

подписана от двамата управители; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (образец № 8); 

 Списък  на услугите еднакви или сходни с предмета на поръчката 

изпълнени през последните три години, съгласно чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП 

(приложение № 9) Описани са 10 бр. договора с приложени 4 бр. 

удостоверения и 6 бр. информация от Регистъра на обществените поръчки  

за изпълнени договори, като доказателства; 

 Декларация относно обстоятелствата по чл.27 от Закона за 

частната охранителна дейност (образец № 11); 

 Декларация по чл.28 от ЗЧОД с приложени копия заверени с 

„вярно с оригинала“ от удостоверения за професионално обучение и 

разрешителни (образец № 12); 

 Декларация, подписана от управителя за наличие на техническо 

оборудване (образец № 13); 

 Декларация, подписана от управителя, че няма извършени 

административни нарушения и наложени наказания по Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (образец 

№ 14) 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от Лиценз за извършване на 

частна охранителна дейност № 9 от 13.04.2004г. 
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 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от сертификат за внедрена 

система за управление на качество – ISO 9001:2008; 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от сертификат за внедрена 

система за управление на здравето и безопасността при работа – OHSAS 

18001:2007; 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от Удостоверение № 128713 

за Администратор на лични данни; 

 Техническо предложение за позиция №1; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Мобилни екипи с патрулни автомобила – 3 бр. 

 Концепция за организация на охраната; 

 План за охрана на обектите; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка от НАП на всички действащи трудови договори към 

02.12.2015г.; 

 Ценова оферта за позиция №1; 

 Хонорар сметка за формиране на ценовото предложение: 

- Формирането на основната месечна заплата е съобразено с 

минималната заплата за страната от 01.01.2016г. = 420,00 лв.  

- Съобразени са всички изменения през годината на осигуровките 

за сметка на работодателя върху БРЗ; 

 Други документи: 

 Разрешение от МВР за дейности по чл.91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР; 

 Документ от Министерство на икономиката, че дружеството е 

включено в база данни за участие в международни търгове на 

НАТО; 

 Документ от Министерство на отбраната за получен к на 

доставчик от Кодификационната система на НАТО; 

 Копие от сертификат за внедрена система за управление  на 

информационната сигурност ISO 27001:2013; 

 Разрешение от КРС за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър до 2023г.; 

 Лицензия от МС за Център за професионално обучение към 

дружеството и приложение към лицензията. 

Участникът се допуска до участие за разглеждане на ценовата оферта 

и класиране по критерии „най-ниска цена“ 

 

 

3. „СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД  

Офертата съдържа:  

 Списък на съдържащите се документи в офертата; 

 Представяне на участника – (образец № 4); Като подизпълнители 

участникът е посочил следните дружества:  

 „СОТ -168“ ООД за гр. Хасково; 



6 

 

 „Радио СОТ“ ООД за гр. Пазарджик; 

 „Телепол“ЕООД за гр. Шумен; 

 „Саламандър АСО“ ООД за гр. Перник; 

 „Алфа-Щит Иаков Израил“ ЕООД за гр. Враца и гр. Видин. 

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (образец № 5) – подписана от 

управителя на участника и подпечатано; 

 Декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (образец № 6) – 

подписана от управителя; 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от „СОТ – 

168“ ООД – (образец № 7); 

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП подписана от управителя 

на „СОТ-168“ ООД; 

 Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на 

„СОТ-168“ ООД № 2575 от 21.08. 2013г.; 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от „Радио 

СОТ“ ООД – (образец № 7), подписана от двамата управители; 

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП подписана от 

управителите на „Радио СОТ“ ООД – 2 бр.; 

 Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на 

„Радио СОТ“ ООД № 51 от 22.04.2004г.; 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от 

„Телепол“ ЕООД – (образец № 7), подписана от двамата управители; 

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП подписана от 

управителите на „Телепол“ ЕООД – 2 бр.; 

 Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на 

„Телепол“ ЕООД № 186 от 22.06.2004г.; 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от 

„Саламандър АСО“ ООД – (образец № 7), подписана от управителя; 

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП подписана от управителя 

на „Саламандър АСО“ ООД; 

 Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на 

„Саламандър АСО“ ООД,  № 476 от 21.01.2005г.; 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от „Алфа-

Щит Иаков Израил“ ЕООД – (образец № 7), подписана от управителя; 

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП подписана от управителя 

на „Алфа-Щит Иаков Израил“ ЕООД.; 

 Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на 

„Алфа-Щит Иаков Израил“ ЕООД № 2866 от 26.08.2015г.; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (образец № 8); 

 Списък  на услугите еднакви или сходни с предмета на поръчката 

изпълнени през последните три години, съгласно чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП 

(приложение № 9) Описани са 3 бр. договора с приложени 3 бр. 

удостоверения, като доказателства; 

 Декларация, подписана от управителя за наличие на техническо 

оборудване (образец № 13); 
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 Декларация, подписана от управителя, че няма извършени 

административни нарушения и наложени наказания по Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (образец 

№ 14) 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от Лиценз за извършване на 

частна охранителна дейност № 615 от 13.06.2005г. 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от сертификат за внедрена 

система за управление на качество – ISO 9001:2008; 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от сертификат за внедрена 

система за управление на здравето и безопасността при работа – OHSAS 

18001:2007; 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от Удостоверение № 128713 

за Администратор на лични данни; 

 Техническо предложение за позиция 2; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка от НАП на всички действащи трудови договори; 

 Техническо предложение за позиция 3; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка от НАП на всички действащи трудови договори; 

 Техническо предложение за позиция 4; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка от НАП на всички действащи трудови договори; 

 Техническо предложение за позиция 5; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка от НАП на всички действащи трудови договори; 

 Техническо предложение за позиция 6; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка от НАП на всички действащи трудови договори; 

 Ценова оферта с хонорар сметка за позиция 2; 

 Ценова оферта с хонорар сметка за позиция 3; 

 Ценова оферта с хонорар сметка за позиция 4; 

 Ценова оферта с хонорар сметка за позиция 5; 

 Ценова оферта с хонорар сметка за позиция 6; 

Участникът се допуска до участие за разглеждане на ценовите оферти 

и класиране по критерии „най-ниска цена“ 

 

4. „МУЛТИФОРС“ А.С. ЕООД 

 

Офертата съдържа:  
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 Техническо предложение за позиция №1; 

 Срок за изпълнение на обекта – 12 месеца; 

 Мобилни екипи с патрулни автомобила – 1 бр. 

 Концепция за организация на охраната; 

 План за охрана на обектите; 

 Срок на валидност на офертата 90 дни; 

 Справка от НАП на всички действащи трудови договори към 

13.08.2015г.; 

 Ценова оферта за позиция №1; 

 Хонорар сметка за формиране на цената: 

- Формирането на основната месечна заплата за охранител не е 

съобразено с минималната заплата за страната от 01.01.2016г. = 420,00 лв.  

- При изчисленията на осигуровките за сметка на работодателя върху 

БРЗ, не е променен % за трудова злополука и професионална болест от 0,5 

% на 0,7% за 2016г.; 

 Представяне на участника – (образец № 4);  

 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (образец № 5) – подписана от 

управителя и подпечатана; 

 Декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (образец № 6) – 

подписана от управителя; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (образец № 8); 

 Списък  на услугите еднакви или сходни с предмета на поръчката 

изпълнени през последните три години, съгласно чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП 

(приложение № 9) Описани са 5 бр. договора с приложени 5 бр. 

референции и удостоверения, като доказателства; 

 Декларация относно обстоятелствата по чл.27 от Закона за 

частната охранителна дейност (образец № 11); 

 Декларация по чл.28 от ЗЧОД с приложени копия заверени с 

„вярно с оригинала“ от удостоверения за професионално обучение и 

разрешителни (образец № 12); 

 Декларация, подписана от управителя за наличие на техническо 

оборудване (образец № 13); 

 Декларация, подписана от управителя, че няма извършени 

административни нарушения и наложени наказания по Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (образец 

№ 14) 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от Лиценз за извършване на 

частна охранителна дейност № 240 от 29.06.2004г.и № 1726/18.01.2012г. 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от сертификат за внедрена 

система за управление на качество – ISO 9001:2008; 

 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от сертификат за внедрена 

система за управление на здравето и безопасността при работа – OHSAS 

18001:2007; 
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 Копие заверено с „вярно с оригинала“ от Удостоверение № 50457 

за Администратор на лични данни; 

 Участникът не се допуска до участие за разглеждане на 

ценовата оферта, тъй като не са съобразени с актуалните за 2016г. 

показатели при изготвяне на хонорар сметката . 

 

След обстойно разглеждане и разискване на подадените оферти, 

комисията  класира допуснатите участници по критерии за класиране „най-

ниска цена“  

След изчисление по приетия критерии за „най-ниска цена“, 

класирането на участниците по позиции е както следва: 

 

ПОЗИЦИЯ 1: 

ПЪРВО МЯСТО:  „АСО СОФИЯ“ ООД – с месечна цена - 2386лв. 

 

ПОЗИЦИЯ 2: 

ПЪРВО МЯСТО:  „СОТ“ ЕООД - с месечна цена - 96,00лв 

ВТОРО МЯСТО:  „КРЕМЪК“ ЕООД – с месечна цена - 97,00лв. 

 

ПОЗИЦИЯ 3: 

ПЪРВО МЯСТО:  „КРЕМЪК“ ЕООД – с месечна цена - 80,00лв.  

ПЪРВО МЯСТО:  „СОТ“ ЕООД - с месечна цена – 80,00лв. 

 

ПОЗИЦИЯ 4: 

ПЪРВО МЯСТО:   „СОТ“ ЕООД - с месечна цена - 121,60лв.  

 

ПОЗИЦИЯ 5: 

ПЪРВО МЯСТО:   „СОТ“ ЕООД - с месечна цена - 152,00лв.  

  

ПОЗИЦИЯ 6: 

ПЪРВО МЯСТО:   „СОТ“ ЕООД - с месечна цена - 121,60лв. 

 

За позиция №3 има двама участници класирани на първо място е 

една и съща цена. За да определи изпълнител, комисията на основание 

чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП, определи дата 14.12.2015г. за да проведе жребии. 

Изпратени бяха уведомителни писма №№ ЦУ 01-3939 и ЦУ 01-3938 от 

дата 11.12.2015г. до двамата участници с пълно описание на условията 

за провеждане на жребият. Публикувана е информация за часа, датата, 

мястото и условията за провеждане на жребия в профила на купувача. 

На 14.12.2015г. от 10,00 часа в заседателната зала на трети етаж в 

сградата на КОНПИ ул. Г.С.Раковски № 112, комисията в пълен състав 

проведе теглене на жребии за определяне на изпълнител за позиция № 3. 

На заседанието не присъстваха поканените участници, класирани 

на първо място, както и други лица съгласно чл. 68, ал.3 от ЗОП. В 10.15 

часа, Инна Минчева - член на комисията, избра единият от двата 
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запечатани непрозрачни еднакви плика с имената на участниците и с 

това определи класираният на първо място участник. Изтегленият плик е 

с името на „Кремък“ ЕООД.  

На основание направеното класиране, комисията предлага на 

Възложителя да определи за изпълнители  и покани за сключване на 

писмени договори, след представяне на документи, издадени от 

компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП и договорите с 

подизпълнителите  на основание чл. 45а от ЗОП,  участниците класирани 

на първо място, а именно: 

 

ПОЗИЦИЯ 1: 

ПЪРВО МЯСТО:  „АСО СОФИЯ“ ООД – с месечна цена – 2386,00лв. 

 

ПОЗИЦИЯ 2: 

ПЪРВО МЯСТО:  „СОТ“ ЕООД - с месечна цена - 96,00лв.  

 

ПОЗИЦИЯ 3: 

ПЪРВО МЯСТО:  „КРЕМЪК“ ЕООД – с месечна цена - 80,00лв.  

 

ПОЗИЦИЯ 4: 

ПЪРВО МЯСТО:   „СОТ“ ЕООД - с месечна цена - 121,60лв.  

 

ПОЗИЦИЯ 5: 

ПЪРВО МЯСТО:   „СОТ“ ЕООД - с месечна цена - 152,00лв.  

  

ПОЗИЦИЯ 6: 

ПЪРВО МЯСТО:   „СОТ“ ЕООД - с месечна цена - 121,60лв. 

 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Комисията изготви и предаде протокола за одобрение на 

Възложителя на 16.12.2015г.      

  

 

КОМИСИЯ :  

п. / не се чете/                          

1.   И.Иванов: / п. не се чете/  2.  Т. Лозанова: / п. не се чете/ 

 

 

 

3. И. Минчева: / п. не се чете/  4. Ст. Стефанов: ./п. не се чете/ 


