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ДОКЛАД
от 18.03.2020г.
ОТНОСНО: Резултатите от дейността на комисията назначена nq реда чл.51, ал. 1 от
ППЗОП със заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна Варна № РД-06764/09.03.2020г. за.разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за
класиране на участниците в обществена поръчка с ред за възлагане пряко договаряне с
определени лица, обявена с решение № РД-21-136/12.02.2020г. с предмет "Охранителни
дейности, включително въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически
университет - Варна“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 7971 3000
„Охранителни услуги“/ и публикувана в АОП под уникален номер 959760.
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УВАЖ АЕМ И ДОЦ. ЧАПАРОВ,
Докладаваме Ви, че назначената със Ваша заповед № РД-06-764/09.03.2020г.
комисия в състав:

1.

Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2.
Косьо Владимиров - член - Ръководител сектор „Аудио-визуални,
телекомуникационни и осигурителни системи“ ;
3.
инж.Владко Влаев - член - Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна
дейност“ в ИУ-Варна,
е разгледала входираните документи на поканените участници: „Марина секюрити
сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД по обществена поръчка с ред
за възлагане пряко договаряне с предмет „Охранителни дейности, включително
въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет - Варна”.

:

За резултатите от разглеждането и оценката на офертите по реда на тяхното
постъпване и класирането на участниците е изготвен 1 /един/ протокол за работата на
комисията, с вх.№ РД-20-245/18.03.2020г., който Ви предоставяме за утвърждаване на
основание чл. 181, ал.5 от ЗОП.
В определения срок, съгласно покана изх.№ РД-21-341/25.02.2020г. /до 16.30 часа на
06.03.2020г./ в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в Регистъра на обществените
поръчки 3 /три/ оферта в запечатани и непрозрачни опаковки, както следва;

’

1.
„Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202752982 с
вх.№ 117-1/05.03.2020г. от Ю.ЗОч. - поканено лице за провеждане на пряко договаряне.
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2.
“Арес груп 1“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 203035720 с вх.№ 1172/06.03.2020г. от 09.30ч. - поканено'лице за провеждане на пряко договаряне.
3.
. „БГ СОД“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200999966c вх.№ 117-3/06.03,2020г. от
11.15ч. - поканено лице за провеждане на пряко договаряне.
В залата присъстваха Спасимир Митев - управител на „БГ СОД“ ООД - участник в
обществената поръчка, Евгени Петров - представител на „Марина сеюорити сикрет груп“
ЕООД - участник в обществената поръчка и Валентина Евтимова - представител на “Арес
груп 1“ ЕООД - участник в обществената поръчка.
Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ - Варна
№ РД-06-764/09.03.2020г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 3 /три/ броя
оферти от „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД,
което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП
към Регистъра на подадените оферти.
Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП.
Комисията констатира, че предадените опаковки не са разпечатани, не са с нарушена
цялост и имат записан входящ номер, съответстващ на реда на подаване на документите
съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертите бяха отворени. Ценовите параметри, бяха
пликове в рамките на опаковките на офертата.

в запечатани, непрозрачни

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията и Спасимир Митев управител на „БГ СОД“ ООД - участник в обществената поръчка - подписаха
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ на „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД.
Членовете на комисията и Евгени Петров - представител на „Марина секюрити сикрет
груп“ ЕООД - участник в обществената поръчка - подписаха „Предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на „БГ СОД“
ООД.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията. Поканените определени лица бяха помолени да изчакат извън
залата приключването на закрито заседание по разглеждане на съдържащите се документи
в офертите на участниците в съответствие с разпоредбите на ЗОП и условията определени
в документацията по поръчката. След преглед на приложенията към офертите на
участниците, комисията реши да бъдат допуснати до разглеждане на заявените данни от
участниците „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“
ООД относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията
за годност/правоспособност и техническа и професионална способност/ определени от
Възложителя. Участниците имат валидни лицензни, изпълнили са услуга идентична с тази
на поръчката, а именно охранителна дейност и разполагат с инструменти, съоръжения и
техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Комисията допусна до
разглеждане на „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация“ на „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“
ЕООД и „БГ СОД“ ООД и прие, че предложението за изпълнение на поръчката на
участниците, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
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В присъствие на поотделно поканен участник-представител от „Марина секюрити
сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД, комисията отвори ценовите
параметри предоставени в запечатани, непрозрачни пликове в рамките на опаковките на
офертите.

№
по ред

О ферта №

Участник

1

вх.№ 117-1/05.03.2020г. от Ю.ЗОч.

2
3

вх.№ 117-2/06.03,2020г. от 09.30ч.
вх.№ 117-3/06.03.2020г. от 11.15ч.

„Марина
секюрити
сикрет груп“ ЕООД
“Арес груп 1“ ЕООД
„БГ СОД“ ООД

Предлагани
ценови
параметри
в лева без вкл.
ДДС
17 200.00
17 800.00
16 600.00

В присъствие на поотделно поканен участник-представител от „Марина секюрити
сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД и „БГ СОД“ ООД, комисията обяви
предложените цени, изиска и получи тяхното потвърждение и изрично съгласие за
оповестяването им пред другите участници.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията и Спасимир Митев управител на „БГ СОД“ ООД - участник в обществената поръчка - подписаха „Ценовите
параметри“ на „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД, “Арес груп 1“ ЕООД. Членовете на
комисията и Евгени Петров - представител на „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД участник в обществената поръчка - подписаха „Ценовите параметри“ на „БГ СОД“ ООД.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за
съотношението на предложените от допуснатите до класиране участници ценови
параметри със средната стойност на останалите участници._____________________________
Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП
„Марина
“Арес груп 1“
„БГ СОД“
секюрити
ЕООД
ООД
сикрет груп“
ЕООД
„Марина секюрити сикрет груп“
17 200.00
17 200.00
ЕООД
17 800.00
17 800.00
“Арес груп 1“ ЕООД
16 600.00
16 600.00
„БГ СОД“ ООД
-

-

Предложение на участника

17 200.00

17 800.00

16 600.00

Средна стойност на останалите
участници

17 200.00

16 900.00

17 500.00

Статут
на офертата

съвпадение с
предложението
на участника

неблагоприятна
оферта

благоприятна
оферта

Разлика
%

неприложимо
неприложимо

неприложимо
неприложимо

-900.00
0.05%
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Комисията не установи да има участник, чиито ценови параметри, предложени за
изпълнение на обществената поръчка да са с повече от 20 на сто по-благоприятни от
средната стойност на ценовите параметри на останалите участници.
Резултати от разглеждане и оценяване на ценовите оферти на допуснатите
участници:
1. Участникът „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД е представил ценови параметри в
оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че
предложената ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и
отговаря на условията на Възложителя. Предложението е подписано от лице,
упълномощено да представлява предприятието. Комисията не установи разминаване
между посочените с цифри и думи стойности, както и няма разминаване при
умножението на посочените месечна и крайна цена за срока от 24 месеца.
2. Участникът “Арес груп 1“ ЕООД е представил ценови параметри в оригинал по
приложения в документацията образец. Комисията констатира, че предложената ценова
оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и отговаря на условията
на Възложителя. Предложението е подписано от лице, упълномощено да представлява
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените месечна и
крайна цена за срока от 24 месеца
3. Участникът „БГ СОД“ ООД е представил ценови параметри в оригинал по приложения
в документацията образец. Комисията констатира, че предложената ценова оферта е
редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и отговаря на условията на
Възложителя. Предложението е подписано от лице, упълномощено да представлява
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените месечна и
крайна цена за срока от 24 месеца.
На основание т.24 от описанието на обществената поръчка, касаеща оценяването на
икономически най-изгодната оферта по критерии за възлагане най-ниска цена /чл.70 ал.2,
т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена,
комисията класира участниците за охранителни дейности, включително въоръжена охрана
на обекти, стопанисвани от Икономически университет - Варна, както следва:
1. „БГ СОД“ ООД
2. „Марина секюрити сикрет груп“ ЕООД
3. “Арес груп 1“ ЕООД
Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия доклад да бъде
предложено сключване на договор с предмет "Охранителни дейности, включително
въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет - Варна“, /код,
съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 7971 3000 „Охранителни услуги“/ и
публикувана в АОП под уникален номер 959760 на „БГ СОД“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ
200999966, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на
участника.
4
01.01.01 FM

С оглед законосиобразното прилагане на чл.106, ал.1 от ЗОП, Ви информираме, че в
десетдневен срок от представяне на настоящия доклад от дейността, имате право да
приемете работата на комисията, назначена със Ваша Заповед № РД-06-764/09.03.2020г.,
чрез утвърждаване на настоящия доклад и да издадете решение за определяне на
изпълнител или да прекратите процедурата при условията на чл.11() от ЗОП. При
констатирани от Ваша страна нарушения в работата на комисията, които могат да бъдат
отстранени без да се налага прекратяване на процедурата, документите по процедурата
следва да бъдат върнати на комисията с указания за отстраняване на допуснатите
нарушения.

П рилож ения къ м настоящ ия доклад:
1. Входящ регистър на офертите.
2. Протокол от 18.03.2020г. за работата на комисията
3. Оферти - 3 броя.
4. Документация по процедурата.
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1. Владимир ЯовакоЕ от Регламент ЕС 2016/679 j2. Косьо Владимиров
3. Владко Влае
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