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Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 
ал.1 от ЗОП със Заповед № РД-06-19/19.01.2018г. на Директора на ТП ДГС Генерал Тошево 
при СИДП ДП Шумен, натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за 
участие в процедура ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с определени лица (чл.18, ал.1, т.13, вр.с 
ЧЛ.182, ал.1, Т.5 от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за Охрана със СОТ, открита с 
Решение №ЗОП-2018-2-2/16.01.2018г. За договарянето от директора на ДГС Генерал 
Тошево ТП на СИДП ДП са поканени следните лица:

1. ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ ООД, съгласно 
Покана с изх. №РД-04-142/16.01.2018г., получена лично от представител на поканения на 
същата дата.

2. Боду ООД, съгласно Покана с изх. №РД-04-142/16.01.2018г., получена лично от 
представител на поканения на същата дата.

3. СОД - АЛБЕНА ООД, съгласно Покана с изх. №РД-04-142/16.01.2018г., 
получена лично от представител на поканения на еъщата дата.

В публично заседание от 11.30 ч.на 19.01.2018 г., комисията започна своята работа 
съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав:

Председател:
1. инж. Димитър Иванов, зам.директор на ТП ДГС Ген. Тощево
Членове:
2. Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево"
3. адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4

Комисията констатира, че на заседанието присъстват представители на 
поканените за договарянето участници, както следва:

ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ ООД с ЕИК 124546400 
седалище и адрес на управление в гр. Добрич 9300, ул. КАЛИАКРА 2 ет.4, тел.: 058600113, 
факс: 058600114,^лектронна поща: fsbdobrich@abv.bg, чрез Д̂ <»\Ч'.олл.чиС.. .....

Боду ООД с ЕИК 130068321, регионалга Офис зд област Добрич с адрес^гр.Балчик, 
ул.Черно море 34а, kirilov@bodusod.bg, чрез . . . М а ^ ■■t-л.........

СОД - АЛБЕНА ООД с ЕИК 124599520, с регионален офис за обл.Добрич в 
Гр.Балчик, ул."Черно Mope"N55, sodalb@abv.bg, чрез ..........,.. ^

. i  --- •. .1^. • X. аЛ

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП:
1. Получаване на представените заявления и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и 

подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по 
чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията.

2. Устно оповестяване на представените със заявлението документи. Проверка на 
представените документи и вземане на решение за допускане или отсраняване на 
участниците за следващия етап на процедурата.

4. Провеждане на жребий съгласно чл.67, ал.1 от ППЗОП, за определяне на 
поредността на преговорите с всеки от участниците по отделно.

5.Закриване на заседанието и подписване на протокола.

IHO море J4a, Kirnov(ajDoausoa.og, чрез .

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.
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По точка 1. Получаване на представените заявления и протокола по чл.48, ал.6 от 
ППЗОП, и подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на 
обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията.

1. Съгласно представените от председателя на комисията заявления и протокола за 
приемането им, комисията констатира следното:

1.1. Заявления са получени от следните лица:
ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ ООД с ЕИК 124546400, 

седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. КАЛИАКРА 2 ет.4, тел.: 058600113, 
факс: 058600114, Електронна поща: fsbdobrich@abv.bg, представлявано от ГЕОРГИ 
КРЪСТЕВ вх.номер на заявлението -

Боду ООД с ЕИК 130068321, седалище и адрес на управление Офис за област Добрич 
с адрес гр.Балчик, ул.Черно море 34а, kirilov@bodusod.bg, представлявано от Тихомир 
Т о д о р о в в х . н о м е р  на заявлението Pl-oW - ^"9-^■'ч^(Ъг- -

СОД - АЛБЕНА ООД с ЕИК 124599520, седалище и адрес на управление Гр.Балчик, 
ул."Черно Mope"N55, sodalb@abv.bg, представлявано от МАРИЙКА МАРИНОВА l,
ИВ ЕЛИН ИЛИЕВ Ьг Jfib АТАНАС ИЛИЕВ с вх.номер на заявлението

РЛ'<=>Ч - Yf . o y -  Z e l K r .  ~

2. Членовете на комисията подписаха декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за 
деклариране на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

По точка 2. Устно оповестяване на представените със заявлението документи. 
Проверка на представените документи и вземане на решение за допускане или отстраняване 
на участниците за следващия етап на процедурата.

Комисията констатира че към заявленията участниците са представили следните 
документи;__________

Наименование на документа

ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ 
ООД

БОДУ ООД СОД - АЛБЕНА ООД

ЕЕДОП (по образец)

Документ за
упълномощаване, когато 
лицето, което подава 
офертата, не е законният 
представител на участника;

Y  H B /V < JC e> < X JkO 'w ^V 4v

'He

Декларация по образец 2

Техническо предложение по 
образец 3

Vs«s Т - ^ .

j fcTYe/i?'

След като оповести документите представени със заявленията на участниците, 
Комисията ги провери и констатира, че същите отговарят на изискванията на ЗОП, 
ППЗОП и изискванията на възложителя и взе единодушно решение с което ДОПУСКА 
до следвашия етап на процедурата всички участници.

По точка 4. Комисията, съвместно с участниците проведе жребий за определяне на 
поредността на провеждане на преговорите с всеки от участниците поотделно, и обяви 
следната поредност, дата и час за провеждане на преговорите:
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1. ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ ООД от 11.45ч. на 
19.01.2018Г.

2. Боду ООД от 12.00. на 19.01.2018г.

3. СОД - АЛБЕНА ООД от 12.15ч. на 19.01.2018г.

По точка 5. След изчерпване на дневния ред публичното заседание бе закрито и 
протокола бе подгг' '.ан както следва:

КОМИСИ. V ^

.......................... - ..........................  ^ ................. .......................................................................................

УЧАСТНИЦИ: ^

За > ^^5РАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ ООД
.......................... ......................................  у

За Боду ООД..... ........................... ^

За СОД - АЛБЕШГбоД..............^  к ......................
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