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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       № 1040-08-6#2 / 06.10.2016 г., гр. Кърджали 

 

 на основание чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки за определяне на 

изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по 

охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали” 

 

На основание с чл.106, ал. 6, във връзка с чл. 109 от Закона за обществените поръчки и 

утвърден доклад за резултатите от работата 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. 
 

О Б Я В Я В А М: 

 

І. Класираните участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 

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

Кърджали” съгласно представените документи и цена, които съответстват на предварително 

обявените от Възложителя условия, както следва: 

 

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

       Мотиви: 
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 

 Мотиви: 
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 

            Мотиви: 
 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.   

 

ІІ. За Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по 

охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали” участника класиран на първо 

място - „Саламандър АСО” ООД гр. Перник    

 

ІІІ. Отстранени участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 

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

Кърджали”: 

 

„Селект секюрити“ ООД гр. София 

Мотиви: 
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия на поръчката, а именно:  

Участникът е представил лиценз за извършване на частна охранителна дейност само по 

чл.5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, а съгласно обявлението за обществена поръчка – Раздел III 1.1 

„Годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с 

вписването в професионални или търговски регистри“ и съответно т. 2.1 на „Образец на оферта 

и указания за попълването й“ Възложителят изисква участниците да притежават лиценз/и за 

извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за частната 

охранителна дейност /ЗЧОД/ на територията на страната или на Област Кърджали.  

В представения ЕЕДОП, участникът не е попълнил част II, буква „Б“ „Информация за 

представители на икономическия оператор“. Съдържанието на този раздел дава информация за 

всички лица, които представляват участника и формата, обхвата и целта на тяхното 

представителство.  

В представения ЕЕДОП, участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“, 

с която официално дава съгласието си Възложителя да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в съответната част, раздел, точка/и от 

представения ЕЕДОП за целите на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. 

           Във връзка с горното, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията е изпратила  до 

участника в обществената поръчка Протокол № 1 от 07.09.2016 г., като е определила в срок до 5 

работни дни от получаването на същия, участникът да представи на комисията нов ЕЕДОП 



 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на констатираните несъответствие и непълнота на 

информацията. 

На закрито заседание, проведено след изтичане на срока по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията е установила, че участникът „Селект секюрити“ ООД гр. София не е представил 

допълнителни документи, с които да отстрани констатираните от комисията несъответствия и 

непълнота на данните в офертата си. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участника 

„Селект секюрити“ ООД гр. София се отстранява от процедурата, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия на поръчката. 

 

„Асо Глобал Секюрити“ ООД гр. Хасково 

Мотиви: 
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия на поръчката, а именно:  

Участникът е представил лиценз за извършване на частна охранителна дейност само по 

чл.5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, а съгласно обявлението за обществена поръчка – Раздел III 1.1 

„Годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с 

вписването в професионални или търговски регистри“ и съответно т. 2.1 на „Образец на 

оферта и указания за попълването й“, Възложителят изисква участниците да притежават 

лиценз/и за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за 

частната охранителна дейност /ЗЧОД/ на територията на страната или на Област Кърджали.  

В документа „Образец на оферта и указания за попълването й“ към документацията за 

поръчката, Възложителят посочва в коя част от ЕЕДОП участникът предоставя (декларира) 

информация за сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за 

системи за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен), издаден на името на 

участника, съгласно чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП.  

В представения ЕЕДОП, участникът не е декларирал в част IV, буква „Г“, че ще може 

да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическия 

оператор отговаря на стандартите за качество, а към офертата си участникът е приложил 

заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството – ISO 9001:2008. 

            Във връзка с горното, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията е изпратила  до 

участника „Асо Глобал Секюрити“ ООД гр. Хасково Протокол № 1 от 07.09.2016 г., като е 

определила в срок до 5 работни дни от получаването на същия, участникът да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за отстраняване на констатираните 

несъответствие и непълнота на информацията. 

На закрито заседание, проведено след изтичане срока по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 

комисията е констатирала, че участникът „Асо Глобал Секюрити” ООД -гр. Хасково е 

представил допълнителни документи и информация, с които да отстрани констатираните от 

комисията несъответствия и непълнота на данните в офертата си. 

 В представения нов ЕЕДОП, участникът е декларирал в част IV, буква „Г“, че ще може 

да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическия 

оператор отговаря на стандартите за качество. 

       За удовлетворяване изискванията на Възложителя, участникът „Асо Глобал 

Секюрити” ООД гр. Хасково е представил и копие на лиценз с № 2333 / 17.10.2012 г. за 

извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД. След преглед на 

лиценза, представен от участника, на основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените 

поръчки, комисията е извършила проверка в Списък на валидни лицензи за извършване на 

частна охранителна дейност, публикуван на сайта на Главна дирекция „Национална полиция“ 

към Министерство на Вътрешните работи 

(http://gdnp.mvr.bg/Administrativni_uslugi/Chastna_ohranitelna_deinost/validni_licenzi.htm) и е  

установила, че участникът няма валиден лиценз за извършване на частна охранителна 

http://gdnp.mvr.bg/Administrativni_uslugi/Chastna_ohranitelna_deinost/validni_licenzi.htm


 

дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участника „Асо 

Глобал Секюрити” ООД гр. Хасково се отстранява от процедурата, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.  

 

На основание чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение 

да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата и да се публикува заедно с 

протоколите и окончателните доклади на комисията в профила на купувача на адрес: 
https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar към електронна преписка № 08-2016-1015-08-77. 

 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото Решение може да бъде 

обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 

получаването му. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на 

конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва. 

 

 

 

 

 

 

 

        ВЪЗЛОЖИТЕЛ,      * 

                                                   ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - КЪРДЖАЛИ: 

                  /СВИЛЕНА * ЯНЧИНА/ 

 

 

 

 

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

https://tenders-public.nssi.bg/tp/kar

