
 

 



 

шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки) с ДДС. Обща годишна стойност на 

услугата – 42 696,00 лв. (четиридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и шест лева) 

без ДДС или 51 235,20 лв. (петдесет и една хиляди двеста тридесет и пет лева и двадесет 

стотинки) с ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото 

предложение на участника и с това приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

Комисията продължи своята работа по преглед и оценка на документите, на 

закрито заседание.  

Данни на участника  „Мега Секюрити Груп” ЕООД: 

ЕИК: 131350590, адрес: гр. София 1784, ул. „Магнаурска школа” № 11, сграда на 

„Хайтек парк Изот”, ет. 2, офис 217. Представлява се от Алексей Георгиев Алексов – 

Управител. Офертата е подписана от Управителя.  

 

Участникът е представил следните документи: 

- Списък на документите – оригинал; 

- Представяне на участника – Административни сведения (по образец) – 

оригинал; 

- Декларация за регистрация по Закона за Търговския регистър – оригинал; 

- Удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията – копие; 

- Удостоверение за липса на обстоятелства по ликвидация и несъстоятелност от 

Агенция по вписванията – копие; 

- Оферта за участие (по образец) – оригинал; 

- Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година; 

- Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, след 

приключване на отчетния период, от датата на фактуриране, по банков път, 

след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол; 

- Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

- Удостоверение за регистрация по ЗДДС – копие; 

- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г), д), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от 

ЗОП (по образец) – оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

- Декларация-списък на изпълнени услуги по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по 

образец) – оригинал; 

- Удостоверение/препоръки/референции към списъка по чл. 51 ал.1, т.1 от ЗОП – 

10 бр. – копия; 

- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 545/25.03.2005 г., 

издаден от МВР, ДНС „Полиция” – копие; 

- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за 

собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 

радиослужба – PMR, Изменение № 01619-01/27.09.2011 г., Изменение № 

01619-02/06.06.2012 г., изменение № 01619-003/12.03.2015 г. – копия; 



 

- Удостоверение № 0054299/18.05.2009 г. за вписване в Регистъра на 

администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, издадено от 

Комисията за защита на личните данни – копие; 

- Сертификат за одобрение за внедрена система за управление на качеството ISO 

9001:2008, валиден до 19.04.2018 г., с приложен Сертификат за акредитация на 

английски и в превод на български език – копия; 

- Сертификат за одобрение за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007, валиден до 19.04.2018 г., с 

приложен Сертификат за акредитация на английски и в превод на български 

език – копия; 

- Сертификат за одобрение за внедрена система за управление на сигурността на 

информацията ISO/IEC 27001:2013, валиден до 04.06.2016 г., с приложен 

Сертификат за акредитация на английски и в превод на български език – копия; 

- Застрахователна полица за застраховка „Трудова злополука”, издадена на 

19.01.2016 г. от ЗАД „Армеец” валидна до 24.00 ч. на 19.01.2017 г., с 

приложени Общи условия (9 стр.) – копия; 

- Списък на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката – оригинал; 

- Удостоверения за преминато професионално обучение – 8 бр., с приложени 

медицински удостоверения за психическа годност – 8 бр. и Карти за 

предварителен медицински преглед – 8 бр. – копия; 

- Декларация за наличие на техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по 

образец) – оригинал; 

- Свидетелства за регистрация на МПС – 2 бр. – копия; 

- Фактури за закупено облекло с отличителен знак – 2 бр. – копия; 

- Удостоверение от „Мобилтел” ЕАД за наличие на активни сим карти – копие; 

- Фактури за закупени палки и белезници – 2 бр. – копия; 

- Фактури за закупени акумулаторни фенери – 3 бр. – копия; 

- Снимков материал на образци отличителни знаци, служебни карти и 

униформено облекло – 1 стр.; 

- Снимков материал на патрулни автомобили – 1 стр.; 

- Снимков материал на помощни средства и средства за свръзка – 2 стр.; 

- Декларация за извършен оглед от 15.01.2016 г. – оригинал; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец)  – оригинал;  

- План за организация на физическата охрана и пропускателния режим в 

сградата на „Втора МБАЛ - София” ЕАД (15 стр.), с приложения (33 стр.)  – 

оригинал; 

- Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

- Ценово предложение (по образец) – оригинал. 

 Комисията констатира, че офертата на участника съдържа всички 

документи, изискани от Възложителя, съгласно публичната покана. Техническото 

предложение на участника е в съответствие с техническата спецификация, зададена от 

Възложителя. При проверката на документите комисията установи, че в Декларацията 

 



 

за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, участникът е декларирал като 

конфиденциално съдържанието на предложеният План за организация на физическата 

охрана и следните приложение към него:  

- Схема на организация на охраната; 

- Правилник за пропускателния режим – проект; 

- План за действие при кризисни ситуации; 

- План за оперативно взаимодействие с МВР; 

- Организация на взаимодействието и комуникациите; 

- План за усилване на охраната; 

- План за действие на охраната при получен сигнал от системите за 

техническа охрана и установени чрез системата за видеонаблюдение или при обход 

неправомерни действие в обекта; 

- Система за ръководство контрол и помощ. 

 

Комисията единодушно взе решение да допусне до класиране участника по 

обявения от Възложителя критерий „Най-ниска цена”. 

  Оферираната от участника цена не надвишава прогнозната стойност, обявена от 

Възложителя и комисията класира на първо място офертата на единствения 

участник „Мега Секюрити Груп” ЕООД. 

С оглед на гореизложените констатации, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор с класирания на първо място участник. 

Комисията приключи работа на 26.01.2016 г. и състави настоящия протокол, 

подписан от всички членове, и на основание чл.101г, ал. 4, предложение второ от ЗОП,  

го представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  

Николай Керелски   /П/ 

 

Членове:       

1. Самуил Асенов   /П/ 

2. Анелия Диманова  /П/ 

3. Иван Иванов   /П/ 

4. Гергана Генова   /П/ 

                                                           Заличено съгласно чл.2, ал.2 от ЗЗЛД. 

       

 


