ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 08-42/25.07.2019 г. на директора на
МДТ „Константин Кисимов“ за провеждане на открита с Решение за процедура по договаряне
без предварително обявление № ФС 15-03/12.07.2019г. за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикалнодраматичен театър „К. Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на
театъра имущество“
На 29.07.2019 г. от 9,00 часа в зала на първи етаж в административната сграда на МДТ
„Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, се събра Комисия в пълен състав, както следва:
Председател: Росен Дамянов Крумов - правоспособен юрист;
Членове:
1.Надка Манева Яламова – зам. директор АСД
2. Здравко Петров Йоновски – зав. „Технически служби“,
със задача да отвори постъпилите оферти, да извърши подбор на участниците, разглеждане и
оценка на офертите в процедура по договаряне без предварително обявление № ФС 1503/12.07.2019г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „24 часова физическа
невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ гр.
Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и
правилата за работа на комисията.
Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на
комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе подписан
от председателя на комисията.
Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа
декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал.9 и ал.13 и чл.52 от
ППЗОП.
Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите в срока – 25.07.2019г. – 16.00
часа, определен от Възложителя за подаване на оферти за участие в процедурата оферти, а
именно:
1. Оферта №1 с вх. № РД-18-2-205/25.07.2019 г., постъпила в 11,52 часа, подадена от
„БОЙДИП“ ЕООД
2. Оферта № 2 с вх. № РД 18-2-206/25.07.2019 г., постъпила в 12.07 ч., подадена от „К3
СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД
3. Оферта № 3 с вх. № РД 18-2-207/25.07.2019 г., постъпила в 13.35 ч., подадена от
„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД
Комисията констатира, че подадените оферти са в запечатани непрозрачни опаковки с видимо
ненарушена цялост, с входящ номер, дата и час на подаване, както и че няма предложения,
постъпили след крайния срок.
При отваряне на офертите присъства представител на участника – „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП
ЕООД“ – Венцислав Цонев Величков - Управител и не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване, видно от присъствен лист, приложение към настоящия
протокол.
І. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената от
възложителя документация за участие в откритата процедура, като пристъпи към отварянето им
по реда на тяхното постъпване
1. Първа бе отворена офертата на участника „БОЙДИП“ ЕООД, постъпила с вх. № РД-182-205/25.07.2019 г. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията
констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри",
ЕЕДОП представен на електронен носител и техническа оферта с приложени декларации по
образци на документацията. Тримата членове на комисията подписаха плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

2. Втора бе отворена офертата на участника „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, постъпила с
вх. № РД 18-2-206/25.07.2019 г., Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание.
Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови
параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и техническа оферта с приложени
декларации по образци на документацията. Тримата членове на комисията подписаха плика с
надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.
3. Трета бе отворена офертата на участника „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД, постъпила
с вх. № РД 18-2-207/25.07.2019 г Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание.
Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови
параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и техническа оферта с приложени
декларации по образци на документацията. Тримата членове на комисията подписаха плика с
надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.
ІІ. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и оповестяване на
тяхното съдържание, полагане на подписи върху Техническата оферта и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри", приключи публичната част от заседанието на комисията.
ІІІ. В закрито заседание на 29.07.2019 г., комисията продължи своята работа, като обстойно
разгледа документите в офертите на участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
При разглеждане на представените ценови оферти, комисията констатира следното:
1. Представената офертата на участник „БОЙДИП“ ЕООД е в размер от 3 480 /три
хиляди четиристотин и осемдесет/лева, без ДДС на месец или обща цена 125 280 /сто двадесет и
пет хиляди двеста и осемдесет/лева за целия период;;
2. Представената офертата на участник „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД е в размер от
3 333,12 /три хиляди триста тридесет и три лева и дванадесет стотинки/, без ДДС на месец или
обща цена 119 992,32 /сто и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и
две стотинки/ за целия период
3. Представената офертата на участник „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД е в размер от
3 500 /три хиляди и петстотин/лева, без ДДС на месец или обща цена 126 000 /сто двадесет и
шест хиляди/лева за целия период;
IV. Констатации от прегледа на техническите оферти на допуснатите до този етап
участници:
1. Относно офертата на участник „БОЙДИП“ ЕООД – същият е представил изискуемите
по процедурата документи със съответния опис.
2. Относно офертата на участник „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД – същият е
представил изискуемите по процедурата документи със съответния опис.
3. Относно офертата на участник „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД – същият е
представил изискуемите по процедурата документи.
V. С оглед на направените констатации по т. III от настоящия протокол, комисията
единодушно РЕШИ:
На основание Раздел VIII „Оценяване и класиране на офертите“, съгласно чл.70, ал.2, т.1
от ЗОП, класира участниците в процедура по договаряне без предварително обявление № ФС 1503/12.07.2019г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „24 часова физическа
невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър „К.
Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“, както
следва:
1.
„К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 201237890, представлявано от Венцислав
Цонев Величков – Управител, с предложена цена от 3 333,12 /три хиляди триста тридесет и три
лева и дванадесет стотинки/, без ДДС на месец или обща цена 119 992,32 /сто и деветнадесет
хиляди деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки/ за целия период.

2.
„БОЙДИП“ ЕООД, ЕИК 130991796, представлявано от Борислав Людмилов Досев –
Управител, с предложена цена в размер от 3 480 /три хиляди четиристотин и осемдесет/лева, без
ДДС на месец или обща цена 125 280 /сто двадесет и пет хиляди двеста и осемдесет/лева за
целия период.
3.
„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ЕИК 104618582, представлявано от Николай
Христов Широков – Управител, с предложена цена в размер от 3 500 /три хиляди и
петстотин/лева, без ДДС на месец или обща цена 126 000 /сто двадесет и шест хиляди/лева за
целия период;
Определя за победител в процедурата „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 201237890,
представлявано от Венцислав Цонев Величков – Управител.
Забележка: При нормативна промяна на осигурителния доход за длъжността „охранител“,
съгласно влязъл в сила нормативен акт, водеща до промяна на заплащането на служителите се
коригира цената в размера на промяната на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор
за изпълнение на
обществената поръчка с класирания на първо място участник „К3 СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД,
ЕИК 201237890, представлявано от Венцислав Цонев Величков – Управител.
VII. Комисията определи протокола от работата на комисията да бъде изпратен на
участниците и публикуван в профила на купувача на Възложителя по партидата на обществената
поръчка.
НКомисията приключи работата си на 29.07.2019г. в 13:00 часа и на основание чл. 54, ал.7
от ППЗОП състави настоящия протокол.
КОМИСИЯ:
Председател: Росен Дамянов Крумов - .......................................................
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Членове:
Надка Манева Яламова - ......................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Здравко Петров Йоновски – ..............................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

