
Р Е Ш Е Н И Е 

за класиране на участниците и определяне 
на изпълнител на обществена поръчка 

На основание чл.73, ал. 1 от ЗОП и отразените резултати в Протокол № 1, Протокол № 
2 и Протокол №3 на комисия, назначена със Заповед № РД-09-200 / 27.07.2015 г. 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. 

О Б Я В Я В А М 

Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително обявения критерий за 
оценка - икономически най-изгодна оферта, отразено в Протокол № 2 и Протокол № 3 на 
комисията, както следва: 

На първо място се класира участникът „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД. 

На второ място се класира участникът „САЛАМАНДЪР - АСО" ООД. 

На основание чл.73 ал.1 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка 
участника, класиран на първо място - „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата участника 
„ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД и неговата оферта, тъй като офертата на участника не отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, а именно: участникът не е доказал, че е 
изпълнил минимум 3 услуги по осигуряване на физическа охрана и пропускателен режим на 
обществени сгради. Подробни мотиви за отстраняването на участника са изложени в 
Протокол №2. 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на участниците в 
тридневен срок от издаването му и в същия ден да бъде публикувано в профила на купувача 
заедно с Протокол № 2 и Протокол № 3 на комисията при условията на чл.22б, ал. 3 от ЗОП. 

След изтичане на срока за обжалване на решението, да бъдат предприети действия по 
сключване на договор съобразно чл. 74, ал. 1 от ЗОП с участника определен за изпълнител 
след представяне на изисканите документи. 

Препис от това решение да бъде връчен срещу подпис на експерта Обществени поръчк^ 
сведение и изпълнение. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Плумелина Дими 
Прокурист на „СБЙ\£ 


