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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дата: 09.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-14-220/02.07.2018 г. на Председателя на
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) при условията и по реда
на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване
на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на личните данни,
Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея”, находяща се на бул.
„Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.
Днес, 03.07.2018 г. в 11 00 часа, в заседателната зала в сградата на Комисията за защита на
личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на основание
чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в изпълнение
на Заповед № РД-14-220/02.07.2018 г. на Председателя на КЗЛД, назначената комисия в състав:
Председател:
И. Ш. - началник на отдел „Управление на ресурсите” в КЗЛД
Членове:
• Е. М. – главен юрисконсулт в отдел АПО на КЗЛД;
• Л. Ф. – главен експерт в отдел УР на КЗЛД;
• И. И.– Началник на отдел АФО в Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
и
• А. Г. – Главен специалист в отдел КИС и ЗИ на Институт по отбрана „Проф.
Цветан Лазаров”
се събра в пълен състав, с цел разглеждане на подадените оферти, допускане и класиране
на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Извършване на денонощна
физическа охрана на сградата на Комисията за защита на личните данни, Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея”, находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
гр. София, Столична община, район „Младост“.
Комисията получи представените оферти и Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На основание чл. 51, ал. 8, във вр. с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, членовете на Комисията
попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, при извършване на публичните й
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действия, Комисията допусна в залата да присъстват представители на участниците в
процедурата, а именно:
- Н. Н. С. – пълномощник на управителя на фирма „АСО София” ООД – представено
заверено копие на пълномощно;
- В. К. В. – пълномощник на изпълнителния директор на „Елитком 95” ЕАД – представено
заверено копие на пълномощно;
- В. И. Л. – пълномощник на управителя на фирма „Д. М. Секюрити Груп” ООД –
представено пълномощно в оригинал, в което бяха посочени грешни данни по документ за
самоличност. Венцислава Лалова направи собственоръчно корекция на посочените данни
по документ за самоличност пред комисията за оценка и присъстващите представители на
участници в процедурата;
На присъстващите в залата упълномощени представители на участниците в процедурата
беше предоставен за попълване присъствен списък по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.
Председателят на Комисията оповести състава на Комисията.
Публичната част на заседанието на Комисията протече при спазване на следния ред:
I. Комисията разгледа документацията за избор на изпълнител на обществената поръчка с
предмет „Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на
личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея”, находяща се
на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“ и
констатира следното:
1. Обявата за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с изх. рег. № АПО-0212/20.06.2018 г. е изготвена в съответствие с чл. 187 от ЗОП.
2. Обявата, ведно с указанията за участие и приложенията, е качена на интернет страницата
на КЗЛД на 20.06.2018 г., а информация за поръчката е публикувана на Портала за обществени
поръчки под ID № 9077476 от 20.06.2018 г.
3. В обявата е определен краен срок за подаване на оферти, а именно: 17:00 часа на
27.06.2018 г. и са посочени датата, мястото и часът на отварянето им - на 03.07.2018 г. от 11:00
часа в административната сграда на КЗЛД - заседателната зала.
Комисията констатира, че до изтичането на крайния срок за получаване на оферти, а
именно: 17:00 часа на 27.06.2018 г., в деловодството на КЗЛД, са постъпили 3 (три) броя оферти:
1. „АСО СОФИЯ” ООД, ЕИК 121692528, със седалище и адрес на управление:
гр. София - 1303, район „Възраждане”, бул. „Средна гора” № 99, ет. 1, тел.: 02 955 57 31;
факс: 02 955 57 32, e-mail: asosofia@gmail.com, с вх. рег. № AПO-02-12#2/26.06.2018 г.
Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1050 ч. на 26.06.2018 г.
2. „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД, ЕИК 121054073, със седалище и адрес на управление:
гр. София – 1000, район „Оборище”, ул. „Г.С.Раковски“ № 60, тел.: 02 988 04 58;
факс: 02 980 61 23, e-mail: elitkom95ad@gmail.com, с вх. рег. № AПO-02-12#3/27.06.2018 г.
Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1503 ч. на 27.06.2018 г.
3. „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД, ЕИК 131355648, със седалище и адрес на
управление: гр. София – 1345, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, тел.: 02 868 03 06;
факс: 02 962 26 56, e-mail: security_group@abv.bg, с вх. рег. № AПO-02-12#4/27.06.2018 г.
Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1517 ч. на 27.06.2018 г.
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Комисията констатира, че върху опаковките на подадените оферти за участие в
процедурата е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на всяка от тях, които
съответстват на тези в подписания Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Комисията установи целостта на представените пликове.
II. Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на
тяхното постъпване и регистрирането им във входящия регистър.
1. Оферта № 1 за изпълнение на поръчката от „АСО СОФИЯ” ООД, с вх. рег.
№ AПO-02-12#2/26.06.2018 г.
Председателят на Комисията обяви ценовото предложение за месечна цена на услугата в
размер на 3 740,00 лв. без ДДС и годишна цена за услугата в размер на 44 880,00 лв. без ДДС.
2. Оферта № 2 за изпълнение на поръчката от „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД, с вх. рег.
№ AПO-02-12#3/27.06.2018 г.
Председателят на Комисията обяви ценовото предложение за месечна цена на услугата в
размер на 4 050,60 лв. без ДДС и годишна цена за услугата в размер на 48 607,20 лв. без ДДС.
3. Оферта № 3 за изпълнение на поръчката от „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД, с вх.
рег. № AПO-02-12#4/27.06.2018 г.
Председателят на Комисията обяви ценовото предложение за месечна цена на услугата в
размер на 3 375,00 лв. без ДДС и годишна цена за услугата в размер на 40 500,00 лв. без ДДС.
С извършването на тези действия, публичната част на заседанието на Комисията
приключи в 11.30 ч. на 03.07.2018 г.
Упълномощените представители на участниците бяха освободени, като им бе съобщено,
че всички участници ще бъдат уведомени писмено за резултата от проведената процедура, като
Протоколът от заседанието на Комисията ще бъде публикуван на интернет страницата на КЗЛД в
„Профил на купувача“.
ІII. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи и
информация за съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
След подробно разглеждане на представените от участниците оферти, Комисията
констатира следното:
1. Участник „АСО СОФИЯ” ООД
В офертата са представени всички изискуеми от Възложителя документи.
Техническото предложение отговаря на посоченото в Обявата за събиране на оферти и
Указанията на Възложителя за възлагане и изпълнение на поръчката, поради което, Комисията
ДОПУСКА участника до оценка и класиране на офертата.
2. Участник „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД
В офертата са представени всички изискуеми от Възложителя документи.
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Техническото предложение отговаря на посоченото в Обявата за събиране на оферти и
Указанията на Възложителя за възлагане и изпълнение на поръчката, поради което, Комисията
ДОПУСКА участника до оценка и класиране на офертата.
3. Участник „Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД
В офертата са представени всички изискуеми от Възложителя документи.
Техническото предложение отговаря на посоченото в Обявата за събиране на оферти и
Указанията на Възложителя за възлагане и изпълнение на поръчката, поради което, Комисията
ДОПУСКА участника до оценка и класиране на офертата.
IV. Предвид гореизложеното, следвайки предварително заложения в обявата критерий за
възлагане „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, Комисията пристъпи към
оценяване на подадените от участниците оферти по показателите, посочени в Методиката за
определяне на комплексна оценка на офертите.
Предложенията на участниците се оценяват по следните основни показатели с
относителна тежест, както следва:
- Ктп е технически показател, с относителна тежест 60 %
- Кц е показател предлагана цена, с относителна тежест 40 %.
*Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе
основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено
чрез следната формула:
КО = (Ктп х 0.6) + (Кц х 0.4)
1. Показател 1 (Ктп) – „Технически показател”, с максимален брой точки – 100 (сто);
Оценката по този показател се определя чрез следната формула
Ктп = К1 + К2, където:
К1 План и схема за охрана на обектите – 60 т.
2. Показател 2 (Кц) – „Предложена месечна цена”, с максимален брой точки – 100 (сто);
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена (обща месечна
цена за охрана на обекта) – 100 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена
цена по следната формула:
Кц = (Ц min (лв.) / Ц n (лв.)) х 100, където :
“Кц” е оценка за “Предложена цена “;
“Цmin.” е най-ниската предложена цена ;
“Цn” е цена на n- я участник.
Максималната стойност на КО е 100 (сто) точки.
Получените резултати от оценките по показателите се разглеждат с точност до втория знак
след десетичната запетая, като при цифра в третия знак след десетичната запетая, по-малка от 5,
закръглението е надолу, а при цифра, по-голяма или равна на 5 – нагоре.
Класирането на участниците се извършва в низходящ ред, като участникът получил найголям брой точки се класира на първо място.
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При равни комплексни оценки, комисията извършва класиране на участниците в
съответствие с условията на чл. 58 от ППЗОП.
За Изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, класирал се на първо
място.
ПОКАЗАТЕЛИ /
КАНДИДАТИ

„АСО София“
ООД

„Елитком 95”
ЕАД

„Д. М. Секюрити
Груп” ООД

К1

40

60

40

К2

40

40

20

Ктп = К1+К2

80

100

60

Цmin.

3 375,00

3 375,00

3 375,00

Цn

3 740,00

4050,60

3 375,00

Кц = Цmin./Цn х 100

90,24

83,32

100

КО = (Ктп х 0,6)+(Кц
х 0,4)

(80х0,6)+(90,24х0,4) =

(100х0,6)+(83,32х0,4)=

(60х0,6)+(100х0,4)=

84,10

93,33

76

II

I

III

КЛАСИРАНЕ

След направените
участниците:

изчисления,

Комисията

извърши

следното

КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНЕ
Iво място

УЧАСТНИК
„ЕЛИТКОМ 95” ЕАД

КО (в точки)
93,33 т.

IIро място

„АСО СОФИЯ“ ООД

84,10 т.

IIIто място

„Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД

76,00 т.

на

Комисията класира участника „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД на първо място, като участник,
представил икономически най-изгодна оферта за осигуряване на денонощна физическа охрана на
сградата на Комисията за защита на личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан
Лазаров” и паркинга пред нея, находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София,
Столична община, район „Младост“.
V. На основание извършеното класиране на участниците, Комисията ПРЕДЛАГА на
Възложителя да се сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на
личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и паркинга пред нея”,
находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София, Столична община,
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район „Младост“ с участника, класиран на първо място, а именно: „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД,
ЕИК 121054073, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1000, район „Оборище”,
ул. „Г. С. Раковски“ № 60.
Действията на Комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха в 14:30 часа на
05.07.2018 г.
Настоящият протокол е съставен на 06.07.2018 г. и заедно с цялата документация по
възлагането на обществената поръчка се предава за утвърждаване на Председателя на Комисия за
защита на личните данни.
Настоящия протокол се подписа без особени мнения.

Комисия в състав:
Председател:
•

И. Ш. / П /

Членове:
•

Е. М. / П /

•

Л. Ф. / П /

•

И. И. / П /

•

А. Г. / П /
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