
П Р О Т О К О Л № 1 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „СБР-

Н К " Е А Д " 

На 27.07.2015 г. от 14:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -
Национален комплекс" ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски" №54, ет. 3, се състоя първо открито 
заседание на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК" ЕАД", открита с Решение 
№ РД-09-159 от 26.06.2015 г. на Прокуриста на „СБР - НК' ; ЕАД, уникален № в регистъра на 
АОП 00120-2015-0008. 

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-200 / 27.07.2015 г. на 
Прокуриста на „СБР - НК" ЕАД, в състав: 

Председател: Валентин Митов - външен експерт № BE-1201 
Членове: 1. Игна Михайлова - ОСД/управление на собствеността 

2. Станислава Михайлова - правоспособен юрист 

Резервни членове: 1. Красимир Котов - координатор/стопански дейности 
2. адв. Александър Стоименов - правоспособен юрист 

До момента на изтичане на срока за подаване на оферти, оферти бяха депозирани от следните 
участници в посочения ред: 
1. „ТАНДЕМ ГАРД" Е О О Д - в х . № 53-54-1 /23.07.2015 г„ 15:29 ч.; 
2. „САЛАМАНДЪР - АСО" ООД - вх. № 53-54-2 / 24.07.2015 г„ 14:09 ч; 
3. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД - вх. № 53-54-3 / 24.07.2015 г„ 15:05 ч; 
4. ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ" - вх. № 53-54-4 / 24.07.2015 г., 15:11 ч; 
5. „ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД - вх. № 53-54-5 / 24.07.2015 г., 15:16 ч; 
6. „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО" ООД - вх. № 53-54-6 / 24.07.2015 г., 15:33 ч.; 

След като се запознаха със списъка на подадените оферти, председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ С ОФЕРТИ. 

1. На откритото заседание, след като удостовериха самоличността си пред комисията и същата 
провери представителната им власт, присъстваха следните лица: 
1.1. Емил Владимиров Иванов - упълномощен представител на участника „САЛАМАНДЪР -
АСО" ООД; 
1.2. Богомил Любомиров Гълъбов - упълномощен представител на участника „МЕГА 
СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД; 
1.3. Анета Иванова Урзакова - упълномощен представител на участника ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ"; 
1.4. Любомир Иванов Малинов - упълномощен представител на участника „АГЕНЦИЯ ЗА 
СИГУРНОСТ СКОРПИО" ООД. 

2. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване. 
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2.1. Първа по ред бе отворена офертата на ТАНДЕМ ГАРД" ЕООД. Пликът бе с ненарушена 
цялост, непрозрачен и надписан съгласно указанията на възложителя. Председателят отвори 
офертата, която съдържа три запечатани непрозрачни плика: Плик № 1 - „Документи за подбор", 
Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 - „Предлагана цена". 
Плик № 3 бе подписан от председателя и членовете на комисията, както и от Любомир Иванов 
Малинов - упълномощен представител на участника „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО" 
ООД и Богомил Любомиров Гълъбов - упълномощен представител на участника „МЕГА 
СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД. 
В съответствие с разпоредбите на ЗОП бе отворен Плик № 2 и председателят и членовете на 
комисията, както и Богомил Любомиров Гълъбов - упълномощен представител на участника 
„МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП' ' ЕООД, подписаха всички документи, съдържащи се в него. 
Председателят на комисията отвори Плик № 1 и оповести документите и информацията, 
съдържащи се в него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2.2. Втора по ред бе отворена офертата на „САЛАМАНДЪР - АСО'" ООД. Пликът бе с 
ненарушена цялост, непрозрачен и надписан съгласно указанията на възложителя. Председателят 
отвори офертата, която съдържа три запечатани непрозрачни плика: Плик № 1 - „Документи за 
подбор", Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 - „Предлагана 
цена". 
Плик № 3 бе подписан от председателя и членовете на комисията, както и от Анета Иванова 
Урзакова - упълномощен представител на участника ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ. В съответствие с 
разпоредбите на ЗОП бе отворен Плик № 2 и председателят и членовете на комисията, както и 
Любомир Иванов Малинов - упълномощен представител на участника „АГЕНЦИЯ ЗА 
СИГУРНОСТ СКОРПИО' ' ООД, подписаха всички документи, съдържащи се в него. 
Председателят на комисията отвори Плик № 1 и оповести документите и информацията, 
съдържащи се в него. и провери съответствието им със списъка по чл. 56. ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2.3. Трета по ред бе отворена офертата на „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД. Пликът бе с 
ненарушена цялост, непрозрачен и надписан съгласно указанията на възложителя. Председателят 
отвори офертата, която съдържа три запечатани непрозрачни плика: Плик № 1 - „Документи за 
подбор", Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 - „Предлагана 
цена". 
Плик № 3 бе подписан от председателя и членовете на комисията, както и от Анета Иванова 
Урзакова - упълномощен представител на участника ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ. В съответствие с 
разпоредбите на ЗОП бе отворен Плик № 2 и председателят и членовете на комисията подписаха 
всички документи, съдържащи се в него. Комисията предложи на представителите на останалите 
участници да подпишат документите в Плик № 2. 
Председателят на комисията отвори Плик № 1 и оповести документите и информацията, 
съдържащи се в него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1. т. 14 от ЗОП. 

2.4. Четвърта по ред бе отворена офертата на „ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ". Пликът бе с ненарушена 
цялост, непрозрачен и надписан съгласно указанията на възложителя. Председателят отвори 
офертата, която съдържа три запечатани непрозрачни плика: Плик № 1 - „Документи за подбор", 
Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 - „Предлагана цена". 
Плик № 3 бе подписан от председателя и членовете на комисията, както и от Емил Владимиров 
Иванов - упълномощен представител на участника „САЛАМАНДЪР - АСО" ООД. В 
съответствие с разпоредбите на ЗОП бе отворен Плик № 2 и председателят и членовете на 
комисията, както и Любомир Иванов Малинов - упълномощен представител на участника 
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„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО" ООД, подписаха всички документи, съдържащи се в 
него. Председателят на комисията отвори Плик № 1 и оповести документите и информацията, 
съдържащи се в него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2.5. Пета по ред бе отворена офертата на „ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД. Пликът бе с ненарушена 
цялост, непрозрачен и надписан съгласно указанията на възложителя. Председателят отвори 
офертата, която съдържа три запечатани непрозрачни плика: Плик № 1 - „Документи за подбор", 
Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 - „Предлагана цена". 
Плик № 3 бе подписан от председателя и членовете на комисията, както и от Богомил 
Любомиров Гълъбов - упълномощен представител на участника „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" 
ЕООД. В съответствие с разпоредбите на ЗОП бе отворен Плик № 2 и председателят и членовете 
на комисията, както и Богомил Любомиров Гълъбов - упълномощен представител на участника 
„МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, подписаха всички документи, съдържащи се в него. 
Председателят на комисията отвори Плик № 1 и оповести документите и информацията, 
съдържащи се в него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2.6. Шеста по ред бе отворена офертата на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО" ООД. 
Пликът бе с ненарушена цялост, непрозрачен и надписан съгласно указанията на възложителя. 
Председателят отвори офертата, която съдържа три запечатани непрозрачни плика: Плик № 1 -
„Документи за подбор", Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 -
„Предлагана цена". 
Плик № 3 бе подписан от председателя и членовете на комисията, както и от Емил Владимиров 
Иванов - упълномощен представител на участника „САЛАМАНДЪР - АСО" ООД. В 
съответствие с разпоредбите на ЗОП бе отворен Плик № 2 и председателят и членовете на 
комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията предложи на 
представителите на останалите участници да подпишат документите в Плик № 2. Председателят 
на комисията отвори Плик № 1 и оповести документите и информацията, съдържащи се в него, и 
провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

След извършването на горните действия, в 16:23 часа приключи публичната част от заседанието 
на комисията. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1. 

В закрити заседания, проведени на 21.08., 24.08., 27.08.2015 г. в съответствие с разпоредбата на 
чл. 68, ал. 7 от ЗОП комисията разгледа документите, съдържащи се в Плик № 1 на участниците 
по реда на, тяхното постъпване за съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя и констатира следното: 

1. Плик № 1 от офертата на участника „ТАНДЕМ ГАРД" ЕООД съдържа следните документи и 
информация: 
1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (по образец), подписан от 
участника; 
1.2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, както 
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т 2 от ЗЧОД на цялата 
територия на Република България (заверено копие); 
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1.3. Разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, издаден от 
Комисията за регулиране на съобщенията за цялата територия на Република България (заверено 
копие); 
1.4. Удостоверение за вписване на частника като администратор на лични данни в Комисията за 
зашита на лични данни в Комисията за защита на личните данни (заверено копие): 
1.5. Копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 
1.6. Справка - декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага участникът; 
1.7. Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване 
на стойностите, датите и получателите (по образец), заедно с доказателства за извършени услуги 
- удостоверения, издадени от получателите (заверени копия); 
1.8. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от ISO 9001:2008 за участника 
с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
1.9. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на 
труд OHSAS 18001:2007 за участника с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
1.10. Декларация - списък за ръководните служители на участника и на служителите, отговарящи 
за извършването на услугата с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионалния опит (по образец); 
1.11. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за 
последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), придружена от Справка от НАП за броя на наетите 
на трудов договор работници и служители, издадена в изискания от Възложителя срок; 
1.12. Описание на технически средства, материална база и транспортни средства, с които 
участникът разполага. 
1.13. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл. 8. ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
1.14. Декларация за използване на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец); 
1.15. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена на труда и условията на труд; 

1.16. Декларация по чл. 56, ал. 1. т. 12 от ЗОП (по образец). 

При прегледа комисията установи, че: 
1. От годишния финансов отчет на „ТАНДЕМ ГАРД" ЕООД. публикуван в Търговския регистър, 
е видно че участникът разполага с финансов ресурс в размер над 84 000 лева. 
2. От представения списък-декларация по чл. 51 ал. 1 т. 1 от ЗОП. заедно с удостоверенията от 
получателите е видно, че участникът е изпълнил през последните три години 3 услуги с предмет 
сходен с предмета на поръчката. 
3. Участнйкът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката. 
4. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството OHSAS 
18001:2007 с обхват сходен с предмета на поръчката 
5. От представената декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на 
участника за последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), е видно, че участникът разполага 
средно годишно с минимум 40 броя работници и служители на трудов договор за всяка от 
последните три години. 
Участникът „ТАНДЕМ ГАРД" ЕООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина. 
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посочен в Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие, с 
изключение на документите, посочени в раздел III от настоящия протокол. 

2. Плик № 1 от офертата на участника „САЛАМАНДЪР - АСО" ООД съдържа следните 
документи и информация: 
2.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (по образец), подписан от 
участника; 
2.2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, както 
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) лиценз за извършване на частна охранителна дейност от чл. 5, ал. 1, т 2 от ЗЧОД на цялата 
територия на Република България (заверено копие); 
2.3. Разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, издаден от 
Комисията за регулиране на съобщенията за цялата територия на Република България (заверено 
копие); 
2.4. Удостоверение за вписване на частника като администратор на лични данни в Комисията за 
защита на лични данни в Комисията за защита на личните данни (заверено копие); 
2.5. Копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 
2.6. Копие на отчет за приходите и разходите за 2014 г. и копие на баланс за 2014 г.; 
2.7. Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване 
на стойностите, датите и получателите (по образец), заедно с доказателства за извършени услуги 
-удостоверения , издадени от получателите (заверени копия); 
2.8. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 за участника с 
обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
2.9. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на 
труд OHSAS 18001:2007 за участника с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
2.10. Декларация - списък за ръководните служители на участника и на служителите, отговарящи 
за извършването на услугата с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионалния опит (по образец); 
2.11. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за 
последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), придружена от Справка от НАП за броя на наетите 
на трудов договор работници и служители, издадена в изискания от Възложителя срок; 
2.12. Описание на технически средства, материална база и транспортни средства, с които 
участникът разполага, заедно с декларация, че участникът разполага с необходимата материална 
база, транспортни и технически средства да изпълнява поръчката качествено; 
2.13. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8. т. 2 от ЗОП (по образец); 
2.14. Декларация за използване на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец); 
2.15. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена на труда и условията на труд; 

2.16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец). 

При прегледа комисията установи, че: 
1. От представения списък-декларация по чл. 51 ал. 1 т. 1 от ЗОП, заедно с удостоверенията от 
получателите е видно, че участникът е изпълнил през последните три години 3 услуги с предмет, 
сходен с предмета на поръчката. 
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2. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката. 
3. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството OHSAS 
18001:2007 с обхват сходен с предмета на поръчката 
4. От представената декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на 
участника за последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), е видно, че участникът разполага 
средно годишно с минимум 40 броя работници и служители на трудов договор за всяка от 
последните три години. 

Участникът „САЛАМАНДЪР - АСО" ООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, 
посочен в Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие, с 
изключение на документите, посочени в раздел III от настоящия протокол. 

3. Плик № 1 от офертата на участника „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД съдържа следните 
документи и информация: 
3.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (по образец), подписан от 
участника; 
3.2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, както 
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) лиценз за извършване на частна охранителна дейност от чл. 5. ал. 1. т 2 от ЗЧОД на цялата 
територия на Република България (заверено копие); 
3.3. Разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, издаден от 
Комисията за регулиране на съобщенията за цялата територия на Република България (заверено 
копие); 
3.4. Удостоверение за вписване на частника като администратор на лични данни в Комисията за 
защита на лични данни в Комисията за защита на личните данни (заверено копие); 
3.5. Копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 
3.6. Справка-декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага участника, заедно с 
копие на договор за овърдрафт, отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за 2012 г., 
2013 г. и 2014 г.; 
3.7. Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване 
на стойностите, датите и получателите (по образец), заедно с доказателства за извършени услуги 
- удостоверения, издадени от получателите (заверени копия); 
3.8. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 за участника с 
обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
3.9. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на 
труд OHSAS 18001:2007 за участника с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
3.10. Декларация - списък за ръководните служители на участника и на служителите, отговарящи 
за извършването на услугата с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионалния опит (по образец); 
3.11. Справка от НАП за броя на наетите на трудов договор работници и служители , издадена не 
по-рано от един месец от откриване на настоящата процедура; 
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3.12. Описание на технически средства, материална база и транспортни средства, с които 
участникът разполага, заедно с декларация, че участникът разполага с необходимата материална 
база, транспортни и технически средства да изпълнява поръчката качествено. 
3.13. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
3.14. Декларация за използване на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец); 
3.15. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена на труда и условията на труд; 

3.16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец). 

При прегледа комисията установи, че: 
1. От представената справка-декларация размера на финансовия ресурс и доказателствата към нея 
е видно, че участникът разполага с финансов ресурс в размер над 84 000 лева. 
2. От представения списък-декларация по чл. 51 ал. 1 т. 1 от ЗОП, заедно с удостоверенията от 
получателите е видно, че участникът е изпълнил през последните три години 3 услуги с предмет 
сходен с предмета на поръчката. 
3. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката. 
4. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството OHSAS 
18001:2007 с обхват сходен с предмета на поръчката. 
Участникът „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, 
посочен в Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие, с 
изключение на документите, посочени в раздел III от настоящия протокол. 

4. Плик № 1 от офертата на участника ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ" съдържа следните документи и 
информация: 
4.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (по образец), подписан от 
участника; 
4.2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) 1. копие на удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - за обединението; 

2. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата -
за „България Интернешънъл Секюрити" Е О О Д - с ъ д р у ж н и к в обединението; 

3. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата -
за „Телепол" ЕООД - съдружник в обединението; 
б) 1. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец) - за „България Интернешънъл Секюрити" 
ЕООД - съдружник в обединението; 

2. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец) - за „Телепол'" ЕООД - съдружник в 
обединението; 

в) 1. лиценз за извършване на частна охранителна дейност о чл. 5, ал. 1, т 2 от ЗЧОД на цялата 
територия на Република България (заверено копие) - за „България Интернешънъл Секюрити" 
ЕООД - съдружник в обединението; 

2. лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т 2 от ЗЧОД на 
цялата територия на Република България (заверено копие) - за „Телепол" ЕООД - съдружник в 
обединението; 
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4.3. Разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, издаден от 
Комисията за регулиране на съобщенията за цялата територия на Република България (заверено 
копие) - за „Телепол" ЕООД - съдружник в обединението; 
4.4.1. Удостоверение за вписване на частника като администратор на лични данни в Комисията 
за защита на лични данни в Комисията за защита на личните данни (заверено копие) - за 
„България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в обединението; 
4.4.2. Удостоверение за вписване на частника като администратор на лични данни в Комисията 
за защита на лични данни в Комисията за защита на личните данни (заверено копие) - за 
„Телепол" ЕООД - съдружник в обединението; 
4.5. Копие на договора за обединение с посочен представляващият и копие на допълнително 
споразумение към договора за обединение за конкретната обществена поръчка; 
4.6. Копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 
4.7. Справка - декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага участникът - за 
„България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в обединението, заедно с отчет за 
приходите и разходите за 2012 г., 2013 и 2014 г.; 
4.8. Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване 
на стойностите, датите и получателите (по образец), заедно с доказателства за извършени услуги 
- удостоверения, издадени от получателите (заверени копия) - за „България Интернешънъл 
Секюрити" ЕООД - съдружник в обединението; 
4.9. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 за участника с 
обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие) - за „България Интернешънъл 
Секюрити" ЕООД - съдружник в обединението; 
4.10. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на 
труд OHSAS 18001:2007 за участника с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие) -
за ..България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в обединението: 
4.11. Справка от НАП за броя на наетите на трудов договор работници и служители, издадена в 
изискания от Възложителя срок - за „България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в 
обединението; 
4.12. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
4.13. Декларация за използване на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец); 
4.14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец). 

При прегледа комисията установи, че: 
1. От представената справка за размера на финансовия ресурс, с който разполага участникът, и от 
отчета за гфиходите и разходите за „България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в 
обединението, е видно че дружеството разполага с финансов ресурс в размер над 84 000 лева. 
2. От представения списък-декларация по чл. 51 ал. 1 т. 1 от ЗОП, заедно с удостоверенията от 
получателите е видно, че „България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в 
обединението, е изпълнил през последните три години 3 услуги с предмет сходен с предмета на 
поръчката. 
3. „България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в обединението, притежава 
сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват сходен с 
предмета на поръчката. 
4. „България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в обединението притежава 
сертификат за внедрена система за управление на качеството OHSAS 18001:2007 с обхват сходен 
с предмета на поръчката. 
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Участникът „ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ" е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, 
посочен в Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие, с 
изключение на документите, посочени в раздел III от настоящия протокол. 

5. Плик № 1 от офертата на участника „ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД съдържа следните документи 
и информация: 
5.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (по образец), подписан от 
участника; 
5.2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, както 
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) лиценз за извършване на частна охранителна дейност о чл. 5, ал. 1, т 2 от ЗЧОД на цялата 
територия на Република България (заверено копие); 
5.3. Удостоверение за вписване на частника като администратор на лични данни в Комисията за 
защита на лични данни в Комисията за защита на личните данни (заверено копие); 
5.4. Копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 
5.5. Справка - декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага участникът, 
заедно със заверено копие на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2014 г.; 
5.6. Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване 
на стойностите, датите и получателите (по образец); 
5.7. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от ISO 9001:2008 за участника 
с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
5.8. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на 
труд OHSAS 18001:2007 за участника с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
5.9. Декларация - списък за ръководните служители на участника и на служителите, отговарящи 
за извършването на услугата с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионалния опит (по образец); 
5.10. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за 
последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), придружена от Справка от НАП за броя на наетите 
на трудов договор работници и служители, издадена в изискания от Възложителя срок; 
5.11. Описание на технически средства, материална база и транспортни средства, с които 
участникът разполага за изпълнение на поръчката, придружено с декларация, че участникът 
разполага с необходимата материална база, транспортни и технически средства да изпълнява 
поръчката качествено. 
5.12. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
5.13. Декларация за използване на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец); 
5.14. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена на труда и условията на труд; 

5.15. Декларация по чл. 56, ал. 1,т. 12 от ЗОП (по образец). 

При прегледа комисията установи, че: 
1. От представената справка-декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага 
участникът, и частите от годишния финансов отчет на „ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД, е видно че 
участникът разполага с финансов ресурс в размер над 84 000 лева. 
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2. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката. 
3. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството OHSAS 
18001:2007 с обхват сходен с предмета на поръчката. 
4. От представената декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на 
участника за последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), е видно, че участникът разполага с 
средно годишно с минимум 40 броя работници и служители на трудов договор за всяка от 
последните три години. 

Участникът „ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, 
посочен в Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие, с 
изключение на документите, посочени в раздел III от настоящия протокол. 

б. Плик № 1 от офертата на участника „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО" ООД съдържа 
следните документи и информация: 
6.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (по образец), подписан от 
участника; 
6.2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, както 
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47. ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) лиценз за извършване на частна охранителна дейност о чл. 5, ал. 1, т 2 от ЗЧОД на цялата 
територия на Република България (заверено копие); 
6.3. Разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, издаден от 
Комисията за регулиране на съобщенията за цялата територия на Република България (заверено 
копие); 
6.4. Удостоверение за вписване на частника като администратор на лични данни в Комисията за 
защита на лични данни в Комисията за зашита на личните данни (заверено копие); 
6.5. Оригинал на банкова гаранция за участие; 
6.6. Справка - декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага участникът, 
заедно със счетоводен баланс към 30.06.2015 г.; 
6.7. Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване 
на стойностите, датите и получателите (по образец), заедно с доказателства за извършени услуги 
-удостоверения , издадени от получателите (заверени копия); 
6.8. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от ISO 9001:2008 за участника 
с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
6.9. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на 
труд OHSAS 18001:2007 за участника с обхват сходен с предмета на поръчката (заверено копие); 
6.10. Декларация - списък за ръководните служители на участника и на служителите, отговарящи 
за извършването на услугата с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионатния опит (по образец); 
6.11. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за 
последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), придружена от Справка от НАП за броя на наетите 
на трудов договор работници и служители, издадена в изискания от Възложителя срок; 
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6.12. Описание на технически средства, материална база и транспортни средства, с които 
участникът разполага, придружено с декларация, че участникът разполага с необходимата 
материална база, транспортни и технически средства да изпълнява поръчката качествено. 
6.13. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
6.14. Декларация за използване на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец); 
6.15. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена на труда и условията на труд; 

6.16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец). 

При прегледа комисията установи, че: 
1. От представената справка-декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага 
участникът, и счетоводния баланс на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО" ООД към 
30.06.2015 г. е видно, че участникът разполага с финансов ресурс в размер над 84 000 лева. 
2. От представения списък-декларация по чл. 51 ал. 1 т. 1 от ЗОП, заедно с удостоверенията от 
получателите е видно, че участникът е изпълнил през последните три години 3 услуги с предмет 
сходен с предмета на поръчката. 
3. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката. 
4. Участникът притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството OHSAS 
18001:2007 с обхват сходен с предмета на поръчката. 
5. От представената декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на 
участника за последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), е видно, че участникът разполага с 
средно годишно с минимум 40 броя работници и служители на трудов договор за всяка от 
последните три години. 
Участникът „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО" ООД е представил всички документи и 
информация в съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и 
по начина, посочен в Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие. 

III. Л И П С А НА ДОКУМЕНТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР. 

Комисията констатира следните липси на документи и несъответствия с критериите за подбор в 
Пликове № 1: 

1. Участникът „ТАНДЕМ ГАРД" ЕООД не е представил следните документи: 
1.1. Декларация, че участникът разполага с необходимата материална база, транспортни и 
технически средства да изпълнява поръчката качествено. 

2. Участникът „САЛАМАНДЪР - АСО" ООД не е представил следните документи. 
2.1. Справка-декларация за размера на финансовия ресурс, с който разполага участникът. 

3. Участникът „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД не е представил следните документи: 
3.1. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за 
последните три години (2012, 2013 и 2014 г.). 
Участникът е представил декларация за средния брой работници и служители общо за 
последните три години и списък на работниците и служители към 31.12.2012, към 31.12.2013 г. и 
към 31.12.2014 г„ но в офертата липсва декларация за средния годишен брой на работниците и 
служителите за всяка от последните три години. 
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4. Участникът ДЗЗД ..БИС ТЕЛЕПОЛ" не е представил следните документи: 
4.1. Декларация за средния годишен брой на работниците и служители за последните три години 
за съдружника, чрез който обединението доказва съответствието си с критерият за подбор. 
..България Интернешънъл Секюрити" ЕООД - съдружник в обединението е представил 

декларация за средния брой работници и служители общо за последните три години, но в 
офертата липсва декларация за средния годишен брой на работниците и служителите за всяка от 
последните три години. 
4.2. Декларация-списък за ръководните служители на участника и на служителите, отговарящи за 
извършването на услугата с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионалния опит за съдружника, чрез който обединението доказва критерият за подбор. 
Декларация-списък за ръководните служители на участника и на служителите, отговарящи за 
извършването на услугата с посочване на образование, професионална квалификация и 
професионалния опит е представена за ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ", а съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от 
ЗОП декларацията трябва да се представи от съдружниците в обединението, чрез които се 
доказва критерият за подбор. 
4.3. Описание на технически средства, материална база и транспортни средства, с които 
разполага дружеството за изпълнение на поръчката, придружено с декларация, че дружеството 
разполага с необходимата материална база, транспортни и технически средства да изпълнява 
поръчката качествено за съдружника, чрез който обединението доказва критерият за подбор. 
Описание на технически средства, материална база и транспортни средства, с които разполага 
дружеството за изпълнение на поръчката, придружено с декларация, че дружеството разполага с 
необходимата материална база. транспортни и технически средства да изпълнява поръчката 
качествено е представено за ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ", а съгласно чл. 56. ал. 3, т. 2 от ЗОП 
декларацията трябва да се представи от съдружниците в обединението, чрез които се доказва 
критерият за подбор. 
4.4. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена на труд и условията на труд за съдружника в обединението, който ще изпълнява дейности, 
свързани с услуги. 
Декларацията, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 
на труд и условията на труд е представена за ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ", а съгласно чл. 56, ал. 3, т. 3 
от ЗОП тя се представя за съдружниците в обединението, които ще изпълняват дейности, 
свързани суслуги. 

5. Участникът „ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД не е представил следните документи: 
5.1. Разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, издаден от 
Комисията за регулиране на съобщенията за цялата територия на Република България (оригинал 
или заверено от участника копие). 
Участникът е представил заверено копие на първа страница от Разрешение за ползване на 
индивидуално определен радиочестотен спектър, издаден от Комисията за регулиране на 
съобщенията, но от нея не е виден териториалния обхват на разрешението. 
5.2. Доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП за изпълнени минимум три услуги, еднакви или 
сходни с предмета на поръчката, които са посочени в Списъка по чл. 51. ал. 1, т. 1 от ЗОП (по 
образец). 
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Участникът е представил удостоверения, издадени от получатели на услугите, но тези 
удостоверения не могат да бъдат приети за доказателства за извършени услуги, тъй като някои от 
удостоверенията са с дата на издаване преди посочената в списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
крайна дата на изпълнение на услугата или са издадени от получатели, различни от посочените в 
списъка по 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП получатели. 

С оглед на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 (пет) 
работни дни от датата на получаване на протокола участниците „ТАНДЕМ ГАРД" ЕООД, 
„САЛАМАНДЪР - АСО" ООД, „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, ДЗЗД „БИС ТЕЛЕПОЛ" и 
„ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД следва да представят на комисията документите, посочени в 
настоящия раздел. 

Комисията приключи работата си на този етап на 27.08.2015 г. 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП комисията ще изпрати настоящия протокол на всички 
участници в деня на публикуването-му в профила на купувача. 

(Валентин Митов) 

Членове: (•Игна Михайлова) 

(Станислава Михайлова) 
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