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Утвърдил:....... (П)*....................
Проф. дн Ирена Атанасова - Директор

ПРОТОКОЛ № 4
от работата на комисията, назначена със заповед № 05-9/28.01.2020г. на
Директора на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
„Никола Пушкаров”, за подбор на участниците, разглеждане, оценка и
класиране на офертите, подадени за участие в процедура за възлагане на
обществена порьчка с предмет: „Осъществяване на физическа невъоръжена
охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание,
арготехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, открита с решение
№ 1203-2/03.01.2020г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, уникален
номер в РОП 952307.
На 03.06.2020 г. в 10.00 часа се проведе закрито заседание на комисията в
състав:
Председател: инж д-р Тодор Пеняшки – Главен експерт „Обща администрация”
Членове:
1. Инж. Асен Петров - Главен експерт „Обща администрация”
2. Мария Лозанова - Главен специалист „Обща администрация”
3. Веселина Къркъмова – юрист
4. Найден Найденов – външен експерт
I.Председателят на комисията откри заседанието в изпълнение на чл. 215,
ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) пристъпи към последното
законосъобразно действие по тази процедура съгласно задължителните указания на
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), дадени във влязло в сила Решение No
347/14.05.2020 г. по преписка No КЗК-220/2020г. – разглеждане на писмената
обосновка на участника „Д.М.Секюрити груп” ООД.
Комисията пристъпи към разглеждане на писмената обосновка на участника
„Д.М.Секюрити груп” ООД .

В представената писмена обосновка за начина на формиране на предложената от
участника цена за осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със
СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, арготех нологии и защита
на растенията „Никола Пушкаров”, участникът е посочил следното:
Участникът е заявил, че цената на предлаганата от „Д.М.Секюрити груп" ООД
охранителна услуга е формирана, съобразявайки се с фактическата обстановка към
момента на подаването на офертата за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка, с действащите нормативни уредби, касаещи минималните
възнаграждения и с изискванията на Възложителя.
Участникът е заявил, че дългогодишния опит в осъществяването на
охранителна дейност в обекти с характеристиката на районите на ИПАЗР
„Н.Пушкаров" и наличен и обучен състав се явява изключително благоприятно
обстоятелство. Към момента на подаване на офертата, „Д.М.Секюрити груп" ООД
извършва охрана на обекти на други възложители, намиращи се в близост до обектите
за охрана на ИПАЗР „Н.Пушкаров" и разполага с квалифициран и обучен персонал за
конкретно ангажиране за изпълнение предмета на обществената поръчка.
Участникът е заявил, че за срока на договора за охрана 12 месеца,
дружеството няма да влага разходи за обучаването и оборудването на охранителите за
обектите, ще има минимални разходи по перото други общи и специфични разходи, в
т.ч. за комуникации и транспорт за контрол и помощ.
Участникът е заявил, че Д.М. Секюрити Груп" ООД разполага на склад с
налични количества униформено облекло, помощни средства, средства за принуда,
средства за комуникация и няма да изразходва средства за закупуване на нови
количества.
Участникът е заявил, че „Д.М. Секюрити Груп" ООД разполага със собствен
Дежурен оперативен център и автопатрулни екипи с местоположение в близост до
обектите за охрана за реагиране на сигнал „аларма" от COT на обектите, в т.ч. и за
създаване на допълнителен пост до възстановяване степента на сигурност на
съответния обект. Възнагражденията на служителите в ДОЦ и в автопатрулите са за
сметка на общите разходи за работни заплати на служителите на фирмата и не се
влияят конкретно от приходите при изпълнение на договора за охрана на обектите на
ИПАЗР „Н.Пушкаров".
Участникът е заявил, че „Д.М.Секюрити груп" ООД разполага с резерв от
охранители за гр. София и охранители от резервния състав на фирмата ще отработват
часовете извънреден труд на постовете за охрана, ще заместват отсъстващи
охранители, когато са в отпуск по болест и по други непредвидени обстоятелства.
Участникът е заявил, че „Д.М.Секюрити груп" ООД разполага с охранители,
наети по проекти на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА", които може при необходимост
също да покриват дежурства при непредвидените отсъствия на титуляр охранител в
обектите на Възложителя - сключен договор в изпълнение на Проект „Нова
възможност за младежка заетост" предоставя безвъзмездни средства в размер на 90 на
сто от минималната работна заплата, установена за страната.
Участникът е заявил, че при изготвяне на ценовата оферта са взели предвид
законовите изисквания за трудови възнаграждения на екипа охранители и трудово-

осигурителните им вноски, взели са предвид ресурсите, които са ни налични и няма да
се налага закупуването на нови. В калкулацията сме предвидили от реализираните
приходи за охранителната услуга „Д.М.Секюрити груп" ООД да покрие законовите
изисквания за трудови възнаграждения на екипа охранители с трудово-осигурителните
разходи и за други присъщи разходи, свързани с предоставяните услуги по физическа
охрана на обектите.
Участникът е представил обосновка за формиране на предложената
цената за изпълнение на услугата и финансов разчет за месечната цена за
охранителна услуга за 1 охранител невъоръжена охрана и предвидена печалба.
Участникът е заявил, че в стратегията на компанията е заложено учебни
заведения - университети и институти да бъдат наши партньори с цел престиж и
реклама, което им дава основание формираната предложена цена да е близка до
себестойността на услугата.
Участникът е заявил, че с посочената обща стойност гарантира, че
„Д.М.Секюрити груп" ООД е в състояние да осигури качествена охрана на обектите на
ИПАЗР „Никола Пушкаров" в срока на договора - 12 месеца, при пълно съответствие с
условията на процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Участникът е декларирал, че така предложените цени са валидни за целия
срок на договора и не подлежат на промяна, освен в регламентираните в ЗОП.
Анализ на комисията:
За да аргументира формирането на цената за осъществяване на физическа
невъоръжена охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Института,
участникът подробно е изложил факторите, които смята за благоприятни, като
ги е взел предвид при образуване на предложената от него цена.
Комисията счита, че посочените от Участника няколко обстоятелства водят до
обоснован извод за снижаване на разходите при изпълнение на поръчката и наличието
на изключително благоприятни фактори при образуване на предложената от него цена,
а именно: Участникът има дългогодишен опит в осъществяването на охранителна
дейност и наличен и обучен състав, че извършва охрана на обекти на други
възложители, намиращи се в близост до обектите за охрана на ИПАЗР „Н.Пушкаров" и
разполага с квалифициран и обучен персонал, както и че разполага на склад с налични
количества униформено облекло, помощни средства, средства за принуда, средства за
комуникация и няма да изразходва средства за закупуване.
Комисията счита, че друго изключително благоприятно обстоятелство е, че „Д.М.
Секюрити Груп" ООД разполага със собствен Дежурен оперативен център и
автопатрулни екипи за реагиране на сигнал „аларма" от COT на обектите, в т.ч. и за
създаване на допълнителен пост до възстановяване степента на сигурност на
съответния обект и възнагражденията на служителите в ДОЦ и в автопатрулите са за
сметка на общите разходи за работни заплати на служителите на фирмата и не се
влияят конкретно от приходите при изпълнение на договора за охрана на обектите на
ИПАЗР „Н.Пушкаров".

Комисията счита, че посочените от Участника обстоятелства, които водят до
обоснован извод за изключително благоприятно обстоятелство е, че „Д.М.Секюрити
груп" ООД разполага с охранители, наети по проекти на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА",
които може при необходимост също да покриват дежурства при непредвидените
отсъствия на титуляр охранител в обектите на Възложителя - сключен договор в
изпълнение на Проект „Нова възможност за младежка заетост" предоставя
безвъзмездни средства в размер на 90 на сто от минималната работна заплата,
установена за страната.
Разчетът за формиране на средномесечна издръжка на един охранител, какъвто
ще се използва при извършване на охраната по поръчката и представения финансов
разчет за формиране на месечната цена на охранителната услуга за един охранител
невъоръжена охрана, представени от участника доказват икономическата
целесъобразност на посочените разход. Участникът подробно е разписал разходите за
заплати и всички видове начисления, като е отчел броя охранители които ще са му
необходими за изпълнение на поръчката, разходите за физическа охрана за един
охранител/месечно. Участникът е посочил и каква печалба (конкретно посочена
стойност за всеки месец) би имал, ако обществената поръчка се възложи на него
Комисията установи, че посочения сбор в представения разчет съответства на
предложената от участника крайна обща стойност.
Комисията приема представените данни и информация за обективни и реални,
тъй като те създават у същата убеденост, че предложената цена за предоставяне на
услугата е правилно разчетена и обективна.
С оглед изложените аргументи, Комисията счита, че представената от участника
обосновка за начина на образуване на предложената от него цена за изпълнение на
поръчката е конкретна и реална. Представените данни произтичат от обективната
действителност и имат пряко и непосредствено отношение към начина на формиране на
цената.
Заключение на комисията:
Комисията счита, че посочените в обосновката обстоятелства от участника за
пълни и обективни и обосновават наличието на изключително благоприятни условия за
участника при предоставяне на услуга при изпълнение на поръчката.
Въз основа на гореизложеното, Комисията счита, че в представаната писмена
обосновка от участника „Д.М.Секюрити груп” ООД са посочени обективни
обстоятелства, на основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, обосноваващи предложената от
него цена за осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ
на сгради и обекти на на Институт по почвознание, арготехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров”, която е с повече от 20% по-благоприятна от
средната стойност на предложенията на останалите участници, поради което
приема писмената обосновка.
ПРИЕМА писмената обосновка, представена от „Д.М.Секюрити груп” ООД и
ДОПУСКА до по-нататъшно участие в процедурата участника „Д.М.Секюрити груп”
ООД .

II. Комисията пристъпи към класиране на офертите на допуснатите участници „по
критерий „най-ниска цена“.
1. Комисията класира:
I-во място: „Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП”ООД с предложена цена от 79812,00 лв., без
ДДС
II-ро място „ЕВРОФОРС” ЕООД с предложена цена от 100080,00 лева без ДДС
2. Комисията предлага на Възложителя:
Въз основа на извършеното класиране, да определи за изпълнител и сключи договор за
обществена поръчка за осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана
със СОТ на сгради и обекти на на Институт по почвознание, арготехнологии и
защита на растенията „Никола Пушкаров”- с дружеството предложило
икономически най-изгодна оферта по критерия „най-ниска цена“ и класирано на първо
място - „Д.М. Секюрити груп“ ООД.
Комисията закри заседанието и приключи дейността си по разглеждане, оценяване и
класиране на получените оферти на 03.06.2020 г..
На основание чл. 181, ал. 4 от 30П, комисията състави и подписа настоящия протокол
на 03.06.2020 г..
Всички решения на комисията бяха взети единодушно, без изразяване на особено
мнение.
Председател:
инж д-р Тодор Пеняшки – Главен експерт „Обща администрация”:...... (П)*.....
Членове:
1. Асен Петров - Главен експерт „Обща администрация”:...... (П)*...........
2. Мария Лозанова - Главен специалист „Обща администрация”:.... (П)*.......
3. Веселина Къркъмова – юрист:...... (П)*.............
4. Найден Найденов – външен експерт:.............. (П)*...............

*Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

