
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
от 

Председателят на комисията,  назначена със Заповеди 225/31.05.2016 год. 

 и № 531/30.08.2016 год. на Управителя на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, на 

основание чл.34 от Закона за обществените поръчки (ЗОП, отм., ДВ. бр. 13 от 

16.02.2016г.),  във връзка с  провеждане на открита процедура по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП, отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.) с предмет: „Опазване 

имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ– Товарни превози“ ЕООД, 

както и на превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, 

системи за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника 

(СОТ) за период от три години”. 

 

 На основание чл.69а, ал.3, изр. първо от ЗОП /отм./, обявявам, че заседанието на 

комисията по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до този етап 

участници в горепосочената процедура, ще се състои на 07.10.2016  г. от 10:30 часа, в 

сградата на  “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, находяща се на адрес: гр. София, ул.”Иван 

Вазов” № 3, ет.2, стая 209. 

 На основание чл.69а, ал.3, изр. второ от ЗОП /отм./, съобщавам резултатите от 

оценяването на достигналия до етап оценка на техническото предложение участник - 

КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” по следните показатели:  

 

І. Показател 1. План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията за 

изпълнение на охраната – Пподкноно. 

Оценяването на показател Пподкноно, включващо подпоказатели: „План за охрана 

на обекта и концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, 

„Схематично изображение на охраната на обекта” и „Концепция за охраната с технически 

средства, съобразно спецификата на обекта” е 29,60 точки.  

 

ІІ. Показател 2. Техническа оценка на  охрана с технически средства – Птоотс 

 Оценяването на показател 2. „Техническа оценка на  охрана с технически средства”, 

включващо подпоказатели: „Брой технически средства за охрана”, „Технически 

характеристики на техническите средства за видеонаблюдение” и „Срок за изграждане на 

техническите средства за охрана” е  13,57 точки. 

 

Оценката на техническото предложение на участника КОНСОРЦИУМ 

„ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”, получена от сумиране на показателите 1. „План за охрана 

и детайлна концепция за начина и организацията за изпълнение на охраната” 

Пподкноно и 2. „Техническа оценка на охрана с технически средства” Птоотс, е 43,17 

точки.  

 

 На основание чл.69а, ал.3, изр. трето от ЗОП /отм./, публичната част от заседанието на 

комисията по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на  участниците в горецитираната 



обществена поръчка ще протече при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП /отм./, поради което 

имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и на 

средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

С уважение, 

 

Георги Велков 

Председател на комисията,  

начначена със Заповеди № 225/31.05.2016 год. и № 531/30.08.2016 год. 

на Управителя на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД 

 

 

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 от ЗОП /отм/. 

 


