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

Директор ТП ДГС Провадия 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

29.01.2018 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 3/26.01.2018 г. 

 
          На 26.01.2018 г. от 15.30 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 

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

№5/16.01.2018г на директора на ТП ДГС Провадия 

 

       В  закрито заседание, комисията извърши следното: 

      Комисията извърши класиране на участниците , съгласно предварително обявения от 

възложителя критерий: „най–ниска цена”. 

           Най-ниска предложена цена – изчислява се на основа предложената цена без ДДС за месец, 

предложена от участника в ценовата оферта. 

           Участникът, предложил най - ниска цена ще бъде класиран на първо място 

           Крайното класиране на участниците се извършва в низходящ ред, като на първо място се 

класира участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката. 

 

     Въз основа на предложените от участниците цени, отразени в протоколи № 2-1; 2-2; 

2-3, комисията обяви класирането им както следва: 

 

      На първо място:  

      „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., при 

предложена цена:  
Предлагана ед. цена без ДДС  :26.80 лева без ДДС 

Предлагана обща цена без ДДС  294.80 лева 

 

       На второ място:  

        „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 при предложена цена:  

Предлагана ед. цена без ДДС: 26.90 лева без ДДС  

 



Предлагана обща цена без ДДС  295,90 лева 

 

      На трето място: 

         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 при предложена цена:  

Предлагана ед. цена без ДДС  : 27.00 лева без ДДС  

Предлагана обща цена без ДДС  297,00 лева 

 

       Комисията закри заседанието си на 26.01.2018г от 16,00 часа. 

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 

 


