
 

 

УТВЪРДИЛ: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

29.01.2018 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1/26.01.2018 г. 

 
          На 26.01.2018 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №14/26.01.2018г. 

на директора на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – РСО - Главен счетоводител  при 

ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

 

          се събра със задача да проведе процедура пряко договаряне, открита по реда на 

чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП, с предмет:        „Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП 

"ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка 

и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за съхранение 

на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на 

ДГС Провадия, гр. Провадия, обл.Варна, кв. ”Север”, съгласно Заповед 

№467/19.12.2017 г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№5/16.01.2018г на директора на ТП ДГС Провадия 

 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2018-0010 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес - 

https://wp.me/p82ovF-cyt. 
         Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП и  на 

основание чл.64, ал.3 от ППЗОП , възложителят е изпратил покана   изх.№31/16.01.2018г. 

до евентуални кандидати за участие в преговорите, както следва: „Арес Груп 1“ ЕООД; 

„Респект 007“ ЕООД Гр.Варна; „Грос секюрити сървиз“ ЕООД Гр.Варна. Поканата  е 

публикувана в Профила на купувача на интернет адреса на поръчката 

https://wp.me/p82ovF-cyt. 
         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Провадия, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя в изпратената покана за провеждане на 

пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП, а именно до 17.00 часа на 

25.01.2018г., такива  са  постъпили от , както следва: 

     1. Оферта от „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД ,  седалище и адрес на управление: 

гр. Варна, местност „Ален мак“ №835 ,  ЕИК 202690242, с вх.№122/25.01.2018г., час 

на постъпване: 10.45 часа 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=824761&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=824761&newver=2


       2. Оферта от „Респект 007“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

ул. Балатон №6, ЕИК 202311322, с вх.№123/25.01.2018г., час на постъпване: 11.20 

часа 

       3.Оферта от „Арес Груп 1“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

ул. София №2, ЕИК 203035720, с вх.№125/25.01.2018г., час на постъпване: 14.05 часа 

Не са постъпили оферти след изтичане на крайния срок. 

        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

           

             Комиисията констатира, че в залата за провеждане на публичното заседание се 

явяват следните лица: 

           1.За „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – 

законен представител на дружеството 
           2.За „Респект 007“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - законен 

представител на дружеството 
           3.За „Арес Груп 1“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - законен 

представител на дружеството 

           Представителите на явилите се участници попълниха и подписаха  Присъствен 

лист. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на тяхното 

постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното 

съдържание: 

       1.Оферта от  „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД 

       При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана непрозрачна 

опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ . 

председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и техническото предложение.  

        Беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат 

плика с „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение на участника „Грос 

Секюрити Сървиз“ ЕООД, но  представите на останалите участници отказаха да 

подпишат. 

 

       2.Оферта от  „Респект 007“ ЕООД 

       При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана непрозрачна 

опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ . 

председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и техническото предложение.  

        Беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат 

плика с „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение на участника 

„Респект 007“ ЕООД,    но  представите на останалите участници отказаха да подпишат. 

        

       3.Оферта от „Арес Груп 1“ ЕООД  

       При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана непрозрачна 

опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ . 

председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и техническото предложение.  



        Беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат 

плика с „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение на участника „Арес 

Груп 1“ ЕООД,   но  представите на останалите участници отказаха да подпишат. 

 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията, като посочи, 

че следващото открито заседание на комисията , на което ще се проведе жребий по реда 

на чл.67, ал.1 от ППЗОП за определяне поредността на преговорите с отделните 

участници ще се проведе на 26.01.2018г. от 13.00 часа в заседателната зала на ТП ДГС 

Провадия. 

       

      На 26.01.2018г. на закрито заседание ,  комисията извърши следното: 

      1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя- 

детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността на 

представените документи за личното състояние на участниците. 

      1.Оферта от „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД  
 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно  приложения опис: 

 

   

№ 

 

Описание на документа 

Оригинал/ 

копие 

Страници 

от... до ..... 

1. Опис на представените документи - образец 

№1 

 

оригинал 1-1 

2 Заявление за участие- Образец №2 оригинал 2-2 

3. Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) - образец №3; 

  

оригинал 3-20 

*4. При участник-обединение - договор за 

обединение/ако е приложимо/ 

При участник-обединение, което не е 

юридическо лице - документ, от който да е 

видно правното основание за създаване на 

обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 

ППЗОП; /ако е приложимо/ 

 неприложимо 

*5. Доказателства за предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/ 

 неприложимо 

6*. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП 

 неприложимо 

7. Техническо предложение - образец №5; 

 

оригинал 21-23 

8. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - образец №8 

оригинал 24-24 

9. Декларация за срока на валидност на 

офертата - образец №7; 

оригинал 25-25 

10. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител- образец №4/ако е 

приложимо/; 

 

 неприложима 



11 Декларация за конфиденциалност по 102, 

ал. 1 ЗОП - образец №6, когато е 

приложимо; 

оригинал 26-26 

12. Ценово предложение - образец №9; Отделен 

плик 

Отделен 

плик 

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, 

поради което  

 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „Грос Секюрити 

Сървиз“ ЕООД 

 

        2.Оферта от „Респект 007“ ЕООД При детайлно разглеждане на офертата на 

участника, Комисията констатира че участникът е представил следните документи , 

съгласно  приложения опис: 

 

   

№ 

 

Описание на документа 

Оригинал/ 

копие 

Страници 

от... до ..... 

1. Опис на представените документи - образец 

№1 

 

оригинал 1-1 

2 Заявление за участие- Образец №2 оригинал 2-2 

3. Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) - образец №3; 

  

оригинал 3-20 

*4. При участник-обединение - договор за 

обединение/ако е приложимо/ 

При участник-обединение, което не е 

юридическо лице - документ, от който да е 

видно правното основание за създаване на 

обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 

ППЗОП; /ако е приложимо/ 

 неприложимо 

*5. Доказателства за предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/ 

 неприложимо 

6*. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП 

 неприложимо 

7. Техническо предложение - образец №5; 

 

оригинал 21-23 

8. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - образец №8 

оригинал 24-24 

9. Декларация за срока на валидност на 

офертата - образец №7; 

оригинал 25-25 

10. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител- образец №4/ако е 

приложимо/; 

 

 неприложима 

11 Декларация за конфиденциалност по 102, 

ал. 1 ЗОП - образец №6, когато е 

приложимо; 

оригинал 26-26 



12. Ценово предложение - образец №9; Отделен 

плик 

Отделен 

плик 

 

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, 

поради което  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „Респект 007“ ЕООД 

 

      3.Оферта от „Арес Груп 1“ ЕООД  
При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно  приложения опис: 

 

   

№ 

 

Описание на документа 

Оригинал/ 

копие 

Страници 

от... до ..... 

1. Опис на представените документи - образец 

№1 

 

оригинал 1-1 

2 Заявление за участие- Образец №2 оригинал 2-2 

3. Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) - образец №3; 

  

оригинал 3-20 

*4. При участник-обединение - договор за 

обединение/ако е приложимо/ 

При участник-обединение, което не е 

юридическо лице - документ, от който да е 

видно правното основание за създаване на 

обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 

ППЗОП; /ако е приложимо/ 

 неприложимо 

*5. Доказателства за предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/ 

 неприложимо 

6*. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП 

 неприложимо 

7. Техническо предложение - образец №5; 

 

оригинал 21-24 

8. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - образец №8 

оригинал 25-25 

9. Декларация за срока на валидност на 

офертата - образец №7; 

оригинал 26-26 

10. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител- образец №4/ако е 

приложимо/; 

 

 неприложима 

11 Декларация за конфиденциалност по 102, 

ал. 1 ЗОП - образец №6, когато е 

приложимо; 

оригинал 27-27 

12. Ценово предложение - образец №9; Отделен 

плик 

Отделен 

плик 

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, 

поради което  

 

 



КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „Арес Груп 1“ ЕООД 

 

       Комисията преустанови своята работа на 26.01.2018г. в 12.45 часа. и я възобнови на 

26.01.2018г. от 13.00 часа. 

  

       На 26.01.2018г. от 13.00 часа в публично заседание , в присъствие на 

представителите на участниците, както следва : 

           1.За „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – 

законен представител на дружеството 
           2.За „Респект 007“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - законен 

представител на дружеството 
           3.За „Арес Груп 1“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - законен 

представител на дружеството 

     Комисията в съответствие с разпоредбата на чл.67, ал.1 от ППЗОП за определяне 

поредността на преговорите с отделните участници , проведе жребий , като бяха 

извършени следните действия: 

        В присъствието на представители на участниците в три еднакви на външен вид 

непрозрачни плика бяха поставени и запечатани талони с изписан номер, дата и точен 

час на явяване . Всеки представител на участниците изтегли по един плик и прочете  пред 

всички съдържанието му, както следва: 

    

       Представителят на „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД - заличено, съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД, отваряйки запечатания плик , който изтегли съобщи, че съдържанието му е – 

номер №1 дата 26.01.2018г., час 13.30 

      Представителят на „Респект 007“ ЕООД - заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, 

отваряйки запечатания плик , който изтегли съобщи, че съдържанието му е – номер №3, 

дата 26.01.2018г., час 14.30 

      Представителят на „Арес Груп 1“ ЕООД - заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, 

отваряйки запечатания плик , който изтегли съобщи, че съдържанието му е – номер №2, 

дата 26.01.2018г., час 14.00 

        Провеждането на жребия и публичното заседание приключи на 26.01.2018г. в 13.25 

часа. 

Приложение към протокола: Пликове и талони от проведен жребий. 

     Протоколът съдържа 6 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

 

Председател:    подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:       1 подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

                       2. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 


