
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
БЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л 

Дйкс, 03.07.2015 г., 14.00 часа, в сградата на Комисията за 
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към^ Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град 
София, на основание Заповед № К-59 от 03.07.2015 г. на председателя на 
КРДОПБГДСРСБНА, 

Комисия в състав: 
Председател: Василка Стефанова, директор на дирекция ФСПАД 
Членове: 
1. Евелина Николова, началник отдел ПА, правоспособен юрист, и 
2. инж. Божидар Борисов, главен експерт в отдел УС- притежаващ 

необходимата професионална компетентност и опит 
започна своята работа по разглеждането на представените оферти за 

избор на изпълнител по чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки 
/ЗОП/- публична покана с предмет : „Абонаментно сервизно обслужване, 
технически прегледи и ремонт (включително доставка на резервни части) 
на системите за сигурност в сградния фонд на Комисията - за контрол на 
достъп, видеонаблюдение, сигнално-охранителна и периметрова охрана в 
имотите на ул. Врабча № 1 , гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя". 

В деловодството на КРДОПБГДСРСБНА, находящо се на ул. 
„Врабча" № 1, гр. София е постъпила 1 (един) брой оферта, удостоверено с 
представената в заверено копие извадка от регистрационния дневник на 
деловодството, а именно: 

ред 

Наименование на 
участника 

Вх. номер и 
дата 

Час 

„АЙТИЕСТИ"ООД 2426/ 02.07.2015 г. 15.00 
ч. 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-59 от 03.07.2015 г 
на председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 



Представители на средствата за масова информация, както и други 
лица не се явиха на публичното заседание. Явиха се управителите на 
фирмата - участник Ивайло Трифонов и Цветомира Парапулева. 

След запознаване с офертата, председателят и членовете на 
комисията в съответствие с изискването на чл. 101г, ал. 2 от ЗОП 
попълниха и подписаха Декларации по чл.35, ал.1, т. 2-4 от ЗОП. 

Отваряне на офертата 

Комисията, като се убеди, че офертата е подадена в указания срок, в 
непрозрачен плик, надписан съгласно изискванията на възложителя, 
пристъпи към отварянето й. 

Комисията отвори офертата на „АЙТИЕСТИ" ООД . На основание чл. 
101 г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение на участника -
стойностите съдържащи се в Образец № 3 „Предлагана цена" - общо 1 
лист. Комисията положи подписи на техническото и на ценовото 
предложения, съдържащи се в офертата на участника. 

С извършването на действията по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП приключи 
публичната част на заседанието на комисията . 

Разглеждане, оценяване и класиране на офертата 

Заседанието продължи на 06.07.2015 г. работата си с разглеждане, 
оценяване и класиране на подадената оферта от участника. 

1. Комисията направи преглед на списъка на документите, 
съдържащи се в подадената оферта с изискването на възложителя за 
съдържание на офертата за участие в избора. Различия не се установиха. 
Комисията установи съответствие на приложените документи с 
изискванията на възложителя. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
участника документи за доказване на технически възможности и 
квалификация. Приложените документи отговарят на изискванията на 
възложителя посочени в Раздел II от утвърдената документация за участие. 

По отношение изискването на Възложителя, посочено в т.6 от раздел 
II от утвърдената документация - комисията извън представената 
изчерпателна документация от участника в тази насока, извърши и 
допълнителна проверка, която установи, че действително фирмата ПЧ8А8 
ООД е вносител и официален представител на производителите на 
наличната техника в обектите на КРДОПБГДСРСБНА, предмет на 
настоящата поръчка. Преобладаващ е производителя „Сго\у 
Е1ес1гоп1сз"ООД от който участника „АЙТИЕСТИ" ООД има директна 
оторизация да планира, продава, монтира и пуска в действие и поддръжка: 
на алармени системи против непозволено проникване; на системи на 
контрол на достъпа; на защита на периметър; на затворени системи за 



видеонаблюдение (ССТУ) /представено оторизационно писмо към 
документацията/. 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение на участника. Участникът е приложил изискуемото от 
възложителя по Раздел III „Техническа спецификация" от одобрената 
документация за участие предложение за изпълнение на поръчката. 
Комисията извърши подробно разглеждане на предложението за 
изпълнение на поръчката на участника. Същото отговаря на предварително 
заложените изисквания на възложителя. 

Въз основа на горните действия, комисията допуска участника 
„АЙТИЕСТИ" ООД до класиране по предварително обявения критерий 
„ най-ниска цена ". 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение 
на участника. Общата цена на предложението на участника за 
абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и ремонт (без 
включена доставка на резервни части) за срок от 12 месеца е 19932.00 
(деветнадесет хиляди деветстотин тридесет и два) лева без ДДС, а 
месечният абонамент е в размер на 1661.00 (хиляда шестстотин 
шестдесет и един) лева без ДДС. 

Комисията пристъпи към класиране и класира единствения 
допуснат участник „АЙТИЕСТИ" ООД въз основа на критерия „най-
ниска цена". 

Комисията предлага на възложителя да се сключи договор за 
„Абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и ремонт 
(включително доставка на резервни части) на системите за сигурност в 
сградния фонд на Комисията - за контрол на достъп, видеонаблюдение, 
сигнално-охранителна и периметрова охрана в имотите на ул. Врабча № 1 , 
гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя" с участника „АЙТИЕСТИ" ООД. 

Съставът на Комисията състави и подписа настоящия протокол на 
основание чл.101г, ал.З от ЗОП, в изпълнение на т. IV от Заповед № К- 59 
от 03.07.2015 г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА и приключи 
дейността си на 06.07.2015 г. в 17.00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЧЛЕНОВЕ: С 

/1 ~Х Евелина Николова 
инж. Божидар Борисов 


