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ДОКЛАД

Днес, 17.04.2019 г. от 10:00 часа, , комисия назначена със заповед ДР-85/17.04.2019, на основание чл.103 от ЗОП и чл.54 -  
60, от ППЗОП в състав:
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се събра във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от 
Закона за обществени поръчки (ЗОП) с номер №ТТ001854 и предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на физическа 
невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охраните/ши системи и автопатрули за предотвратяване иа престъпни , 
КОМИСИЯ с .  ^ Г У  М  . / . /У X  X

U

Заличена информация по ЗЗЛД

Заличена информация по ЗЗЛД



2

посегателства на обекти на „Софийска вода" АД", открита с Решение СН-78/12.04.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" 
АД, публикувано обявление в РОП на 12.04.2019 г. под номер 00435-2019-0025, да отвори представените оферти, да оповести 
съдържанието им, да провери наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри", да разгледа 
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, както и да провери съответствието с изискванията на възложителя на представеното техническо предложение по 
чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП.
На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти присъстваха: Валентин Донев -  упълномощен 
представител на „Петромакс Секюрити Груп" ООД, Елза Стратиева - упълномощен представител на „Елитком 95" ЕАД, Любомир 
Малинов -  упълномощен представител на АС „Скорпио" ООД, Диана Иванова -  упълномощен представител на АС „Скорпио" ООД.

Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти и протокол по чл.48, ал.б от ППЗОП, след което 
членовете й подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне и 
преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.

№ 1 2 3
Дата и час на 
подаване:

16.04.2019 г. в 11:05 ч. 16.04.2019 г. в 12:42 ч. 16.04.2019 г. в 14.17 ч.

Участник- фирма: „Петромакс секюрити груп" 
ООД, ЕИК: 114501944

"Елитком 95" ЕАД, 
ЕИК: 121054073

„АС Скорпио" ООД, 
ЕИК: 111030259

Адрес за 
кореспонденция:

5800 град Плевен, ул. „Константин 
Величков" № 3

гр. София 1000, р-н Средец, ул. 
„Г.С.Раковски" №60

1680, гр.София, р-н Витоша, ул. 
„Пирин" №50

Тел.: 0887492521 02 9880458 070010711; 02 8922502
Факс: - 02 8922577

e-mail: office® petromaxsecuritv.com elitkom95ad@amail.com office@as-scorpio.com

Представляван от:
Русалин Антонов Русалинов и 
Никола Захариев Петков - 
Управители

Юлий Василев Иванов- Главен 
Изпълнителен директор и Христо 
Иванов Жеков- Изпълнителен 
директор

Васка Александрова Пенкова - 
Управител

Адрес на управление:
5800 град Плевен, ул. „Константин 
Величков" № 3

гр. София 1000, р-н Средец, ул. 
,уГ.С. Раковски" №96, ет.1

1680, гр.София, р-н Витоша, ул. 
„Пирин" №50
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При спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), комисията извърши следните 
действия:

1. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Петромакс секюрити груп" ООД, оповести 
нейното съдържание и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от 
членовете й подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на 
присъстващите представители на други участници да подпишат. Пликът „Предлагани ценови параметри" бе подписан от Любомир 
Малинов -  упълномощен представител на АС „Скорпио" ООД и Елза Стратиева - упълномощен представител на „Елитком 95" ЕАД, 
техническото предложение бе подписано от Диана Ивановав -  упълномощен представител на АС „Скорпио" ООД.

2. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника "Елитком 95" ЕАД, оповести нейното съдържание и 
провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите представители на 
други участници да подпишат. Пликът „Предлагани ценови параметри" бе подписан от Диана Иванова -  упълномощен 
представител на АС „Скорпио" ООД и Валентин Донев -  упълномощен представител на „Петромакс Секюрити Груп" ООД, 
техническото предложение бе подписано от Диана Иванова -  упълномощен представител на АС „Скорпио" ООД.

3. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника „АС Скорпио" ООД, оповести нейното съдържание и 
провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете й подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и предложиха на присъстващите представители на 
други участници да подпишат, но те не упражниха това свое право.

След извършване на описаните по-горе действия, публичната част от заседанието на комисията приключи.
На закрито заседание на 17.04.2019 г., комисията разгледа по същество подадените документи и информация по чл.39, ал.2 

от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя:

1. По отношение на участника „Петромакс секюрити груп" ООД, комисията констатира, че е налице съответствие с 
изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. По отношение на участника "Елитком 95" ЕАД, комисията констатира, че е налице съответствие с изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

3. По отношение на участника „АС Скорпио" ООД,/комисията констатира, че е налице съответствие с изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възлоркителя.
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Комисията разгледа представените от участниците технически предложения, в съответствие с чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и 
констатира, че и тримата участници са представили посочените в т.4.5 от Поканата за участие, документи, които отговарят на 
изискванията на възложителя.

Комисията взе решение да отвори и оповести документите, съдържащи се в плик Предлагани ценови параметри на 
публично заседание на 18.04.2019 г. от 13:00 часа., от 13:45 ч. да проведе жребий, съгласно чл.67 от ППЗОП и от 14:00 до 15:30 
да проведе договаряния с допуснатите участници в процедурата.

На 17.04.2019 г. бяха изпратени до участниците и публикувани на сайта на „Софийска вода" АД, в електронната преписка в 
раздел „Профил на купувача", бяха публикувани покани до участниците за място, дата и час на отваряне и оповестяване на 
предлаганите от участника Ценови параметри, провеждане на жребий за поредността на договарянето и часове на договарянията 
с участниците.

На публичното заседание на комисията, проведено на 18.04.2019 г., от 13:00 часа в централния офис на възложителя 
присъстваха следните представители на участниците: Валентин Донев -  упълномощен представител на „Петромакс Секюрити Груп" 
ООД, Юлий Иванов -  главен изпълнителен директор на „Елитком 95" ЕАД, Васка Пенкова -  управител на АС „Скорпио" ООД, 
Любомир Малинов -  упълномощен представител на АС „Скорпио" ООД.

Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Петромакс секюрити груп" ООД и оповести 
предложената от него цена. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение и предложиха на присъстващите 
представители на други участници да подпишат. Ценовото предложение на „Петромакс секюрити груп" ООД бе подписано от 
Любомир Малинов -  упълномощен представител на АС „Скорпио" ООД и Юлий Иванов -  главен изпълнителен директор на 
„Елитком 95" ЕАД.

Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри" на участника "Елитком 95" ЕАД и оповести предложената от него 
цена. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение и предложиха на присъстващите представители на други 
участници да подпишат. Ценовото предложение на "Елитком 95" ЕАД бе подписано от Любомир Малинов -  упълномощен 
представител на АС „Скорпио" ООД и Валентин Донев -  упълномощен представител на „Петромакс Секюрити Груп" ООД.

Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри" на участника „АС Скорпио" ООД и оповести предложената от него 
цена. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение и предложиха на присъстващите представители на други 
участници да подпишат. Ценовото предложение на „АС /Скорпио" ООД бе подписано от Валентин Донев -  упълномощен 
представител на „Петромакс Секюрити Груп" ООД. / /
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След приключване на откритата част на заседанието, комисията разгледа по същество подадените документи, съдържащи се в 
плик „Предлагани ценови параметри" на участниците, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от 
възложителя.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Петромакс секюрити груп" ООД отговаря на изискванията 
на Възложителя. При проверката му комисията установи допусната аритметична грешка при пресмятането. При направената 
проверка комисията получи сума различна от посочената от Участника в позиция 2, колона „Общо цена за месеца без ДДС" от 
Ценовата таблица. Съгласно посоченото в т. 17.1.2. от поканата за участие, комисията извърши повторни изчисления и определи 
аритметично верните суми както следва:

Позиция в Ценовата таблица
Сума

посочена от 
участника

Аритметично 
вярна сума

Позиция 2, колона „Общо цена за месеца 
без ДДС" от Ценовата таблица

6 782,40 ЛВ. 6 804,00 лв.

Колона „Общо" от Ценовата таблица 221 681,60 лв. 222 703,20 лв.

Обща цена услугата по охрана за срока на 
договора

890 726,40 лв. 890 812,80 лв.

Комисията констатира, че участниците „Елитком 95" ЕАД и „АС Скорпио" ООД са представили ценови предложения, които 
отговарят на изискванията на възложителя.

След приключване на описаните по-горе действия, на 18.04.2019 г. в 13:45 часа комисията пристъпи към теглене на жребий 
за определяне на поредността на договаряне. На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители на 
участниците: Валентин Донев -  упълномощен представител на „Петромакс Секюрити Груп" ООД, Юлий Иванов -  главен 
изпълнителен директор на „Елитком 95" ЕАД, Васка Пенкова -  управител на АС „Скорпио" ООД, Любомир Малинов -  упълномощен 
представител на АС „Скорпио" ООД.

Комисията оповести правилата, по които следва да се проведе жребият. Председателят на комисията надписа подпечатаните 
листове с имената на участниците, сгъна ги, постави ги в празни пликове и ги пусна в празна кутия. Иво Кръстев, член на 
комисията, изтегли пликовете с имената на участниците за с^ределяне на поредността на договарянията.
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Резултатът от проведения жребий е отразен в отделен протокол, подписан от членовете на комисията и от участниците.
На 18.04.2019 г. от 14:00 ч. се проведе индивидуално договаряне с участника „Петромакс секюрити груп" ООД. От страна 

на участника, участие в договарянето взе Валентин Донев -  упълномощен представител.
Резултатът от проведеното договаряне с участника е отразен в отделен протокол, подписан от членовете на комисията и от 

участника. Протоколите от договарянията са неразделна част от този доклад.
На 18.04.2019 г. от 14:30 ч. се проведе индивидуално договаряне с участника „Елитком 95" ЕАД. От страна на Участника, 

участие в договарянето взе Юлий Иванов -  главен изпълнителен директор.
Резултатът от проведеното договаряне с участника е отразен в отделен протокол, подписан от членовете на комисията и от 

участника. Протоколите от договарянията са неразделна част от този доклад.
На 18.04.2019 г. от 15:00 ч. се проведе индивидуално договаряне с участника „АС Скорпио" ООД. От страна на Участника, 

участие в договарянето взе Баска Пенкова -  управител.
Резултатът от проведеното договаряне с участника е отразен в отделен протокол, подписан от членовете на комисията и от 

участника. Протоколите от договарянията са неразделна част от този доклад.

Комисията извърши оценка на ценовите предложения, изчисли крайната оценка, съобразно методиката за оценка, както 
следва:
ОЦЕНКА:

Наименование на участника „Петромакс 
секюрити груп" ООД „Елитком 95" ЕАД „АС Скорпио" ООД

Сума в колона „Общо" от Ценовата таблица 

в лв. без ДДС
222 703,20 223 718,40 221 846,40

Оценка с максимален брой точки 100 99.62
Г\

99.16 100

Участникът с най-висока оценка ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на обществената поръчка.

КОМИСИ^
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С оглед горепосоченото, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито предложения 
отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

1. „АС Скорпио" ООД със седалище и адрес на управление: 1680, гр.София, р-н Витоша, ул. „Пирин" №50, 
представлявано от Васка Александрова Пенкова - Управител.

2. „Елитком 95” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Г.С.Раковски" №60, 
представлявано от Юлий Василев Иванов- Главен Изпълнителен директор и Христо Иванов Жеков- Изпълнителен 
директор.

3. „Петромакс секюрити груп" ООД със седалище и адрес на управление: 5800 град Плевен, ул. „Константин Величков" 
№ 3, представлявано от Русалин Антонов Русалинов и Никола Захариев Петков - Управители.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана, 
охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти 
на „Софийска вода" АД"", със следния участник:
„АС Скорпио" ООД със седалище и адрес на управление: 1680, гр.София, р-н Витоша, ул. „Пирин" №50, 
представлявано от Васка Александрова Пенкова - Управител.

Работата на Комисията завърши на 19.04.2019 г. с подписване на настоящия доклад.

В
Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД
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