
УТВЪРЖДАВАМ:

протокол N91

от заседанието на Комисията за провеждане на договаряне съгласно изискванията,
посочени в Поканата, изпратена на ФryП <<Охрана>> при МВ.Щ России, Отряд охраны N9 15

ГУВ,Щ г.Москвы/ ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>, ООО ЧОО <Атлант+>> и ООО ЧОП <<Тесей>>

На 12.03,2015 г., в 15.00 часа, на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и в изпълнение на
Заповед N9 26 от 04.0З.2015г. и във връзка с Решение N9 З от 04.03.2015 г. на директора
на ЦПРБ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с правно
основание чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, в преговорната зала на административната сграда на

ЦПРБ в Москва, ул.Красного маяка, д.24, се събра комисия в състав:

Председател: Весела Кирилова Бориславова, главен секретар в ЦПРБ
Членове:
].. Росица Владова Бонева, главен счетоводител в дирекция <<Администрация>> в

ЦПРБ;
2. Евгения Христова Лютакова, юридически сътрудник към ЦПРБ, правоспособен

юрист;
З, Христо Маринов Иванов, външен експерт по чл,19, ал.2, т.В от ЗОП, с уникален

номер ВЕ-561 към АОП;
външен експерт по чл.19, ал.2, т.В от ЗОП, с уникален

| ':]

4. Румен Кръстев Нанов,
номер ВЕ-З44 към АОП.

Поради присъствието на
присъствието на резервен член

посочените в Заповедта редовни членове на комисията,
не се наложи.

Комисията/ в изпълнение на поставените задачи, а именно:
1. Да проведе договаряне съгласно изискваниятаI посочени в поканата За

участие с ФГУП <<Охрана>> при MBfl России, Отряд охраны N9 15 ryВД
г.Москвы, ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>, ООО ЧОО <<Атлант+>> и ООО ЧОП
<<Тесей>> за сключване на договор 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 ЦПРБ в Москва>>; Позиция З) <Поддръжка на системите за
видеонаблюдение на достъпа до сградите на l-]ПРБ в Москва>>; Позиция 4)
<<Осъцlествяване на пропускателния режим в сградите на L{ПРБ в Москва>>.

На основание чл.92а, ал,2 от Закона за обществените поръчки да изготви В2.
срок до 27,0З.2Оt5 г" протокол за резултатите от преговорите по договарянето,
пристъпи към действия по следния ред:

I. ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Заседанието беше открито от председателя на комисията в 15.00 часа.
С двустранно подписан протокол от 12,0З.2015 г. между сътрудника, изпълняваlл

деловодни услуги в ЦПРБ и председателя на Комисията, бяха приети:
- запечатан плик, регистриран в деловодството с Bx.N9 З2В/t2.0З.2015 г,I

подаден от ООО ЧОО <Атлант+>> в 1З,З0 ч.;
- запечатан плик, регистриран в деловодството с Bx.N9 З29/L2.ОЗ.2015 г,l

подаден от ООО ЧОП <Тесей>> в 1З,31 ч.;
- запечатан плик, регистриран в деловодството с Bx.N9 3З0/12.0З.2015 г,l

подаден от ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>в 1З,З2 ч.;
- запечатан плик, регистриран в деловодството с Bx.N9 З32/1,2,ОЗ.2015 г,l

подаден от ФГУП <<Охрана>> при МВД России филиал по г. Москва в 1З,55 ч.



Не са постъпили оферти за участие в настоящата процедура след крайния срок.
Комисията констатира, че не е постъпила оферта от Отряд охраны N9 15 ГУВД

г.Москвы.
Всички членове на Комисията подписаха декларации в съответствие с чл. З5 от

Закона за обществените поръчки /ЗОП/,
При отварянето на офертите в 15.10 часа на 12.0З.2015г. присъстват

представители на поканените участници, както следва:
1. ФryП <<Охрана>> при МВД России - Иван Иванович Лыщенко по пълномощно

N919Зд/02.02.2015 г. и Андрей Петрович Смоляков по пълномощно N9lВ7-1д/01.01.2015 г.
2. ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> - Виктор Викторович Паульский по пълномощно

N940/11"0З,2015 г.
Председателят на комисията запозна всички присъстващи със 3аповед N9 26 от

04,0З.2015г. на flиректора 1-1a ЦПРБ, с предмета на обществената поръчка, срока за
работа на комисията и критерия за оценка на офертите.

II. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

В изпълнение разпоредбата на чл.6В, ал.З от ЗОП комисията пристъпи към
отваряне на офертите на участниците.

1. Комисията установи, че участника ООО ЧОО <<Атлант+>> е представил
предложението си с Bx.N9 з2В/12,0З.2015 г.

На заседанието не присьства представител на участника.
1.1. Комисията установи, че офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик и

съдържа 9 отделни плика:
1.Плик N9 1 с надпис <<,Щокументи за подбор>>;
2,Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 1;
3.Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 2;
4.Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция З;
5.Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 4;
6.Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 1;
7.Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 2;
В.Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 3;
9.Плик N9 3 с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 4.

]..2. Съгласно разпоредбата на чл.6В, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията
и представител на ФryП <<Охрана>> при МВ.Щ России - Иван Иванович Лышlенко, подписаха
4 броя пликове N9 З с надпис <<Предлагана цена>> на участника.

1.3, Съгласно разпоредбата на чл.6В, ал.5 от ЗОП комисията отвори 4 броя Пликове
N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> и трима от членовете на
комисията подписаха документите, съдържащи се в тях.

1.4. Комисията след това отвори Плик N9 1с надпис <<,Qокументи за подбор>> и

оповести документите и информацията/ които той съдържа и провери съответствието на
представените документи с изискванията на Възложителя/ описани в т,5 на Поканата за
договаряне.

1.5. Комисията установи/ че в Плик N9 1 <,Щокументи за подбор> е поставено
l-]eHoBo предложение по всичките 4 позиции.

2, Комисията установи, че участника ООО ЧОП <<Тесей>> е представил
предложението си с Bx.N9 з29/12,оз.2015 г.

На заседанието не присъства представител на участника.
2.1. Комисията установи, че офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик и

съдържа 9 отделни плика:
1. Плик N9 1 с надпис <<пЩокументи за подбор>>;
2. Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 1;
3. Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 2;
4, Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция З;
5. Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 4;
6. Плик N9 3 с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 1;
7, Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 2;



В. Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция З;
9. Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 4.

2.2. Съгласно разпоредбата на чл.6В, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията
и представител на ФryП <<Охрана>> при MBfl России - Иван Иванович Лыlленко, подписаха
4 броя пликове N9 3 с надпис <<Предлагана цена>> на участника.

2.3. Съrласно разпоредбата на чл.6В, ал.5 от ЗОП комисията отвори 4 броя Пликове
N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> и трима от членовете на
комисията подписаха документите, съдържащи се в тях,

2.4. Комисията след това отвори Плик N9 1 с надпис <<flокументи за подбор>> И

оповести документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието на
представените документи с изискванията на Възложителя/ описани в т,5 на Поканата за
договаряне.

2.5. Комисията установи, че в Плик N9 1 <flокументи за подбор> е поставено
l-{eHoBo предложение по всичките 4 позиции.

3. Комисията установи, че участника ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> е представил
предложението си с вх.[\9 330/12.03.2015 г.

На заседанието ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> се представлява от Виктор Викторович
Паульский по пълномощно N940/11.03.2015 г,

З.1. Комисията установи, че офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик
и съдържа 9 отделни плика:

1. Плик N9 1 с надпис <<flокументи за подбор>>;
2. Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 1;

3. Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката> по Позиция 2;
4, Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 3;
5. Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> по Позиция 4;
6. Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 1;
7. Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 2;
8. Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 3;
9. Плик N9 3 с надпис <<Предлагана цена>> по Позиция 4.

3.2. Съгласно разпоредбата на чл.6В, ал.4 от 3ОП трима от членовете на комисията
и представител на ФryП <<Охрана>> при МВД России - Андрей Петрович СмолякОв,
подписаха 4 броя пликове N9 3 с надпис <<Предлагана цена>> на участника.

3.З. Съгласно разпоредбата на чл.6В, ал.5 от ЗОП комисията отвори 4 броя плИКоВе
N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> и трима от членовете На

комисията подписаха документите/ съдържащи се в тях.
з.4. комисията след това отвори Плик N9 1 с надпис <<flокументи за подбор>> И

оповести документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието на
представените документи с изискванията на Възложителя, описани в т.5 на Поканата за
договаряне.

4, Комисията установи, че участника ФryП <<Охрана>> при МВД РОССИИ е
представил предложението си с Bx.N9 ЗЗ2/72,03.2015 г.

На заседанието ФГУП <<Охрана>> при МВ.Щ России се представлява от Иван ИвановИЧ
лыщенко по пълномоlлно N919Зд/02.02,2015 г. и от Андрей Петрович Смоляков пО

пълномощно N9lВ7-1д/01.01.2015 г.
4,L. Комисията установи, че офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик

и съдържа 4 отделни запечатани, непрозрачни плика по Позиция 1, ПОЗИЦИЯ
2, Позиция З и Позиция 4.

4,1.t, Пликът по Позиция 1 съдържа 3 отдели запечатани, непрозрачни
плика:

1. Плик N9 1 с надпис <<flокументи за подбор>>;
2. Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>>;
З. Плик N9 3 с надпис <<Предлагана цена>>.

4,t.2, Пликът по Позиция 2 съдържа З отдели запечатани, непрозрачни
плика:

1. Плик N9 1 с надпис <<flокументи за подбор>>;
2. Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>>;



3. Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>>.
4.1.З. Пликът по Позиция 3 съдържа З отдели запечатани, 1-1епрозрачни

плика:
1. Плик N9 1 с надпис <<,Щокументи за подбор>>;
2, Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>>;
3, Плик N9 3 с надпис <<Предлагана цена>>.
4.I.4, Пликът по Позиция 4 съдържа 3 отдели запечатани, непрозрачни

плика:
1. Плик N9 1 с надпис <<,Qокументи за подбор>>;
2, Плик N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>>;
З. Плик N9 З с надпис <<Предлагана цена>>.

4.2. Съгласно разпоредбата на чл.6В, ал.4 от ЗОП трима от членовете на комисията
и представител на ООО ЧОО АБ <Радонеж>> - Виктор Викторович Паульский, подписаха 4
броя пликове N9 З с надпис <<Предлагана цена>> на участника.

4.З. Съгласно разпоредбата на чл.6В, ал.5 от ЗОП комисията отвори 4 броя пликове
N9 2 с надпис <<Предложение за изпълнение на поръчката>> и трима от членовете на
комисията подписаха документите, съдържащи се в тях.

4.4. Комисията след това отвори Плик N9 1 с надпис <<flокументи за подбор>> и

оповести документите и информацията, които той съдържа и провери сьответствието на
представените документи с изискванията на Възложителя/ описани в т.5 на Поканата за
договаряне,

След извършване на горепосочените действия в 15.50 часа приключи публичната
част от заседанието на комисията.

III. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията продължи своята работа в закрито заседание.
На основание чл.6В, ал.7 от ЗОП комисията разгледа:
1. ,Щокументите в Плик N9 1<,Щокументи за подбор>> на участника ООО ЧОО

<<Атлант+>> за съответствие с изискванията/ посочени в Поканата за участие,
Комисията констатира, че участника не е представил всички документи, посочени В

Поканата за участие/ а именно:

спец.средства по позиция 1;

територията на РФ, за здравословно и психическо състояние На

сътрудниците, необходимо за изпълнение на работата по позиция N9 4

1

договори с аналогичен предмет, вкл. стойност на договорите, дата И

възложител.
в плик N9 1 <<,Щокументи за подбор>> е поставено и Щеново предложение по

всичките 4 позиции.
Членовете на комисията подписаха формата за документална допустимост, като

съответно отразиха в нея липсваlлите документи - Приложение N9 1 към настояlциЯ
п ротокол,

2, Документите в Плик N9 1 <flокументи за подбор>> на участника ООО ЧОО
<<Тесей>> за съответствие с изискванията, посочени в Поканата за участие.

Комисията констатира/ че участника не е представил всички документиI посочени В

Поканата за участие, а именно:



спец.средства по позиция 1;

ТеРИТОРията на РФ, за здравословно и психическо състояние на
сътрудниците, необходимо за изпълнение на работата по позиция N9 4

г,

1

договори с аналогичен предмет, вкл. стойност на договорите, дата и
възложител.

В Плик N9 1 <<flокументи за подбор>> е поставено и [_!еново предложение по
всичките 4 позиции.

Членовете на комисията подписаха формата за документална допустимост, като
съответно отразиха в нея липсваlлите документи - Приложение N92 към настояч_lия
протокол,

З. .Щокументите в Плик N9 1 <flокументи за подбор>> на участника ООО ЧОО ДБ
<<Радонеж>> за съответствие с изискванията, посочени в Поканата за участие.

Комисията констатира/ че участника е представил всички документи/ посочени в
Поканата.

Членовете на комисията подписаха формата за документална допустимост
Приложение N93 към настоящия протокол.

4, ,Щокументите в 4 броя пликове N9 1 <flокументи за подбор> на участника
ФryП <<Охрана>> при МВ.Щ России за съответствие с изискванията, посочени в Поканата за
участие.

Комисията констатира, че участника е представил всички документи, посочени в
Поканата.

Членовете на комисията подписаха формата за документална допустимост
Приложение N94/1, Приложение N94/2, Приложение N94/3 и Приложение N94/4 към
настоящия протокол.

l,ia основание чл.6В, ал.10 от ЗОП комисията не разгледа документите в Плик N9 2
<<Предложение за изпълнение на поръчката>> на участника ООО ЧОО <Атлант+>> и на
участника ООО ЧОП <<Тесей>>.

Комисията разгледа документите в Плик N9 2 <Предложение за изпълнение на
поръчката>> на участника ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> и на участника ФryП <<Охрана>> при
MBfl России.

Комисията установи/ че са налице обстоятелства, наличието на които е основание
за предложение за отстраняване от процедурата на договаряне на участника ООО ЧОО
<<Атлант+>> и на участника ООО ЧОП <Тесей>.

Офертата на участника ООО ЧОО <Атлант+>> не отговаря на изисквания 1-1a ЗОП и на
Възложителя и на условията/ съдържащи се в изпратената на участника покана, тъй като
в Плик N9 1 <<,Щокументи за подбор>> е поставено l-]eHoвo предложение по всичките 4
позиции, а така съlло не съдържа всички изискуеми се документи.

Офертата на участника ООО ЧОП <Тесей>> не отговаря на изисквания на ЗОП и на
Възложителя и на условията/ съдържаlли се в изпратената на участника покана, тъй като
в Плик N9 1 <flокументи за подбор>> е поставено l-]eHoBo предложение по всичките 4
позиции/ а така също не съдържа всички изискуеми се документи.

Комисията предлага участника ООО ЧОО <<Атлант*>> на основание чл.69, ал.1, т.З от
Закона за обществените поръчки да бъде отстранен с мотив, че в Плик N9 1 <flокументи за
подбор>> е поставено l-{eHoBo предложение по всичките 4 позиции.

Комисията предлага участника ООО ЧОП <<Тесей>> на основание чл.69, ал.t, т.З от
Закона за обществените поръчки да бъде отстранен с мотив, че в Плик N9 1 <flокументи за
подбор>> е поставено L]eHoBo предложение по всичките 4 позиции.



Въз основа на изложените по-горе констатацииI Комисията

РЕШИ:
flопуска за провеждане на договаряне следните участници]
1" ООО ЧОО АБ <<Радонех<>>.

2. ФryП <<Охрана> при МВ.Щ России.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО

1. С участника ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> договарянето започна в 16.50 часа.
Комисията удосторвери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик N9 З с

надпис <<Предлагана цена>>.
Предложената от участника цена по Позиция 1 е в размер на З 0В4 000 (три

милиона осемдесет и четири хиляди) рубли без ДДС (9З 9З2,47 лв. по курса на БНБ за
12.0З.2015 г.),

Предложената от участника цена по Позиция 2 е в размер на З45 3В4 (триста
четиридесет и пет хиляди триста осемдесет и четири) рубли без ДДС (10 519,71 лВ. ПО

курса на БНБ за 12.03.2015 г.).
Предложената от участника цена по Позиция З е в размер на 120 000 (сто и

двадесет хиляди) рубли без ДДС (З 654,96 лв. по курса на БНБ за 12.0З,2015 г.).
Предложената от участника цена по Позиция 4 е в размер на 5 З52 000 (пет

милиона триста петдесет и две хиляди) рубли без ДДС (16З 011,22 лв. по курса на БНБ за
12.0З.2015 г.).

,Щоговарянето с ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> приключи в 17,З0 часа.

2" С участника ФГУП <<Охрана>> при МВ,Щ России договарянето започна в 17.З5 часа.
Комисията удосторвери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик N9 З с

надпис <<Предлагана цена>>.
Предложената от участника цена по Позиция 1 е в размер на 3 В4l 4З5,20 (тРи

милиона осемстотин четиридесет и една хиляди четиристотин тридесет и пет) рубли и 20
копейки без ДДС (|t7 002,43 лв. по курса на БНБ за 12.0З.2015 г.),

Предложената от участника цена по Позиция 2 е в размер на З51 16З,05 (триста
петдесет и една хиляди сто шестдесет и три) рубли и 05 копейки без ДДС (10 695,72 лВ.
по курса на БНБ за 12.0З.2015 г.).

Предложената от участника цена по Позиция З е в размер на 126 570,91 (сто

двадесет и шест хиляди петстотин и седемдесет) рубли и 91 копейки без ДДС (З В55,10
лв. по курса на Б1-1Б за 12.0З.2015 г.).

Предложената от участника цена по Позиция 4 е в размер на б бВб З16,З0 (ШеСТ

милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди триста и шестнадест) рубли и 30 копейКИ
без ДДС (20З 651,В2 лв. по курса на БНБ за 12.0З.2015 г.).

Договарянето с ФГУП <<Охрана>> при МВ,Щ России приключи в 1В.З5 часа.

комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на кОиТО е
основание за прилагане на чл. 70 от ЗОП. (Приложение N95)

Комисията приключи работа на 12.0З.2015 г. в 19.45 ч.

настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, един за
документацията по обществената поръчка и един за деловодството.

Приложения : съгласно текста.

Комисия:
Председател : Весела Кирилова Бориславова
Членове:
1. Росица Владова Бонева

2, Евгения Христова Лютакова

З. Христо Маринов Иванов

4. Румен Кръстев Нанов
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Кандидат раа zoa ,4г,zq/аf /
N9 Изискчеми докчменти ДаlНе

t Списък на документите, с подпис и печат ,z€
2 п редставяне на ччастника Qь
з Декларация, запълнена по Приложение Ng ]- към поканата \hz
4 Копие на лицензия за охранителна дейнос1 срок на лицензията / u",
5 декларация относно разрешение на сътрчдниците за работа със спец.соедства- ]. поз.

Uzue

6 Щокументи, потвърждаващи квалификацията на персонала - по позиция Ng 3 ?fu
7 Щекларация за наличие на разрешение на сътрудниците за работа на територията на

U
J-l r2

РФ, за здравословно и психическо състояние на сътрудниците, необходимо за

изпълнение на работата - по позиция Nq 4

8 3авеоено от vчастника копие от годишния счетоводен баланс и отчет за поиходите --
<:-

и разходите за 2013 r €/п-

9 Копие от застрахователна полица за професионална отговорност - по позиция Ng ]. ?е
10 Списък, с подпис и печат, на изпълнените от кандидата през 2013г, и 2OL4 г. /4-<

договори с аналогичен предмет, вкл. стойност на договорите, дата и Възложител,

,Щата: ].2.03.2015 г.

комисия в състав:

Председател:

Весела Бо авова

Членове:

Росица Бонева

Евгения Лютакова

Христо Иванов

PvMeH Нанов
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l-C Caz,z

N9 Изискуеми документи ДаlНе
L Списък на документите, с подпис и печат ?1х--
2 П редставяне на участника п-е-
3 Щ,екларация, запълнена по Приложение Ng 1 към поканата h-L
4 Копие на лицензия за охранителна дейност, срок на лицензията Ф Сr-

5 Щекларация относно разрешение на сътрудниците за работа със спец.средства- 1 поз. и-!--
6 Цокументи, потвърждаващи квалификацията на персонала - по позиция Ng 3 /-хе
7 Щекларация за наличие на разрешение на сътрудниците за работа на територията на /4a

РФ, за здравословно и психическо състояние на сътрудниците, необходимо за
*)

изпълнение на работата - по позиция Ng 4

8 3аверено от участника копие от годищния счетоводен баланс и отчет за приходите не
и разходите за 2013 г. />

9 Копие от застрахователна полица за професионална отговорност - по позиция Nq 1 /4z
10 Списък, с подпис и псчат, на изпълнените от кандидата през 201Зг, и 20t4 r ,L{ <

договори с аналогичен предмет, вкл. стойност на договорите, дата и Възложител. Z=-

3абележка:

,Щата: 1,2.03.2015 г.

комисия в състав:

Председател:

Весела славова

Членове:

росица Бонева

Евгения Лютакова

христо Иванов

н Нанов



a
,Г7роrч>6ryаао*а.. 2/ 3

кандидат ..€Ке.. . ж€'.*..#fr..'ч

Списък на документиiе, с подпис и печат

вяне на ччастника

запълнсна по Приложение Nq ]. към поканата

Копие на лицензия за охранителна дейност, срок на лицензията

кларация относно разрешение на съ, за работа със спец.средства- ]. поз,

нти, потвър}l{1,1,аващи ква ята на пе ала - по позиция Ng 3

,Щекларация за налиt,|,1е на раз ние на съ дниците за на те то ята на

РФ, за словно i4 психическо състояние на съ, оза

изпълнение на работата - по позиция Nэ 4

ено от ччастни!iа копие от годишния счет н баланс и отчет за п

.. 
'.* 

;
Копие от аlслна полица за п онална ност - по позиция Ns ].

Списък, с с и t] 
j],{aт, на изпълнените от ка тап ез 2013г. и2оt4г,

догово с аналогиt.i{]l.t предмет, вкл, стойност на догово те, дата и Възложител.

flaTa: 12.03.2015 г.

комисия в състав:

Председател:

Весела Бориславова

Членове:

Росица Бонева

Евгения Лютакова

Христо Иванов

Румен Нанов
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Списък на документи*е, с подпис и печат

авяне на учасг!лика

арация, запълн( ,rа по П ие Ng ]. към поканата

Копие на л зия з l охранителна деиност, срок на лицензията

flекларация относнс :-1азрешение на сътрудниците за работа със сп едства- 1 поз.

енти, потвърн{, аващи квали ята на персонала - по позиция N9з

Декла за налиt-|уе на ние на сът за работа на те ята на

РФ, за ВОСЛОвно 14 психическо състояние на съ нео

изпълнение на рабо,.-та - по позици, 
'n 

+

3аверено отучастни, ", копие от годишния счетово н баланс и отчет за п ходите

и разходите за 2О]-З

Копие от ахова, ,гlна полица за п онална отговорност - по поз яNs1
Списък,сподп!.,:ип jaт, 1-1a изпълнените от та през 2013г. и2оL4г.

говори с ана/l{)ги\ l прjдмет, вкл. стоЙност на дого ите, и Възложител.

лни

Забележка:

,Щата: 12.03.20 ]5 г.

комисия в състав:

Председател:

Весела Борисrl, lllB;

Членове:

Росица Бонева

Евгения Лютаклва

Христо Иванов

Румен Нанов
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Ns Изискуеми документи ДаlНе
1 Списък на документите, с подпис и печат qп
2 П редставяне на участника

Uq-r,

3 Щекларация, запълнена по Приложение Ng 1 към поканата
LJ
ý,а

4 Копие на лицензия за охранителна дейнос1 срок на лицензията (/n

5 Цекларация oTHoqlo разрешение на сътрудниците за работа със спец.средства- 1 поз. {
6 Документи, потвърждаващи квалификацията на персонала - по позиция Nч 3

7 Декларация за наличие на разрешение на сътрудниците за работа на територията на

РФ, за здравословно и психическо състояние на сътрудниците, необходимо за э
изпълнение на работата - по позиция Ne 4 ( '.-

8 3аверено от участника копие от годишния счетоводен баланс и отчет за приходите С1 +,

и разходите за 20].3 г. ?Z_
9 Копие от застрахователна полица за професионална отговорност - по позиция Nq 1

10 Списък, с подпис и печат, на изпълнените от кандидата през 2013г, и 20L4 r, q-/.

договори с аналогичен предмет, вкл. стойност на договорите, дата и Възложител. U)

',а-ý,7/ /и >=й,о

flaTa: 12.03.2015 г.

комисия в състав:

Председател:

Весела иславова

Членове:

Росица Бонева

Евгения Лютакова

христо Иванов

н Нанов
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1 Списък на документите, с подпис и печат Ф-4

2 Представяне на участника

,J
q-rа

3 Декларация, запълнена по Приложение Ng 1 към ц9ц9!!11

(J
<}^_

4 Копие на лицензия за охранителна дейност, срок на лицензията
,J

Q,э,

5 Декларация относно разрешение на сътрудниците за работа със спец.средст

6 Докчменти, потвърждаващИ квалификацията на персонала - по позиция Ng 3 Gа-

7 Декларация за наличие на разрешение на сътрудниците за работа на територията на с*

РФ, за здравословно и психическо състояние на сътрудниците, необходимо за -)

изпълнение на работата - по позиция Nч 4 Z-
8 3аверено отучастника копие от годишния счетоводен баланс и отчет за приходите Эеt

и разходите за 2013 г.
а>_

9 Копие от застрахователна полица за професионална отговорност jq ц99I]ц!Д9 1

10 Списък, с подпис и печат, на изпълнените от кандидата през 2013г. и 2014 г. Q-?,

договори с аналогичен предмет, вкл. стойност на договорите, дата и Въ949}кцf9д

3абележка:

flaTa: 12.03.2015 г.

комисия в състав:

Председател:

Весела Бо иславова

Членове:

Бонева

Евгения Лютакова

исто Иванов

Нанов
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Ns изискчеми документи Даlне

1 Списък на документите, с подпис и печат 9я_
2 П редставяне на участн ика

Uq-PL

3 Декларация, запълнена по Приложение Ng 1 към поканата
(-/

ýяt

4 Копие на лицензия за охранителна дейнос1 срок на лицензията
оrл-

5 Деклаоация относно разрешение на сьтрчдниците за работа със спец.средства- 1 поЗ. V
6 Докчменти, потвърждаващи квалификацията на персонала - по позиция Nч 3

7 Декларация за наличие на разрешение на сътрудниците за работа на територията на <ал

РФ, за здравословно и психическо състояние на сътрудниците, необходимо за ь
изпълнение на работата - по позиция Ng 4 Z

8 3аверено отччастника копие от годишния счетоводен баланс и отчет за приходите q-я--

и оазходите за 20].3 г. />
9 Копие от застрахователна полица за проФесионална отговорност - по позиция NЗ 1

10 Списък, с подпис и печат, на изпълнените от кандидата през 2013г. и2Ot4 г, Q*,

договори с аналогичен предмет, вкл. стойност на договорите, дата и Възложител.
,)>

flaTa: 12.03.2015 г.

комисия в състав:

Председател:

Весела иславова

Членове:

росица Бонева

Евгения Лютакова

Иванов

Нанов
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