УТВЪРЖДАВАМ:

fi[o

!|иректора

на Щентъра на промичlлеността

на Република България в Москва
г-н И. L|oHeB

до к л А д
от Комисията/ назначена със Заповед N9 26 от 04.0З.2015г. на flиректора на ЦПРБ в
Москва за провеждане на договаряне за сключване на договор за охрана с предмет
<<Охрана на сградите на ЦПРБ в Москва за срок от една година>> с четири самостоятелно
обособени позиции: Позиция 1) <Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ
в Москва>>; Позиция 2) <Охрана със средства за известяване на сградите на t]ПРБ в
Москва>>; Позиция З) <Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до
сградите на ЦПРБ в Москва>>; Позиция 4) <<Осъществяване на пропускателния режим в
сградите на ЦПРБ в Москва>>, по обществена поръчка/ открита с Решение
N9 З/04.0З.03.2015 г. на,Щиректора на ЦПРБ

Уважаеми господин Щонев,
Настояч.lият доклад Ви представяме на основание чл,92а, ал.5 от Закона за

обществените поръчки.
В изпълнение на Заповед N9 26 от 04.0З.2015г. и във връзка с Решение N9 3 от
04.03.2015 г. на flиректора на Щентъра на промишлеността на Република България в
Москва назначената на основание чл.92а, ал.1 от ЗОП комисия в състав:
Председател: Весела Кирилова Бориславова, главен секретар в ЦПРБ
Членове:
1, Росица Владова Бонева, главен счетоводител в дирекция <<Администрация>> в
ЦПРБ;
2" Евгения Христова Лютакова, юридически сътрудник към ЦПРБ, правоспосоен
юрист;
3. Христо Маринов Иванов, външен експерт по чл.19, ал,2, т,В от ЗОП, с уникален
номер ВЕ-561 към АОП;
4. Румен Кръстев Нанов, външен експерт по чл.t9, ал.2, т.В от ЗОП, с уникален
номер ВЕ-З44 към АОП,
проведе

с

договаряне

поканените

участнициI

представили

своите

предложения.

На основание чл.92а, ал,2 от Закона за обществените поръчки за работата си в
периода 12.03.2015 г. - 1В.03.2015 г. комисията оформи Протокол N9 1, утвърден от
,Щиректора на ЦПРБ - ДЗ N9 76/tВ.OЗ.2015г.
На основание чл.92а, ал.З от 3акона за обществените поръчки/ комисията оформи
отделни протоколи за направените предложения и постигнатите договоренности с
допуснатите участн и ци
1. ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> - Протокол N9 2, утвърден от ,Щиректора на ЦПРБ - ДЗ
N9 7711В.OЗ,2015г.
2, ФryП <<Охрана>> при МВ,Щ России филиал по г. Москва - Протокол N9 З, утвърден
от flиректора на ЦПРБ - ДЗ N9 7ВllВ.OЗ.2015г.
:

Комисията предлага на flиректора на ЦПРБ да вземе следните решения:

1.

На основание чл,69, ал.1, т.З от Закона за обществените поръчки Участника
да бъде отстранен.
Мотив: В Плик N9 1<<.Щокументи за подбор>> е поставено l-]eHoBo предложение по
всичките 4 позиции.

ООО ЧОО

<<Атлант+>>

2,

На основание чл.69, ал.1, т.З от Закона за обществените поръчки Участника
да бъде отстранен.
N9 1 <flокументи за подбор>> е поставено l-{eHoвo предложение пО
В
Плик
мотив:
всичките 4 позиции.

ООО ЧОП

з,

<<Тесей>>

на основание чл 92а, ал,5, т.2 от Закона за обществените поръчки комисията
предлага класиране на участниците, както следва:

по позиция 1) <Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва>>
на 1 място - оОО ЧОО АБ <<Радонеж>> с цена З 084 000 (три милиона осемдесет и
четири хиляди) рубли без ДДС (9З 932,47 лв. по курса на БНБ за 12.0З.2015 г.).
на 2 място - ФryП <<Охрана>> при МВД России филиал по г. Москва с цена
3 в41 435,2О (три милиона осемстотин четиридесет и една хиляди четиристотин тридесет
и пет) рубли и 20 копейки без ДДС (117 002,4З лв. по курса на БНБ за 12.0З.2015 Г.).
по позиция 2) <Охрана със средства за известяване на сградите на l_|ПРБ в Москва>>
на 1 място - оОО ЧОО ДБ <<Радонеж>> с цена З45 3В4 (триста четиридесет и пет
хиляди триста осемдесет и четири) рубли без ДДС (10 519,71 лв. по кУрса На БНБ За
12.0З.2015 г,).
на 2 място - ФryП <<Охрана>> при МВД России филиал по г. Москва с цена
з51 16З,о5 (триста петдесет и една хиляди сто шестдесет и три) рубли и 05 копеЙки без
ДДС (10 695,72 лв. по курса на БНБ за 12.03.2015 г.).

по позиция З) <Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до сградите На
ЦПРБ в Москва>>
на 1 място - ооо ЧОО ДБ <<Радонеж>> с цена 120 000 (сто и двадесет хиляди)
рубли без ДДС (З 654,96 лв. по курса на БНБ за 12.0З.2015 г.).
на 2 място - ФryП <<Охрана>> при МВД России филиал по г. Москва с цеНа
126 57О,91 (сто двадесет и шест хиляди петстотин и седемдесет) рубли и 91 копеЙки беЗ
ДДС (З В55,10 лв. по курса на БНБ за 12.0З.2015 г.).
по Позиция 4) <Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва>>
на 1 място - ооо ЧоО АБ <<Радонеж>>с цена 5 З52 000 (пет милиона триста
петдесет и две хиляди) рубли без ДДС (16з о11,22 лв" по курса на БНБ за 12.03.2015 г.).
на 2 мястО - ФryП <<Охрана>> прИ мвД РоссиИ филиаЛ по г. Москва с цена
6 бвб з16rз0 (шесТ милиона шестстотИн осемдесет и шест хиляди триста и шестнадест)
рубли и З0 копейки без ДДС (20З 651,В2 лв. по курса на БНБ за 12.0З.2015 г.)"

Комисията представя на Вашето внимание следните документи:
- Протоколи от заседанието на комисията;
-,Qокументацията, събрана в хода на провеждане на договарянето.

настояtцият доклад

се състави в два еднообразни екземпляра/ един

документацията по обществената поръчка и един за деловодството.
Приложен ие : съгласно текста.
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