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Изх. № 27/16.07.2019 г.      УТВЪРЖДАВАМ:  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                           / На основание чл.2 от ЗЗЛД / 
       ДАТА ......................... 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

по чл. 97, ал.4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане и оценка на офертите и за класирането на 

участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 187, ал.1 от ЗОП, с 

предмет: Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на 

"Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение - София" ЕАД  с адрес: гр. София, бул. 

"Македония" № 38 

 

На 10.01.2010 г., в 10,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул. "Македония" № 38, в изпълнение на Заповед № 

30/11.01.2018 г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, се събра комисия в състав: 

 

Председател:  

На основание чл.2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител в "Четвърта Многопрофилна Болница за Активно 

Лечение-София" ЕАД 

 

Членове:   

1.  На основание чл.2 от ЗЗЛД – ръководител СД и ТО в "Четвърта многопрофилна   болница за   

активно лечение-София" ЕАД; 

2. На основание чл.2 от ЗЗЛД – адвокат; 

3. На основание чл.2 от ЗЗЛД – външен експерт; 

4. На основание чл.2 от ЗЗЛД - специалист ОП в "Четвърта Многопрофилна Болница за 

Активно Лечение-София" ЕАД 

 

Резервни членове: 

1. На основание чл.2 от ЗЗЛД -   - специалист ОП в "Четвърта Многопрофилна Болница за 

Активно Лечение-София" ЕАД 

 

със задача да отвори и разгледа по реда на чл. 97, ал.3 от ППЗОП постъпилите оферти, да 

извърши оценка и да класира участниците в обществена поръчка с предмет: „Денонощна охрана 

на движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на "Четвърта Многопрофилна 

Болница за Активно Лечение - София" ЕАД  с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38” по реда 

на чл. 187, ал.1 от ЗОП, за събиране на оферти с обява, изх. №710/20.12.2018 г. на 

Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД с ID № 9084446 в Регистъра на обществените поръчки. 

Председателят на комисията получи от деловодството на «Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение – София» ЕАД списък с участниците и представените оферти в 

срока за подаване на предложенията – до 16:00 ч. на 09.01.2019г. 

Офертите са представени и приети при спазване на изискванията на чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха и представиха декларации по чл. 97, ал.2 от ППЗОП 

във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията присъстваха 

представители на участниците в процедурата: 
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- «България Интернешънъл секюрити» ЕООД, чрез пълномощник На основание чл.2 от 

ЗЗЛД с пълномощно  заверено от На основание чл.2 от ЗЗЛД - нотариус рег. № 424;  

- «ВТА Секюрити» ООД, чрез пълномощник На основание чл.2 от ЗЗЛД.  

Офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Денонощна охрана на движимо и 

недвижимо имущество за следния обект: Сградата на "Четвърта Многопрофилна Болница за 

Активно Лечение - София" ЕАД  с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38”  са постъпили в 

следната последователност: 

1. «ВТА Секюрити» ООД, вх. № 1/07.01.2019г., 15,00 часа;  

 

2. «България Интернешънъл секюрити» ЕООД, вх. № 4/09.01.2019г., 11,20 часа;  

 

3. «ЕВРОФОРС ГРУП» ЕООД, вх. № 5/09.01.2019г., 13,30 часа;  

 

I. Комисията отвори пликовете с офертите на участниците по реда на тяхното 

постъпване. 

1. Офертата на «ВТА Секюрити» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 

комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова оферта. В 

съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения 

по обществена поръчка с предмет: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за 

следния обект: Сградата на "Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение - София" 

ЕАД  с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38”. 

 

2. Офертата на «България Интернешънъл секюрити» ЕООД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и 

ценова оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви 

ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Денонощна охрана на движимо и 

недвижимо имущество за следния обект: Сградата на "Четвърта Многопрофилна Болница за 

Активно Лечение - София" ЕАД  с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38”. 

 

3. Офертата на «ЕВРОФОРС ГРУП» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова 

оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите 

предложения по обществена поръчка с предмет: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо 

имущество за следния обект: Сградата на "Четвърта Многопрофилна Болница за Активно 

Лечение - София" ЕАД  с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38”. 

 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

 

II. Комисията продължи с проверка за съответствие на офертите на участниците с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 

1. «ВТА Секюрити» ООД 

1.1 Комисията установи, че офертата на участника «ВТА Секюрити» ООД отговаря на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата и документацията за участие.  

 

2. «България Интернешънъл секюрити» ЕООД 

2.1. Комисията установи, че офертата на участника «България Интернешънъл 

секюрити» ЕООД отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата и 

документацията за участие.  
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3. «ЕВРОФОРС ГРУП» ЕООД 

3.1. Комисията установи, че офертата на участника «ЕВРОФОРС ГРУП» ЕООД 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата и документацията за 

участие.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на 

участниците, допуснати до този етап, в съответствие с предварително обявените от 

възложителя условия и изисквания, а именно: 

 

        1. Оферта, подадена от «ВТА Секюрити» ООД 

       ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА”  
       Участникът е представил:  

Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Денонощна охрана на движимо 

и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на "Четвърта Многопрофилна Болница за Активно 

Лечение - София" ЕАД  с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38”, което включва:   

А. План за охрана на обект : Сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение –София” ЕАД, който включва : 

I. Общи положения, основни цели, основни задачи при изпълнение на охранителната дейност на 

ВТА Секюрити ООД.  

II. Особености на охранявания обект: 

III. Организация на охраната : 1. Ръководство; 2. Ръководител охранителна дейност; 3. Схема на 

охраната в обекта;  4. Организация на охраната и пропускателен режим; 5. Охранителни дейности които 

ще се изпълняват на обекта;  6. Състав и сили на физическата охрана; 7. Постът осигурява организация 

на пропускателния режим от охраната на обекта; 8. Организация на пропускателния режим от охраната 

на обекта, 9. Общи права изадължния на охранителите от „ВТА Секюрити” ООД; 9.1. Охранителите 

имат право; 9.2. Охранителите са длъжни; 9.3. На охранителите се забранява; 10. Тактика на действия 

на охраната при различни ситуации; 10.1. При приемане и сдаване на дежурство; 10.2. При носене на 

дежурство; 10.3 Проверка на документите за самоличност и проверка на багажа;10.4. Тактика за 

действие при кризисни ситуации при пожар, земетресение или друго природно бедствие; 11. Данни за 

моторните превозни средства, които ще се използат при охраната на обекта; 12. Материално техническо 

осигуряване и оборудване на охранителния състав и охранителната дейност. 

           IV. Взаимодействие с Възложителя, други държавни органи и институции. 

           1. Предмет на взаимодействие. 2. Подходи. 3. Опорни точки на взаимодействие. 4. Основни форми 

за ваимодействие. 5. Осъществяване на взаимодействието за предотвратяване на престъпни посегателства 

и за пресичане и разкриване на престъпления. 6. Оперативна връзка с определено от Възложителя лице/а 

       V.  Организация на комуникационната система 

 VI. Организационно управленски мерки и мероприятия за укрепване сигурността на 

охранявания обект; Форми и организация на контрол от страна на Възложителя; 

VII. Описание на изградена система за обучение за извършване на ежедневен и периодичен 

иструктаж на охранителите; 

VIII= Списък на документите, които ще се водят за всеки от обектите, предмет на поръчката. 

Приложени са Схема на обекта и график на охранителите. 

Решение на комисията: Членовете на комисията единодушно решиха по показател 

„Организация на персонала”, офертата, подадена от участник «ВТА Секюрити» ООД, да 

получи 50 /петдесет/ точки.  

            Мотиви:  
 Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а 

именно:  участникът е предложил организация на работата на отделните охранители, ръководители на 

охраната и ръководството на охранителната фирма, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между  тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. 

 
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация при условие, че са налични две от посочените в методиката обстоятелства. 
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В техническото предложение на този участник не е налично нито едно от посочените в Показател 

„Организация на персонала” обстоятелства, които да надграждат минималните изисквания на 

Възложителя .  

 

2. Оферта, подадена от «България Интернешънъл секюрити» ЕООД 

       ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА”  

       Участникът е представил:  

Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Денонощна охрана на 

движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на "Четвърта Многопрофилна 

Болница за Активно Лечение - София" ЕАД  с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38”.             

             Предложението на кандидата е структурирано въз основа на Общата теория за 

управление на риска, на фирмените методики и процедури и на комплексен подход при 

доставката на охранителни услуги, предвид на което е изграден комплексен подход за:  

измерването на риска;  минимизиране на риска; измерване/наостатъчния риск; приемане и/или 

преадресация на остатъчния риск. 

 След направен анализ и извършената оценка на риска са обосновани:  

          А. Ресурси /ценности/ подлежащи на защита; 

          Б. Заплахи /вреди/ за ресурсите; 

          В. Вероятност за осъществяване на заплахи; 

          Г. Последствия /щети/ 

          Въз основа на изложеното са набелязани съответни превантивни и възпиращи действия и 

организационно технически мерки, като същевременно за организацията на работа са 

представени: 
I . Физическа охрана на обекта 

II . Основни функции на физическата охрана 

III.  Организация на персонала - схема на постовете, брой лица при осъществяване на охраната, 

продължителност и график на смените, схема на взаимодействие  и схема на оповестяване при 

инциденти и извънаредни ситуации. 

        -   Пост 1 КПП - Централен вход на сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение- София” ЕАД с адрес гр. София  бул. „Македония” № 38  

 

1. Цели на физическата защита на обекта; 2.Особености на охранителния обект; 3. Защита на обекта се 

осъществява чрез следните способи;  4. Обща организация на охранителната дейност;   5. Задължения на 

охранителите от Пост №1 включват следните дейности; 6. Оборудване на охранителния екип; 7. 

Основни задължения на охранителния екип; 8. Функциите и задълженията на охранителните екипи при 

нормална обстановка; I. Действия на охраната при екстремни ситуации; 1.Въоръжено нападение; 

2.Анононимен сигнал за поставено взривно устройство; 3. Открити безконнтролни пакети и багажи в 

обекта, 4. Действия при извършен терористичен акт;  5. Масови безредици;  6. Пожар; 7. Наводнение; 8. 

Земетресение. 

          Приложени са - примерен месечен график  и  Описание на изградена система за организиране и 

осъществяване на ръководство, оперативен контрол, управление и съдействие на охранителите 

при изпълнението на служебните им задължения със следните раздели: 

 

I. Планиране 
        II. Организиране 

       III. Възлагане и изпълнение 

       IV. Контрол 

        V.Отчет 

     Решение на комисията: Членовете на комисията единодушно решиха по показател 

„Организация на персонала” офертата, подадена от участника  «България Интернешънъл 

секюрити» ЕООД да получи 100 (сто) точки. 

 

 Мотиви:  
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - 
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участникът е предложил организация на работата на отделните охранители, ръководители на охраната и 

ръководството на охранителната фирма, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими закачественото и срочно изпълнение 

на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация при условие, че са налични поне две от посочените в методиката 

обстоятелства. В т.4 от техническото предложение - Обща организация на охранителната дейност, са 

посочени минималните изисквания за отделните охранители, ръководители на охраната и ръководството 

на охранителната фирма.  

Този участник допълнително е приложил „Описание на изградена система за организиране и 

осъществяване на ръководство,  оперативен контрол,  управление и съдействие на охранителите 

при изпълнението на служебните им задължения”, като там е посочил мерки за вътрешен контрол и 

организация на работата на охранител, отговорник на охраната и ръководството на охранителната 

фирма/ ръководител охрана/, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Всички 

служители на шест месеца преминават през двудневно обучение за инструктаж на работното място и 

веднъж годишно обучение по програмите за кризисни ситуации. Това описание съответства на 

хипотезата на т. 3 от Показател „Организация на персонала” за надграждане на минималните 

изисквания.  

Заложени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, за които е 

доказана приложимостта и полезността им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще 

доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката /т.4 от Показател „Организация на 

персонала” за надграждане на минималните изисквания/ – поставяне на допълнителни камери за 

собствена сметка с цел разширяване обхвата на видеонаблюдението, както и поставянето на паник 

бутон. Този участник е направил това предложение на база на анализ на риска и необходимостта от 

превантивни действия за осъществяване на качествено изпълнение на охранителната дейност – по-добро 

наблюдение над обекта и бърза сигнализация за оказване на помощ при необходимост. Следователно, 

техническото предложение на този участник надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническите спецификации с две от посочените обстоятелства от Показател „Организация 

на персонала” за надграждане на минималните изисквания за получаване на максимален брой точки. 

 

              3. Оферта, подадена от «ЕВРОФОРС ГРУП» ЕООД 

             ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА”  

             Участникът е представил:  

             Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Денонощна охрана на 

движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на "Четвърта Многопрофилна 

Болница за Активно Лечение - София" ЕАД  с адрес: гр. София, бул. "Македония" № 38”, което 

включва:    
   А. План за охрана относно организиране и осъществяване на контролно пропускателен 

режим и денонощна физическа охрана, със следните точки :1. Общи положения, 2. Цели на 

физическата защита на обекта, 3.Особености и граници на охранявания обект, 3.1. Предмет на охраната, 

4.Защита на обекта се осъществява чрез следните способи, 5.Организация на охранителната дейност, 

Пост № 1, 5.2.Въоръжение и техническо оборудване, 5.3.Списък на документите, които ще се водят за 

всеки от обектите, предмет на поръчката, 5.4. Правилник за пропускателния режим, 6. План и 

взаимодействие с Възложителя, 7. Видове и начини на провеждане на инструктажите: 

I. Инструктаж на служители 

II. Първоначален инструктаж 

III. Въвеждащ инструктаж 

IV. Текущ инструктаж 

V. Инструктаж по ЗБУТ И ППО 

VI. Допълнителен ( не планиран) инструктаж 

VII. Извънреден инструктаж 

VIII. Оценка на охранителите 
       8. План за подпомагане на физическата защита на обектите: 

I. Общи положения 

II. Организация на силите за реагиране 
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     III. Действия на силите за реагиране при екстремни ситуации- Действия при въоръжен грабеж   

Действия при запалване и пожар, Действия при проникване. 

Б.  Система от мерки за контрол на качеството на изпълнение на охранителната услуга 

1.Възможни рискове и заплахи за сигурността в обекта 

2.Мерки за предотвратяване на възможните рискове и заплахи 

3.Система за контрол на дейността 

- Организационно осигуряване и контрол на охранителната дейност 

- Задължения на ръководния състав и структурните звена до ръководител направление 

- Описание на изградения дежурен център и собствена мрежа от подвижни звена за допълнително 

осигуряване на охраната в обектите 

В. План-инструкция за действията на служителите по сигурността при екстремални 

ситуации: 

I. Задължения на охранителите при нападение от въоръжено/и леце/а- върху тях или охраняваната 

собственост 

II. Задължения на охранителите при неправомерно проникване на територията на обекта от 

нарушител или група лица с цел кражба на охраняваната собственост 

III. При възникване на огнище на пожар в обекта или получаване информация за пожар 

IV. Задължения на охранителите при възникване на заплаха от провеждане на терористичен акт, 

откриване навзивниустнойства в района на обекта,вземане на заложници 

V. При получаване на телефонно съобщение за заплаха от изполваненавзривно вещество 

VI. Природни бедствия,аварии и анонимни съобщения 

VII. План за взаимодействие с Възложителя и органите на МВР 

             Решение на комисията: Членовете на комисията единодушно решиха по показател 

„Организация на персонала” офертата, подадена от участника  «ЕВРОФОРС ГРУП» ЕООД,  

да получи 50 (петдесет) точки. 

 Мотиви: 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - 

участникът е предложил организация на работата на отделните охранители, ръководители на охраната и 

ръководството на охранителната фирма, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение 

на възложената услуга. Изготвил е отделно План - инструкция за действията на служителите по 

сигурността при екстремални ситуации, но това е изискване на чл. 13 от  Наредба № 8121з-611 от 

11.06.2018г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност 

по чл.5 ал. 1 от ЗЧОД, относно планиране организацията на охрана, което е задължително и влиза в 

минималните изисквания на Възложителя.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация при условие, че са налични две от посочените в методиката обстоятелства,  

докато при този участник е налично само едно - с предложените „Система от мерки за контрол на 

качеството на изпълнение на охранителната услуга” е изпълнено само едно от изискванията за 

надграждане, свързано с мерки за вътрешен контрол и организация на работата на охранител, 

ръководител на охраната и ръководството на охранителната фирма, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. Посочено е как ще се изпълняват допълнително проверки на дежурните 

охранители от мобилните екипи на фирмата, изискването за доклади до дежурната част и 

утвърждаването от управителя на фирмата на план-график за проверки от ръководството. Това 

изпълнява хипотезата на т.3 от Показател „Организация на персонала” за надграждане на минималните 

изисквания.  

             Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците, като 

първо провери съотетствието им с изискванията на възложителя. Възложителят е изискал 

участниците да представят декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, като е 

посочил, че участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, относно 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки от Национална агенция по приходите. 
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Участниците са я представили, като отговорността за съобразяването на ценовото предложение 

с нормативните изисквания, е на участниците. 

 

1. Оферта № 1, подадена от «ВТА Секюрити» ООД 

           Комисията установи, че предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, е: 

1.Цена на месец за изпълнение на поръчката за обект:  Сградата на „Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение- София” ЕАД с адрес гр. София бул. „Македония” № 38  е 3000,00 

/три хиляди лева и нула стотинки/ лева без ДДС. 

2.Цена на изпълнение на поръчката за целия срок на договора за обект:  Сградата на „Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение- София” ЕАД с адрес гр. София бул. „Македония” 

№ 38  е 36 000,00 /тридесет и шест хиляди лева и нула стотинки / лева без ДДС. 

                       2. Оферта №2, подадена от «България Интернешънъл Секюрити» ЕООД                                                           

Комисията установи, че предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, е: 

1.Цена на месец за изпълнение на поръчката за обект:  Сградата на „Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение- София” ЕАД с адрес гр. София бул. „Македония” № 38  е 3040,42 

/три хиляди и четиридесет лева  и четиридесет и две  стотинки/ лева без ДДС. 

2.Цена на изпълнение на поръчката за целия срок на договора за обект:  Сградата на „Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение- София” ЕАД с адрес гр. София бул. „Македония” 

№ 38  е 36 485,04 /тридесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и четири 

стотинки/ лева без ДДС. 

    3. Оферта № 3, подадена от «ЕВРОФОРС ГРУП» ЕООД 

              Комисията установи, че предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, е: 

1.Цена на месец за изпълнение на поръчката за обект:  Сградата на „Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение- София” ЕАД с адрес гр. София бул. „Македония” № 38  е 3041,00 

/три хиляди и четиридесет и един лева и нула стотинки/ лева без ДДС. 

2.Цена на изпълнение на поръчката за целия срок на договора за обект:  Сградата на „Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение- София” ЕАД с адрес гр. София бул. „Македония” 

№ 38  е 36 492,00 /тридесет и шест хиляди и четиристотин деветдесет и два лева и нула 

стотинки / лева без ДДС. 

            IV. Оценяване и класиране на участниците. 

В съответствие с направените по–горе констатации, комисията извърши оконателното 

оценяване на участниците по формулата от методиката и обявява следното класиране: 

  На първо място:  

1.  „България Интернешънъл Секюрити” ЕООД с КО 89,44; 

На второ място:  

2. «ВТА Секюрити» ООД с КО 80,00; 

На трето място:  

3. «ЕВРОФОРС ГРУП» ЕООД с КО 69,44 

Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител класирания на първо 

място участник и да сключи договор за изпълнение на предмета на настоящата обществена 

поръчка с участника „България Интернешънъл Секюрити” ЕООД.  

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения 

не бяха заявени особени мнения.  

Комисията приключи работа на 16.01.2019г. 

Настоящият протокол е съставен и подписан в 1 екземпляр.  

  Настоящия протокол е представен на възложителя за утвърждаване на 16.01.2019г.  

КОМИСИЯ: 

 

                    Председател:...................................( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                                                  Членове: 1……………………..….( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                 2…………………….......( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                                                                 3…………………….......( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                                                              4.………………..............( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 


