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РЕШЕНИЕ
№ ................/< Ж ...03.2018г.

На основание чл. 106, ал.6 от Закона за обществени поръчки, след като се 
запознах с протоколите от дейността на комисията назначена с моя Заповед № 04- 
45/02.03.2018г. за провеждане на ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с определени лица(чл,18, ал.1. 
т. 13, във вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Физическа охрана на горски разсадник „Дъбовете“, местност „Кобаклъка“, гр. 
Добрич“, открита с Решение № 1/ 22.02.2018г., офертите на участниците, и като се 
съобразих със становището на комисията изразено в представеният ми доклад за 
работата и, в едно с протоколите от заседанията, публикувани в профила на купувача, с 
настоящото мотивирано решение

ОБЯВЯВАМ
ЕОбявявам следното класиране на допуснатите участници и оферта, въз основа 

на мотивите на комисията отразени в протоколите от дейността и:

1.„ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ -  ДОБРИЧ“ООД с ЕИК 124546400, със 
седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ПК 9300, ул. „Калиакра“ № 2, ет.4, 
представлявано от Георги Панов -  управител, с предложено общо възнаграждение за 
извършване на услугата за срока на договора в размер на 29 520,00 лв. /двадесет и девет 
хиляди петстотин и двадесет лева/без включено ДДС или месечна абонаментна такса за 
един охранителен пост за един месец в размер на 2 460,00 лв. /две хиляди четиристотин 
и шестдесет лева/  без включено ДДС. Посоченото общо възнаграждение е платимо на 
12 равни вноски за срока на действие на договора -  участника е класиран на ПЪРВО 
МЯСТО:

2. „СОД -  АЛБЕНА“ООД с ЕИК 124599520, Регионален офис за облает Добрич в гр. 
Балчик,ул. „Черно море“ № 55, представлявано от Атанас Илиев Атанасова -  управител, с 
предложено общо възнаграждение за извършване на услугата за срока на договора в 
размер на 29 760,00 лв. /двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лева/без 
включено ДДС или месечна абонаментна такса за един охранителен пост за един месец 
в размер на 2 480,00 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева/ без включено ДДС. 
Посоченото общо възнаграждение е платимо на 12 равни вноски за срока на действие 
на договора - участника е класиран на ВТОРО МЯСТО:

3. „Боду“ ООД с ЕИК 130068321, Регионален офис за облает Добрич с адрес: гр. Балчик, ул.
„Черно море“ № 34 А, представлявано от Тихомир Тодоров Тотов -  управител, с предложено 
възнаграждение за извършване на услугата за срока на договора в размер на 30 000,00 
лв. /тридесет хиляди лева/без включено ДДС или месечна абонаментна такса за един
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охранителен пост за един месец в размер на 2 500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/ 
без включено ДДС. Посоченото общо възнаграждение е платимо на 12 равни вноски за 
срока на действие на договора - участника е класиран на ТРЕТО МЯСТО;

II.На основание чл.109 от ЗОП обявявам за изпълнител на обществената поръчка 
участника, чиято оферта е класирана на първо място, при условията предложени от 
него в офертата му.

III.Във връзка с горното разпореждам:

1 .Настоящото решение да се връчи на участника в 3 /три/ дневен срок от деня на 
издаването му на адреса посочен от участника чрез пощенска пратка с обратна 
разписка, на електронна поща, като съобщението с което се изпраща решението да бъде 
подписано с електронен подпис, или по факс съгласно чл.43, ал.2 от ЗОП.

2.При липса на предпоставките на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, решението влиза в 
сила след изтичане на 10 дневен срок от получаването му от участниците.

3. След влизане в сила на настоящото решение да бъде подготвен договор за 
възлагане на обществената поръчка с класирания на първо място участник.

4. След влизане в сила на настоящото решение и с оглед законосъобразното 
сключване на договор, следва да ми бъдат представени доказателства за липсата на 
основания за отстраняване на участника съгласно чл. 58, ал.1. от ЗОП както следва:

- За обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 -  свидетелство за съдимост;
- За обстоятелствата по чл. 54. ал.1, т.З — удостоверение от органите по 
приходите и удостоверение от общината по седалище на възложителя и на 
кандидата или участника;
- За обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.6 -  удостоверение от органите на 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
- Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП;
- Заверено копие на Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, 
съгласно изискванията на чл. 5, ал.1. т.2 от Закона за частната охранителна 
дейност или съответен еквивалент по националното законодателство, когато 
участника е чуждестранно лице.

5. На основание чл. 112, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 66 от ППЗОП след 
представяне на документите по т.4 от настоящото решение, но не преди изтичане на 14 
дневен срок считано от датата на връчване на участника, да се сключи договор за 
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана на горски разсадник 
„Дъбовете“. Местност „Кобаклъка“, гр. Добрич“ с определения за изпълнител участник.

Съгласно чл. 196, ал.1. т.1 от ЗОП във връзка с чл. 197. Ал.1, т.7 от ЗОП, 
настоящото решение подлежи на обжалване в 10 дневен срок от съобщаването му на 
участниците пред Комисията за защита на конкуренцията.


