ПРОТОКОЛ № 1
за отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
„Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осигуряване на
пропусквателен режим и охрана със сигнално-охранителна техника на „СБАЛ по онкология“ ЕАД”,
открита с Решение № 3-324/13.10.2015г. съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от Закона за
обществените поръчки
На 24.11.2015 г. в 10:00 часа в заседателната зала на VI-ти етаж в сградата на СБАЛ по онкология
ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивко поле” № 6, в изпълнение на Заповед №3-382/24.11.15 г. на
Изпълнителния директор, във връзка с Решение № 3-324/13.10.2015г. за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет - избор на изпълнител на горепосочения обект, се проведе
открито заседание на Комисия в състав:
.
Председател: Ваня Добромирова Василева-Кисьова - старши юрисконсулт, отдел „Правен и
обществени поръчки"
Членове:
1. инж. Минчо Стаев Стаев - строителен специалист
2. Стилиян Василев Алексиев - външен експерт с професионална компетентност с предмета на
обществената поръчка
3. Емилия Ангелова Цоцовска - Специалист, труд и работна заплата, Сектор "Финансово
счетоводен"
4. Цветолюба Георгиева Васева - юрисконсулт, отдел „Правен и обществени поръчки"
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1. инж. Димитър Любенов Николов - строителен инженер, Сектор "Техническо обслужване"
2.
Мария
Илкова
Георгиева
счетоводител,
Сектор
"Финансово
счетоводен"
3.
Димитрина
Иванова
Георгиева
администратор,
информационни
системи
4. Инж. Нели Иванова Костадинова - експерт „Програми и проекти", Сектор "Програми и проекти"
До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на Болницата са
депозирани 2 (две) оферти от следните участници:
1
2

“ОМЕГА –Б-Г”ООД №10-00-999/23.11.15г постъпила в 14:39 часа;
„БМ Протекшън”ЕООД №10-00-1002/23.11.15г постъпила в 16:20 часа;

Не са постъпили оферти след крайния срок.
Председателят на Комисията оповести Заповед №3-382/24.11.15 След като се запознаха с
деловодния списък на подадените оферти, преди да пристъпят към отваряне на подадените оферти,
членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 35 от ЗОП.
На откритото заседание за отваряне на офертите в 10:00 часа, проведено на 24.11.2015 г.
присъстваха представители на участниците, видно от приложеният списък на присъстващите към
документацията:
1. За„БМ Протекшън”ЕООД – Владимира Емилова, упълномощен представител
Председателят на Комисията обяви реда и начина, по който Комисията ще осъществи своята
дейност съгласно документацията на Възложителя и нормативните разпоредби: че ще отвори офертите
на участниците и ще провери наличието на три отделни запечатани плика, като най-малко трима от
членовете ще подпишат плик № 3 – предлагана цена, след което Комисията ще отвори плик № 2 и наймалко трима от членовете й ще подпишат всички документи, съдържащи се в него. След това
Комисията ще пристъпи към отваряне на плик № 1 и ще оповести документите, които той съдържа и
ще разгледа съответствието на представените документи с приложения от участниците списък,
съдържащ се в офертите, съгласно разпоредбите на ЗОП.
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Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване,
удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика във всяка от подадените
оферти с надписи съответно: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП най-малко трима от членовете на Комисията подписаха пликове № 3 с
надпис „Предлагана цена” на всички участници и покани представителят на участника да подпише
Плик № 3 на останалите участници.
В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП, Комисията отвори и Пликове № 2 на участниците и всички
документи, съдържащи се в тях бяха подписани най-малко от трима от членовете на комисията и
покани представителят на участника да подпише Пликове № 2 на останалите участници.
Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. трето от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 на
участниците в процедурата. Председателят оповести всички документи, които той съдържа и провери
съответствието им със списъка на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание. На заседанието Председателят запозна
членовете на Комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по
процедурата. Обсъдени бяха въпроси от техническо естество по проверка на офертите.
Взеха се следните решения:
1. Пликовете с надпис „Предлагана цена” бяха предадени на Председателя на Комисията за
съхранение в заключващо се помещение.
2. Комисията да провежда редовно своите заседания с цел да бъде спазен определения в заповедта
на Изпълнителния директор на „СБАЛ по онкология” ЕАД срок за приключване работата на
комисията.
Установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в плик № 1
от офертите, беше направена с оглед изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП),
подзаконовата нормативна уредба и условията на Възложителя. От проверката се констатира следното:
I.
Участник № 1: “ОМЕГА –Б-Г”ООД №10-00-999/23.11.15г постъпила в 14:39 часа;
От направената проверка комисията констатира следните липси или несъответствия с критериите за
подбор или несъответствия с изискванията на възложителя:
1.1. Съгласно т.9.6. от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената документация и
изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”т.9.6., участникът
следва да представи „Разрешение от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - МВР за осъществяване на дейности по "Противопожарно обезопасяване и
провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна
безопасност в обекти". Представя се в копие, заверено от участника”. Същевременно
възложителят в отговор на заапитване е дал следното разяснение: „Съгласно чл. 51а. от ЗОП
ал.1 Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за
финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с
възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите,
определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или
участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на
разположение ресурсите на третите лица. Съгласно ал.2 на същия член за целите на ал. 1
трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица,
независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. В този смисъл, заверено
копие от Договор с трети лица, придружен от заверено копие на Разрешението за пожарна
безопасност от ГДПБЗН, ще се счита за доказателство, че при изпълнението на поръчката
участника ще има на разположение ресурсите на третите лица за да докаже съответствието с
изискванията за технически възможности и/или квалификация на участника, изискани от
Възложителя.”
Съгласно забележка посочена към раздел Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от
утвърдената документация Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за
технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.
В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните
възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на
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разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените
подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на
участника с тях.
В офертата на участника е представен договор от дата 14.03.2014 г. между него и „Чинар ПБ”ЕООД за осъществяване на дейности по "Противопожарно обезопасяване и провеждане на
превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти на
“ОМЕГА –Б-Г”ООД. Представено е и Разрешение от Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" - МВР за осъществяване на дейности по "Противопожарно
обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на
пожарна безопасност в обекти от „Чинар - ПБ”ЕООД. В този смисъл комисията счита, че е
представен документ -доказателство, че при изпълнението на поръчката участника ще има на
разположение ресурсите на третите лица за да докаже съответствието с изискванията за
технически възможности и/или квалификация на участника, изискани от Възложителя.
Същевременно в чл. 2 и чл.3, от раздел СРОК НА ДОГОВОРА от така представения документ е
видно, че същият е сключен за срок от една година, като ако никоя от страните не е прекратила
договора до срока на неговото изтичане с обосновано предизвестие, то същият се подновява
автоматично за нов едногодишен срок. Поради тази причина Комисията иска следното
разяснение от участника: Представения в офертата договор от 14.03.2014 г. подновен ли е
между страните за указания срок, или същият е прекратен с обосновно предизвестие? В
случай, че договорът е прекратен, участникът следва да представи документ съгласно т.9.6.
от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената документация и изискването на
обявлението, раздел III.2.1. Изисквания към кандидтите или участниците включително за
вписването им в професионален или търговски регистър.
1.2. Съгласно т. 8.9. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
участника, съгласно чл.51 от ЗОП от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената
документация и изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”:
Участникът да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
- квалифициран персонал по трудово правоотношение на длъжност „охранител“, отговарящ
на изискванията на ЗЧОД;
- с минимум 10 (десет) охранители, назначени по трудово правоотношение, завършили курс
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – собственост на охранителната компания;
- Охранителният състав да притежава удостоверения за преминато обучение за охранители,
съгл. чл. 28 от ЗЧОД в лицензиран учебен център;
- Охранителният състав на участника да е обучен да борави с сигнално-известителна,
видеоохранителна и пожароизвестителна техника;
Съгласно т. 9.9. от Документи за доказване на техническите възможности и квалификация на
участника, съгласно чл. 51 от ЗОП: от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената
документация и изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”, участникът
следва да представи
- Списък ( съгласноОбразец Н) на лицата за осигуряване на изискването на т. 8.9. Списъкът следва да
съдържа имената, длъжността която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка,
информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско или друго),
информация за номера/дата на сертификата за преминато първоначално обучение за съгл. чл. 28
от ЗЧОД в лицензиран учебен център; информация за курс за безопасно боравене с огнестрелно
оръжие – собственост на охранителната компания, информация за сертификати(обучения;
допълнителна квалификация) за работа с сигнално-известителна, видеоохранителна и
пожароизвестителна техника;
- трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно Образеца М);
При прегледа на документите комисията констатира, че така посоченият списък не е попълнен
изчерпателно за охранителния състав:

3

- Колоната, съдържаща информация за номера/дата на сертификата за преминато първоначално
обучение за съгл. чл. 28 от ЗЧОД в лицензиран учебен център за Охранителния състав на участника
не е попълнена за служителя, посочен в под №11.
- Колоната, съдържаща информация за сертификати(обучения; допълнителна квалификация) за
работа с сигнално-известителна, видеоохранителна и пожароизвестителна техника за
Охранителния състав на участника не е попълнена за служителите, посочени в списъка от №2 до №6
включително;№№8, 11,12 от №14 до №18 включително.
На следващо място в офертата на участника са представени 7 бр. трудово-биографични справки на
служители на участника. Съгласно Образеца М трудово-биографичните справки се подават за
ключовите специалисти от екипа за изпълнение на услугата, включващ технически лица,
осигуряващи техническото ръководство на обекта, включително лица, отговарящи за контрола на
качеството при изпълнение на обществена поръчка. Видно от образец Н, списък на лицата при
изпълнение на услугата, участникът е декларирал, че ще изпълни услугата чрез 22 служители.
Комисията след обсъждане единодушно реши, че следва да се представят трудово-биографични справки
съгласно образец М за всички 22 назначени на трудов договор служители, които представляват
Охранителния състав/екип/ за изпълнение на услугата.
1.3. На следващо място при прегледа на документите на участника комисията констатира
следното: Съгласно т. 8.10 и 8.11. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация
на участника, съгласно чл.51 от ЗОП от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената
документация и изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”: участникът
следва да има съществуващ Диспечерски център за управление на силите и средствата на 24

часов денонощен режим и да разполага с GPS контрол на местонахождението и движението
на автопатрулните екипи в реално време и архивиране за период от 3 месеца. Съгласно т. 9.10. и

т.9.11. от Документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника,
съгласно чл. 51 от ЗОП: от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената документация и
изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”: участникът следва да представи
Декларация (в свободен текст) за съществуващ Диспечерски център за управление на силите и
средствата на 24 часов денонощен режим – оригинал; и Декларация (в свободен текст)наличието на
GPS контрол на местонахождението и движението на автопатрулните екипи в реално време и
архивиране за период от 3 месеца за доказване на изискването. Същите са представени разписани от
представляващия „ВТА” ООД като подизпълнител на участника. Комисията счита, че участникът
следва да представи така посочените декларации разписани от представляващия “ОМЕГА –Б-Г”ООД, в
качеството му на участник в процедурата, независимо, че същият ще позва подизпълнител за
изпълнение на част от дейностите по услугата. В раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, т
2 от документацията е указано „В случай, че документите съдържащи се в офертата са подписани от
лице, което не представлява дружеството съгласно съдебната регистрация или ЕИК, следва да се
представи изрично, нотариално заверено пълномощно (оригинал), за упълномощаване на
пълномощника да подпише документите за участие в процедурата.” В този смисъл всички
документи, за които изрично не е указано, че се подписват от подизпълнителя, се разписват от
представляващия участника в процедурата.
На основание чл. 68, ал. 9 във връзка с чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът “ОМЕГА –Б-Г следва
да представи следните документи/разяснения:
1. Във връзка с чл.68, ал.11 от ЗОП Комисията иска следното разяснение от участника:
„Представения в офертата договор от 14.03.2014 г. между участника и „Чинар - ПБ”ЕООД
подновен ли е между страните за указания срок, или същият е прекратен с обосновно
предизвестие? В случай, че договорът е прекратен, участникът следва да представи
документ съгласно т.9.6. от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от документацията за
участие.
2. Документи, съгласно т. 9.9. от Документи за доказване на техническите възможности и
квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП: от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР” от утвърдената документация и изискването на обявлението, раздел III.2.3
„Технически възможности”, а именно :
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-изчерпателно и коректно попълнен Списък ( съгласно Образец Н) на лицата за осигуряване
на изискването на т. 8.9;
- трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно Образеца М) за всички
22 назначени на трудов договор служители, които представляват
Охранителния
състав/екип/ за изпълнение на услугата;
3. Декларация (в свободен текст) за съществуващ Диспечерски център за управление на силите
и средствата на 24 часов денонощен режим – оригинал; и Декларация (в свободен
текст)наличието на GPS контрол на местонахождението и движението на автопатрулните
екипи в реално време и архивиране за период от 3 месеца съгласно т.9.10. и т.9.11 от Плик
№ 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената документация и изискването на
обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”, подписани от представляващия
учстника в тръжната процедура.
II.

Участник № 2: „БМ Протекшън”ЕООД №10-00-1002/23.11.15г постъпила в 16:20 часа;

От направената проверка комисията констатира следните липси или несъответствия с
критериите за подбор или несъответствия с изискванията на възложителя:
- съгласно т.20 от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената документация и
изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”, т. 20 участника следва да
представи в офертата:” Валидна застраховка „Гражданска отговорност” към трети лица при
нанесени вреди от използването на огнестрелно оръжие. Представя се в копие, заверено от
участника. Ако към датата на сключване на договор с избрания изпълнител застраховката е
изтекла, изпълнителят е длъжен да сключи нова, която да покрива срока на договора.”
Участникът е предоставил валидна застрахователна полица №0704-220-2015-00003 от „ОЗКзастраховане” АД. От същата се вижда, че покритието и е: ”Съгласно общите условия и Секция IV ”
отговорност на охранители”, като в полицата е отбелязано че приложения към нея са „Общите и
специалните условия”, като същите не са предоставени към офертата. От така представения
документ, комисията не може да извърши преценка дали и доколко е спазено изискването на
възложителя участникът да разполага с Валидна застраховка „Гражданска отговорност” към трети
лица при нанесени вреди от използването на огнестрелно оръжие. В този смисъл комисията
счита, че участникът следва да представи документ, от който да е видно, че представената
застраховка е с покритие „Гражданска отговорност” към трети лица при нанесени вреди от
използването на огнестрелно оръжие, а в случай, че тя не е с така оказаното покритие, да
представи документ съгласно т.20 от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената
документация и т. 20 от изискването на обявлението, III.2.1. Изисквания към кандидтите или
участниците включително за вписването им в професионален или търговски регистър.
На основание чл. 68, ал. 9 във връзка с чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът „БМ
Протекшън”ЕООД следва да представи следните документи:
- документ, от който да е видно, че представената застрахователна полица №0704-220-2015-00003 е
с покритие „Гражданска отговорност” към трети лица при нанесени вреди от използването на
огнестрелно оръжие, а в случай, че тя не е с така оказаното покритие, да представи документ
съгласно т.20 от Плик № 1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” от утвърдената документация и т. 20 от
изискването на обявлението, раздел III.2.1. Изисквания към кандидтите или участниците
включително за вписването им в професионален или търговски регистър.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 68 ал. 7-9 от ЗОП, настоящият протокол се изпраща до всички
участници в процедурата с указания в срок от 5 (пет) работни дни от дата на получаването на
настоящия протокол, да бъдат представени описаните в него документи, които да бъдат входирани в
деловодството на болницата. Място на представяне: Деловодство на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр.
София, ул. „Пловдивко поле” № 6, VI етаж.
Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, на който следва да бъде обозначено
следното: Допълнение към Плик № 1: „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”. Върху плика се изписва пълното
наименование на настоящата процедура, както следва“Осъществяване на денонощна въоръжена и
невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигналноохранителна техника на „СБАЛ по онкология“ ЕАД”, и наименование, адрес, телефон и факс на
участника, който представя изисканите от Комисията документи.

5

Участниците може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да
заменят представени документи или да представят нови, както и да дадат уточнения по представените
документи с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор.
Участниците нямат право да представят документи от съдържанието на Плик № 2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и от съдържанието на Плик № 3 - ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА под
формата на допълнение.
В съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 1 от ЗОП, в случай че участник не представи описаните
по-горе документи в срок от 5 (пет) работни дни от деня на получаването на настоящия протокол,
участникът, който не е изпълнил указанията на Комисията и не е представил описаните и
допълнително изискани документи, ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
Документите следва да бъдат входирани в „СБАЛ по онкология” ЕАД в срок до 5 (пет) работни дни
от получаване на настоящия протокол. Място на представяне: Деловодство на „СБАЛ по онкология”
ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивко поле” № 6, VI етаж.
Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 08.12.15 г. година.

Председател: Ваня Добромирова Василева-Кисьова - старши юрисконсулт, отдел „ПОП"....
Членове: инж. Минчо Стаев Стаев - строителен специалист.......
Стилиян Василев Алексиев - външен експерт .................
Емилия Ангелова Цоцовска - Специалист, труд и работна заплата, Сектор "ФС".............
Цветолюба Георгиева Васева - юрисконсулт, отдел „ПОП"..................
Подписите заличени на основание ЗЗЛД
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