СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
„НИКОЛА ПУШКАРОВ”
София, ул. Шосе Банкя 7, тел.(359 2)8246141, факс(359 2)8248937, Е-mail: soil@mail.bg, http://www.issapp.org

УТВЪРЖДАВАМ:------------п-------------ДИРЕКТОР: проф.дн Ирена Атанасова
ПРОТОКОЛ № 2
От работата на Комисията, назначена със Заповед № РД 05-9/28.01.2020г. на
Директора на ИПАЗР „Н. Пушкаров” за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 5460 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) за подбор на
участниците, оценка и класиране на офертите,подадени за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа невъоръжена
охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии
и защита на растенията „Никола Пушкаров” , открита с Решение № 1203-2 от 03.01.2020 г
На 25.02. 2020 г., от 14.00 ч., часа в сградата на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров”, гр. София, ул. „Шосе Банкя”
No 7, се събра комисия определена със Заповед № РД 05-9/28.01.2020г. на Директора на
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола
Пушкаров” в състав :
Председател: инж. д-р Тодор Пеняшки – гл. експерт отдел „ОА”
и членове:
2. Веселина Къркъмова – юрист;
3. инж. Асен Петров – гл. експерт отдел „ОА”
4. Мария Лозанова – гл. специалист;
5. Найден Найденов – външен експерт
I.Комисията е изискала от участниците, на основание чл.54,ал.8 от ППЗОП и на
основание чл.67,ал.5 от ЗОП, да представи липсващата информация и да отстранят
констатираните непълноти и / или несъответствия с изискванията на Възложителя към
личното състояние/или критериите за подбор, като представят нов ЕЕДОП или други
документи, които съдържат променена или допълнителна или допълнителна информация,
съобразно констатациите в Протокол №1/29.01.2020г.,в срок от 5/пет/работни дни от
получаването му. Протокол №1/29.01.2020г. е публикуван в раздела на поръчката в
профила на купувача на 29.01.2020г. като на същата дата е публикуван в страницата на
института. В указания срок за представяне на информация и документи за отстраняване на
констатираните непълноти и /или несъответствия с изискванията на Възложителя към
личното състояние и/или критериите за подбор, изтекъл на 24.02.2020г.,в деловодството на
Института са постъпили допълнителни документи от трима участника.
В
съответствие
с
взетото
решение,
отразено
в
Протокол
№1/29.01.2020г.,комисията,след изтичане на указания срок за отстраняване от участниците
на констатираните непълноти и несъответствия, пристъпи към разглеждане на
допълнително представените от участниците документи относно съответствието им с
поставените от възложителя изисквания и ЗОП, по реда на постъпването им.
Плик, вх.№ 70-39/13.02.2020г. от „Д.М. Секюрити груп”ООД с приложен нов
ЕЕДОП и документи.
С оглед на изложеното, комисията реши: Участникът „Д.М.Секюрити груп”
ООД отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за
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възлагане на обществената поръчка и в обявлението, поради което допуска офертата
на участника до по-нататъшно разглеждане и оценяване.
Плик, вх.№70-40/19.02.2020г. от ”Бюро за охрана и сигурност-ит” ЕООД, с
приложен нов ЕЕДОП и документи.
С оглед на изложеното, комисията реши: Участникът ”Бюро за охрана и
сигурност-ит” ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в
документацията за възлагане на обществената поръчка и в обявлението, поради което
допуска офертата на участника до по-нататъшно разглеждане и оценяване.
Плик, вх.№70-43/24.02.2020г. от „ВАДИМ”ООД с приложен нов ЕЕДОП и
документи.
С оглед на изложеното, комисията реши: Участникът „ВАДИМ”ООД отговаря
на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за възлагане на
обществената поръчка и в обявлението, поради което допуска офертата на участника
до по-нататъшно разглеждане и оценяване.
Въз основа на направените констатации комисията
РЕШИ:
1. Допуска да разглеждане техническите предложения на следните участници:
„ВАДИМ” ООД
” ЕВРОФОРС ГРУП” ЕООД
”БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ” ЕООД
„ПС ГАРД” ЕООД
„Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП ООД”
Комисията продължи работа с изпълнение на втората задача:
Разглеждане на техническите предложения на допуснатите до оценка участници,
съответствието им с техническата спецификация.
1. За участника „ВАДИМ” ООД
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
2. За участника „” ЕВРОФОРС ГРУП” ЕООД
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение.
3. За участника ”БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ” ЕООД
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
4.За участника „ПС ГАРД” ЕООД
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
5.За участника „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП ООД”
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
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ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
Комисията реши следващото заседание да се проведе на 02.03.2020г.. в 10.00 ч. в
сградата на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, когато да бъдат отворени и оповестени ценовите
предложения на допуснатите участници.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията взе решение участниците в
процедурата да бъдат уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на
ценовите предложения, като съобщението за това да бъде публикувано на официалната
интернет-страница на Възложителя (профил на купувача).
Настоящият протокол е изготвен от заседания на комисията проведени 25.02.2020 г.
Председател: ........п..........
инж. д-р Тодор Пеняшки – гл. експерт
1..........п..........
Веселина Къркъмова – юрист;
2............п.....................
инж. Асен Петров – гл. експерт отдел „ОА”
3............п..................
Мария Лозанова – гл. специалист;
4.....................п.............................
Найден Найденов – външен експерт
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СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
„НИКОЛА ПУШКАРОВ”
София, ул. Шосе Банкя 7, тел.(359 2)8246141, факс(359 2)8248937, Е-mail: soil@mail.bg, http://www.issapp.org

УТВЪРЖДАВАМ:------------п-----------ДИРЕКТОР проф.дн Ирена Атанасова

ПРОТОКОЛ № 3
От работата на Комисията, назначена със Заповед № РД 05-9/28.01.2020г. на
Директора на ИПАЗР „Н. Пушкаров” за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 5460 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) за подбор на
участниците, оценка и класиране на офертите,подадени за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа невъоръжена
охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии
и защита на растенията „Никола Пушкаров”, открита с Решение № 1203-2 от 03.01.2020 г
На 02.03.2020 г., от 10.00 ч., часа в сградата на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров”, гр. София, ул. „Шосе Банкя”
No 7, се събра комисия определена със Заповед № РД 05-9/28.01.2020г. на Директора на
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола
Пушкаров” в състав :
Председател: инж. д-р Тодор Пеняшки – гл. експерт отдел „ОА”
и членове:
2. Веселина Къркъмова – юрист;
3. инж. Асен Петров – гл. експерт отдел „ОА”
4. Мария Лозанова – гл. специалист;
5. Найден Найденов – външен експерт
Комисия определена със Заповед № 05-9/28.01.2020г,
се събра, за да отвори
ценовите оферти на допуснатите до този етап участници. Комисията констатира, че за деня
и часа за отваряне на ценовите предложения участниците са уведомени чрез публикуване
на съобщение в профила на купувача.
На публичното заседание за отваряне на ценовите предложения присъстват
представители следните участници:
1 Пламен Тошев представител на участника ”БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТИТ” ЕООД
2.Евстати Георгиев представител на участника „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД
3. Красимир Николов, представител на участника „ПС ГАРД” ЕООД
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В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3, предл. трето ППЗОП председателят на
комисията обяви резултатите от оценяване на офертите по другите показатели след което
се пристъпи към отваряне на ценовите предложения.
Комисията обяви ценовите оферти на допуснатите участници по реда на постъпването им:
• За „ВАДИМ”ООД
Ценово предложение:110 210,40 без ДДС
• За ”БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ” ЕООД
Ценово предложение: 117 360,00 без ДДС
За „ЕВРОФОРС” ЕООД
Ценово предложение : 100 080,00 без ДДС
За „ПС ГАРД” ЕООД
Ценово предложение:100 998,00 без ДДС
За „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД
Ценово предложение: 79 812,00 без ДДС
C оповестяване на ценовите предложения на участниците приключи публичното
заседание на комисията.
Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на съответствието на
направените ценови предложения от всеки от участниците с конкретните изисквания на
Възложителя.
• За „ВАДИМ”ООД
Ценово предложение: Ценовото предложение на участника отговаря на предварително
обявените условия и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични
грешки или превишено прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране
на неговата оферта.
 За „ЕВРОФОРС” ЕООД
Ценово предложение: Ценовото предложение на участника отговаря на предварително
обявените условия и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични
грешки или превишено прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране
на неговата оферта.
• За „ПС ГАРД” ЕООД
Ценово предложение: Ценовото предложение на участника отговаря на предварително
обявените условия и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични
грешки или превишено прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране
на неговата оферта.
• За „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД
Ценово предложение: Ценовото предложение на участника отговаря на предварително
обявените условия и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични
грешки или превишено прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране
на неговата оферта.
• За ”БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ” ЕООД
Ценово предложение: Ценовото предложение на участника отговаря на предварително
обявените условия и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични
грешки или превишено прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране
на неговата оферта.
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След разглеждане на ценовите предложения Комисията констатира, че
„Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД е предложило цена за изпълнение за поръчката, която е
с 20 % по ниско от средната стойност на ценовите предложения на останалите кандидати,
поради което са налице основания за прилагане на разпоредбите на чл.72, ал.1 от ЗОП .
Комисията взе решение да се изиска от участника „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП”
подробна писмена обосновка за изпълнение на поръчката в срок до / 5/ работни дни от
датата на получаване на писмото, предвид това,че офертата на участника съдържа
предложение с числово изражение,което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка а именно 23,21%
На 09.03.2020г.,в ИПАЗР „Н.Пушкаров”,заседателна зала „Гарбучев”в изпълнение на
заповед № РД 05-9 /28.01.2020 г.на Директора на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”,се събра комисия в
състав:
Председател: инж. д-р Тодор Пеняшки – гл. експерт отдел „ОА”
и членове:
2. Веселина Къркъмова – юрист;
3. инж. Асен Петров – гл. експерт отдел „ОА”
4. Мария Лозанова – гл. специалист;
5. Найден Найденов – външен експерт
Комисията продължи своята работа по разглеждане на „ПИСМЕНА ОБОСНОВКА”
получена от участника „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП”с писмо № 70-52/09.03.2020г.
Комисията разгледа подробно представените от участника обяснения, „Финансов разчет за
формиране на месечна цена на охранителна услуга за един охранител невъоръжена охрана”
и като разгледа декларираните обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката
и в писмената обосновка и като съобрази, че Възложителят изисква обща цена за
изпълнение на договора установи, че предложението за изпълнение на поръчката
съответства с изискванията на Възложителя. Комисията допуска участника
Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП” до по-нататъшно участие в процедурата.
Комисията единодушно взе решение за следното:
ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
I-ро място: „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП”ООД с предложение 79 812,00 без ДДС
II-ро място „ЕВРОФОРС” ЕООД с предложение 100 080,00 без ДДС
На основание чл. 181, ал. 4 от 30П комисията състави и подписа настоящия протокол на
09.03. 2020г.
Настоящият протокол е изготвен от заседания на комисията проведени на 02.03.2020
г. и 09.03.2020 г.
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Всички решения на комисията бяха взети единодушно, без изразяване на особено
мнение.
Председател: .........п.........
инж. д-р Тодор Пеняшки – гл. експерт
2...........п.........
Веселина Къркъмова – юрист;
3................п.................
инж. Асен Петров – гл. експерт отдел „ОА”
4...............п...............
Мария Лозанова- гл. специалист;

5..................п................
Найден Напйденов – външен експерт;
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