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На основание чл.7З ал.1 и във връзка с чл. 92а, ал.6 от Закона за обществените
поръчки и отразени резултати в доклада на комисията, назначена със Заповед N9 26/
04.0з.2015 г. (flоклад на комисията ,QЗ N9 В0 от 19,0З.2015г.) за провеждане на
договаряне по процедурата по чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена
поръчка 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 3) <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>>,

РЕШИХ:
tr. Класирам участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка
чрез договаряне без обявление както следва:

1.1. По обособена позиция 1)
ЦПРБ в

<<Физическа

охрана на административната сграда на

Москва>>

1 място - ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> с цена З 0В4 000 (три милиона осемдесет и
четири хиляди) рубли без ДДС (93 9З2,47 лв. по курса на БНБ за 12.0З.2015 г.).
2 място - ФryП <<Охрана>> при МВД России филиал по г. Москва с цена
3 В41 4З5,20 (три милиона осемстотин четиридесет и една хиляди четиристотин
тридесет и пет) рубли и 20 копейки без ДДС (1L7 002,4З лв, по курса на БНБ за
12.0З.2015 г.).

L.2.

По обособена позиция 2) <Охрана със средства за известяване на сградите на
ЦПРБ в Москва>>
1 място - ООО ЧОО АБ <<Радонеж>> с цена 345 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,),
2 място - ФryП <<Охрана>> при МВД России филиал по г. Москва с цена
351 163,05 (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.).

1.3.

По обособена позиция З) <Поддръжка на системите за видеонаблюдение на
достъпа до сградите на LiПРБ в Москва>>

1 място - ООО ЧОО АБ

с цена 120 000 (сто и двадесет хиляди)
рубли без ДДС (З 654,96 лв. по курса на БНБ за \2,ОЗ.2015 г.).
2 място - ФryП <<Охрана>> при МВД России филиал по г. Москва с цена
126 570,91 (сто двадесет и шест хиляди петстотин и седемдесет) рубли и 91
копейки без ДДС (З В55,10 лв. по курса на БНБ за 12.03.2015 г.).
<<Радонеж>>

L.4. По обособена позиция 4)
сградите на ЦПРБ в

<<Осъtлествяване

на

пропускателния режим

в

Москва>>

1 място - ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>с цена 5 З52 000 (пет милиона триста
петдесет и две хиляди) рубли без ДДС (163 011,22 лв. по курса на БНБ за
12.0З.2015 г.).
2 място - ФГУП <<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 (203 651,В2 лв. по курса на БНБ за
12,0З.2015 г,).
2. на основание чл.92а, ал.6 от ЗОП определям за изпълнител на поръчката

с

на сградите на ЦПРБ в Москва за срок от една година" по:
предмет
2.L. Обособена позиция 1) <Физическа охрана на административната сграда на
ЦПРБ в Москва>> - ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>.
<<Охрана

2.2. обособена позиция 2)
2.з.

2.4.

<Охрана със средства за известяване на сградите на
ЦПРБ в Москва>>- ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>.
обособена позиция З) <<Поддръжка на системите за видеонаблюденИе На
достъпа до сградите на ЩПРБ в Москва>>- ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>.
обособена позиция 4) <Осъществяване на пропускателния режим в сградИТе
на ЦПРБ в Москва>> - ООО ЧОО АБ <<Радонеж>>"

З. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗоП отстранявам от процедурата участника ооо
като представената оферта не отговаря на изискваниЯТа
възложителя, посочени в т.5 в поканата за участие.

чоо

<<дтлант*>>,.тъЙ

На

4. На основание чл.69, ал.1, т.З от ЗоП отстранявам от процедурата участника ооо
чоп <<тесей>>,.тъЙ като представената оферта не отговаря на изискВаНИята На
възложителя, посочени в т.5 в поканата за участие.

5. Определеният за изпълнител на поръчката по обособени позиции L, 2,
ЧОО АБ <<Радонеж>> да бъде поканен за подписване на договори.

З и 4 ооо

6. На основание чл,7З, ал,З оТ ЗоП настояlлото решение да се и3прати в 3-дневен
срок до всички участници в процедурата,

7. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.120 от Зоп пред Комисията

за

заlлита на конкуренцията, 1000 София, ул.Витоша N9 1В в десет дневен срок от датата
на обявяването му.
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