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протокол N92

по чл.92а, ал.3 от ЗОП
от заседанието на Комисията за провеждане на договаряне съгласно изискванията/

посочени в Поканата/ изпратена на ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>

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 04.0З.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:
1. Росица Владова Бонева, главен счетоводител в дирекция <<Администрация>> В

l-{ПРБ;
2. Евгения Христова Лютакова, юридически сътрудник към ЦПРБ, правоспособен

юрист;
З. Христо Маринов Иванов, външен експерт по чл.19, ал,2, т.В от 3ОП, с уникален

номер ВЕ-561 към АОП;
4. Румен Кръстев Нанов,

номер ВЕ-344 към АОП.

Поради присъствието на
присъствието на резервен член

външен експерт по чл.L9, ал.2, т.В от ЗОП, с уникален

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

Комисията, в изпълнение на поставените задачи/ а именно:
1. Да проведе договаряне съгласно изискванията, 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 L{ПРБ
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 ЩПРБ в Москва>>; Позиция 4)
<<Осъlлествяване на пропускателния режим в сградите на 1_1ПРБ в Москва>>.

на основание чл.92а, ал.2 от Закона за обществените поръчки да изготви В

срок до 27,03.2oL5 г. протокол за резултатите от преговорите по договарянето, прИсТЪПИ

към действия по следния ред:

I. ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

3аседанието беше открито от председателя на комисията в 15.00 часа,
С двустранно подписан протокол от 12.0З.2015 г. между сътрудника, изпълнява|л

деловодни услуги в ЦПРБ и председателя на Комисията, бяха приети:
- запечатан плик/ регистриран в деловодството с Bx.N9 32B/t2,03.2015 Г.t

подаден от ООО ЧОО <Атлант+>> в 1З,30 ч.;
- запечатан плик, регистриран в деловодството с вх.N9 З29/t2.0З.2015 Г.t

подаден от ООО ЧОП <<Тесей> в 1З,З1 ч.;
- запечатан плик, регистриран в деловодството с Bx.N9 ЗЗ0/12.03,2015 г.l

подаден от ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>в 1З,З2 ч.;
- запечатан плик/ регистриран в деловодството с Bx.N9 ЗЗ2/72.ОЗ.2015 г.r

подаден от ФГУП <<Охрана>> при МВД России филиал по г. Москва в 1З,55 ч.
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Не са постъпили оферти за участие в настояu{ата 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 пълномоlлно N9lВ7-1д/01.01.2015 г.

2, ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> - Виктор Викторович Паульский по пълномоlлно
N940/11.0З.2015 г.

Председателят на комисията запозна всички присъстващи със Заповед N9 26 от
04.0З.2015г. на flиректора на 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 АБ <<Радонеж>> е представил
предложението си с Bx.N9 330/12.03.2015 г.

На заседанието ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> се представлява от Виктор Викторович
Паульский по пълномощно N940/11.0З.2015 г,

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 <<Предло>t<ение 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 З 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,Q России - АндреЙ Петрович Смоляков, подпИСаХа
4 броя пликове N9 З с надпис <<Предлагана цена>> на участника.

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

комисията подписаха документите/ съдържащи се в тях.
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.

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО

С участника ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> договарянето започна в 16.50 часа.
Комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик N9 3 с

надпис <<Предлагана цена>>.
Предложената от участника цена по Позиция

милиона осемдесет и четири хиляди) рубли без ДДС (

12.03,2015 г.).
Предложената от участника цена по Позиция

четиридесет и пет хиляди триста осемдесет и четири)

1 е в размер на З 0В4 000 (три
9З 9З2,47 лв, по курса на БНБ за

2 е в размер на 345 3В4 (триста
рубли без ДДС (10 519,71 лв. по



курса на БНБ за 12.0З.2015 г.).
Предложената от участника цена по Позиция З е в размер на 120 000 (сто и

двадесет хилядиJ рубли без ДДС (3 654,96 лв. по курса на бf{6 за 7Z.o3,ZO75 г.J,
Предложената от участника цена по Позиция 4 е в размер на 5 352 000 (пет

милиона триста петдесет и две хиляди) рубли без ДДС (16З 011,22 лв. по курса на БНБ за
12.03.2015 г.).

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

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра, един за
документацията по обществената поръчка/ един за участника и един за деловодството.

Комисия:

Председател : Весела Кирилова Бориславова

Членове:

Росица Владова Бонева

Евгения Христова Лютакова

Христо Маринов Иванов

Румен Кръстев Нанов

ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>

представлявано от
Виктор Викторович Паулский
пълномоц{но N940/11.03.2015 г.
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