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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 4 

за отваряне на ценовите предложения 

 

Днес, 29.09.2016 г. в 10.00 часа, в сградата на ТП на НОИ- Кърджали, ул. “Булаир” № 35 се 

проведе публично заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1015-08-119 / 01.09.2016 г. 

на Директора на ТП на НОИ – Кърджали за извършване на подбор, разглеждане и оценка на 

офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – 

Кърджали”, открита с решение № 1040-08-6 от 27.07.2016г. на Директора на ТП на НОИ - 

Кърджали, публикувано обявление в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 

29.07.2016 г. под № 00145-2016-0126 и в “Официален вестник” на ЕС- бр.145 от 29.07.2016 г. и 

решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №1040-08-6#1 

от 11.08.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Кърджали, публикувано обявление в регистъра на 

Агенцията по обществени поръчки на 15.08.2016 г. и в “Официален вестник” на ЕС- бр.156 от 

13.08.2016 г. 

 

На заседанието присъстваха  

Комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1. Галина Войнова-Стоева - Главен експерт в отдел „Административен“; 

ЧЛЕНОВЕ:                2. Емилия Кючукова – Главен счетоводител в отдел  „Административен“;  

                          3. Любомир Макаков – Старши експерт в отдел „Административен“; 

                                     4. Радка Иванова – Старши експерт  в  отдел „Административен”; 

                                     5. Деян Янев -  Юрисконсулт в отдел „Административен“.  

  

 и следните лица:  
1. Красимир Тонев – упълномощен представител на „Кремък“ ЕООД гр. Стара Загора. 

2. Петко Коев - упълномощен представител на участника „Вадим” ООД  гр. София. 

3. Иван  Назъров – упълномощен представител на участника „АСО ГЛОБАЛ 

СЕКЮРИТИ” ООД гр. Хасково. 

 

 Настоящото публично заседание е за отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”. 

 Председателят на комисията откри заседанието и обяви пред присъстващите, че на 

основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовите предложения на участниците „АСО Глобал 

Секюрити“ ООД гр. Хасково и „Селект Секюрити“ ООД гр. София, няма да бъдат отваряни. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис: 

„Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на допуснатите участници, по реда на 

постъпването им в деловодството на ТП на НОИ-Кърджали. 

 



 

 Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Вадим” ООД гр.София. 

       Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката „Предоставяне на 

услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали” е в размер на 11 988,00 лв. 

/единадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС. Предлаганата цена не 

надвишава обявения от Възложителя финансов ресурс. 

            Председателят на комисията предложи на присъстващи упълномощени представители на 

останалите участници, един от тях да подпише документите, съдържащи се в плика с надпис: 

„Предлагани ценови параметри“, но никой не изрази желание и всички документи, съдържащи се 

в плика се подписаха от трима от членовете на комисията.  

 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Саламандър АСО” ООД 

гр. Перник. 

      Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката „Предоставяне на 

услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали” е в размер на 10 728,00 лв. 

/десет хиляди седемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС. Предлаганата цена не надвишава 

обявения от Възложителя финансов ресурс. 

Документите, съдържащи се в плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“  се 

подписаха от Г-н Петко Коев - упълномощен представител на „Вадим“ ООД  - гр. София и от 

трима от членовете на комисията.  

  

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Кремък” ЕООД гр. Стара 

Загора. 

        Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката „Предоставяне на 

услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали” е в размер на 11 307,84 лв.  

лв. /единадесет хиляди триста и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС. 

Предлаганата цена не надвишава обявения от Възложителя финансов ресурс. 

 Всички документи, съдържащи се в плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“  се 

подписаха от Г-н Петко Коев - упълномощен представител на „Вадим“ ООД гр. София и от 

трима от членовете на комисията.   

 С това публичната част на заседанието приключи. 

 

 Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа подробно ценовите 

предложения на допуснатите  участници. Комисията извърши проверка на ценовите предложения 

за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно условията поставени от Възложителя. 

 

 При проверка на ценовото предложение на участника „Вадим“ ООД гр. София не бяха 

открити несъответствия с поставените от Възложителя изисквания. Предложената обща цена  от 

участника в размер на 11 988,00 лв. / единадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева/ без 

ДДС и предложената месечна цена в размер на 999,00 лв. /деветстотин деветдесет и девет лева/ 

без ДДС, формирана като 1/12 част от общата цена, не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката, определена от Възложителя в размер на 13 335,00 лв. /тринадесет хиляди триста 

тридесет и пет лева/ без ДДС. 

 

При проверка на ценовото предложение на участника „Саламандър АСО” ООД гр. 

Перник. не бяха открити несъответствия с поставените от Възложителя изисквания. 

Предложената обща цена  от участника в размер на 10 728,00 лв. / десет хиляди седемстотин 

двадесет и осем лева/ без ДДС и предложената месечна цена в размер на 894,00 лв. /осемстотин 



 

деветдесет и четири лева/ без ДДС, формирана като 1/12 част от общата цена, не надвишава 

прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя в размер на 13 335,00 лв. 

/тринадесет хиляди триста тридесет и пет лева/ без ДДС. 

 

 При проверка на ценовото предложение на участника „Кремък” ЕООД гр. Стара Загора 

не бяха открити несъответствия с поставените от Възложителя изисквания. Предложената обща 

цена  от участника в размер на 11 307,84 лв. /единадесет хиляди триста и седем лева и осемдесет 

и четири стотинки/ без ДДС и предложената месечна цена в размер на 942,32 лв. /деветстотин 

четиридесет и два лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС, формирана като 1/12 част от общата 

цена, не надвишава прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя в размер на 

13 335,00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и пет лева / без ДДС. 

 

 С оглед наличието на три оферти достигнали до етап класиране, на основание чл. 72, ал.1 

от Закона за обществените поръчки, комисията извърши проверка за наличие на ценово 

предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите 

предложения на останалите участници по същия показател на оценка – „най-ниска цена“ и не 

установи наличието на такова предложение. 

 

  Въз основа на резултатите от извършения предварителен подбор за съответствие на 

документите и информацията с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, извършеното разглеждане и оценка на офертите на участниците за 

съответствието им с изискванията на Възложителя, с оглед предварително обявения критерий за 

оценка - „най-ниска цена“, която да не надвишава прогнозната стойност на поръчката, 

определена от Възложителя в размер на  13 335,00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и пет 

лева/ без ДДС, Комисията предлага на Възложителя следното класиране на участниците: 

 

     На първо място: „Саламандър АСО” ООД гр. Перник 

        Мотивите на комисията са следните: 
       Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя изисквания 

за лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя условия и участникът 

е представил всички необходими документи и информация. Стойността на предложената обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер  на 10 728,00 лв. / десет хиляди седемстотин двадесет и 

осем лева/ без ДДС и предложената месечна цена в размер на 894,00 лв. /осемстотин деветдесет и 

четири лева/ без ДДС, формирана като 1/12 част от общата цена, не надвишава прогнозната 

стойност на поръчката, определена от Възложителя в размер на 13 335,00 лв. /тринадесет хиляди 

триста тридесет и пет лева/ без ДДС и представлява най-ниската предложена цена за 

изпълнението й.  

 

             На второ място: „Кремък” ЕООД гр. Стара Загора 

 Мотивите на комисията са следните: 
Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя 

изисквания за лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя 

условия и участникът е представил всички необходими документи и информация. Стойността на 

предложената обща цена за изпълнение на поръчката в размер  на 11 307,84 лв. /единадесет 

хиляди триста и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС и предложената месечна 

цена в размер на 942,32 лв. /деветстотин четиридесет и два лева и тридесет и две стотинки/ без 



 

ДДС, формирана като 1/12 част от общата цена, не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката, определена от Възложителя в размер на 13 335,00 лв. /тринадесет хиляди триста 

тридесет и пет лева / без ДДС и представлява втората по големина най-ниска предложена цена 

за изпълнението й.   
 

 

 

       На трето място: „Вадим” ООД гр.София 

            Мотивите на комисията са следните: 
 Участникът отговаря изцяло на предварително обявените от Възложителя 

изисквания за лично състояние и на критериите за подбор, представеното Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката съответства изцяло на обявените от Възложителя 

условия и участникът е представил всички необходими документи и информация. Стойността на 

предложената обща цена за изпълнение на поръчката в размер  на 11 988,00 лв. / единадесет 

хиляди деветстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС и предложената месечна цена в размер на 

999,00 лв. /деветстотин деветдесет и девет лева/ без ДДС, формирана като 1/12 част от общата 

цена, не надвишава прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя в размер на 

13 335,00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и пет лева / без ДДС и представлява третата по 

големина най-ниска предложена цена за изпълнението й.   

 

 С оглед направеното класиране и предварително обявените условия, Комисията 

предлага на Възложителя изпълнението на поръчката с предмет: „Предоставяне на услуги 

по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали” да бъде възложено на 

класирания на първо място участник: „Саламандър АСО” ООД гр. Перник. 

 

Председателят на комисията закри заседанието. 

 

Председателят на комисията предаде цялата документация към настоящата обществена 

поръчка на отговорното лице по Заповед №1015-08-80/03.06.2016г. за съхранението й до 

предаването й на Възложителя. 

 

Настоящия протокол е съставен на 29.09.2016 г. и се състои от 4 /четири/ страници. 

    

 

 

                                         КОМИСИЯ:               Председател: * .................................. 

                                                                                                               Галина Войнова-Стоева 

 

Членове: * .................................. 

   Емилия Кючукова 

                                                                                           

   *................................... 

  Любомир Макаков 

      

   *................................... 

                                                                                   Радка Иванова 

 

    * .....................................    
       Деян Янев 

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 
  


