ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“ С ПРЕДМЕТ:
„ОХРАНА НА ИМОТИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОТБРАНАТА СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА /СОТ/”
в обособени позиции:
Обособена позиция № 1:
Офис на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен“, гр. Плевен, бул. „Данаил
Попов“ № 5 А, застроена площ /ЗП/ - 372 кв. м.
Офис към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен“, гр. В. Търново, ул.
„Никола Габровски“ № 42, вх. „Е“, ЗП - 103,57 кв. м.
Обособена позиция № 2
Офис на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна“, гр. Варна, кв. „Младост“,
бл. 110, вх. 4, ет. 2, ЗП - 192 кв. м;
Офис „Бургас“ към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна“, гр. Бургас, кв.
„Изгрев“, бл. 53, партер между вх. „Д“ и вх. „Е“, ЗП – 323,44 кв. м;
Обособена позиция № 3
Гарнизонен военен клуб /подблоково пространство, част от първи етаж/ в гр. Пещера, общ.
Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Трети март“ № 11, ЗП – 85,65 кв. м;
Гарнизонен военен клуб в гр. Крумовград /административна част от сградата/, общ.
Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Димитър Благоев“;
Гарнизонен военен клуб /административна част и киносалон/ в гр. Момчилград, общ.
Момчилград, обл. Кърджали .
Обособена позиция № 4
Част от освободен войскови район /ОВР/ № 1042, представляващ бивша административна
сграда в гр. Банкя, общ. Банкя, обл. София, ул. „Родина“;
Офис към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – София“, намиращ се в гр.
Дупница, общ Дупница, обл. Кюстендил, ж. к. „Дупница 1“, бл. № 8, ЗП – 167 кв. м
на територията на области Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Смолян“;
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Раздел І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

НА

ПРЕДМЕТА

И

ХАРАКТЕРА

НА

1. Възложител:
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по
реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ e министърът на отбраната на Република България, с адрес
- гр. София -1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3.

2. Обект и предмет на обществената поръчка:
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Обектът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV e с код 79711000
„Охранителни услуги със СОТ “, съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП.
Предмет на обществената поръчка е „Охрана на имоти в управление на Министерството
на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/“, съгласно Техническата спецификация за
изпълнение на поръчката.
3. Общо количество или обем:
9 /девет/ обекта на територията на области Плевен, В. Търново, Варна, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Кюстендил и София в 4 /четири/ обособени позиции.
4. Срок за изпълнение на поръчката:
Срок за изпълнение на поръчката – 5 /пет/ години, от сключване на договора/те с избрания
за изпълнител на поръчката, като начало на договора се счита датата на изготвяне и подписване
на двустранен протокол, подписан между Възложителя и Изпълнителя за всеки конкретен имот в
обособената позиция.
5. Място за изпълнение на поръчката:
По местонахождението на имотите в управление на МО, съгласно раздел ІV „Техническа
спецификация” на документацията за участие.
6. Прогнозна стойност, финансиране и плащане
Общата максимална прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на
54 000 лева (петдесет и четири хиляди лева) без ДДС, в това число за всяка обособена позиция:
1. За обособена позиция № 1 – 12 000 /дванадесет хиляди/ лв.;
2. За обособена позиция № 2 – 12 000 /дванадесет хиляди/ лв.;
3. За обособена позиция № 3 – 18 000 /дванадесет хиляди/ лв.;
4. За обособена позиция № 4 – 12 000 /дванадесет хиляди/ лв.
Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката, не може да надвишава
определената от възложителя прогнозна стойност, като противното е основание за отстраняване
на участника от процедурата. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.
7. Срок на валидност на офертите:
7.1. Офертите следва да бъдат със срок на валидност – 4 /четири/ месеца, считано от
крайния срок за подаване на оферти;
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7.2. Възложителят може да поиска писмено /чрез писмо или факс/ от участник да удължи
срока на валидност на офертата си до сключване на договор.
7.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта в документите, свързани с участието в процедурата за една или
няколко обособени позиции. Не се допускат варианти на офертата.
7.4. Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, или чрез
комбинация от тези средства по избор на Възложителя на български език.
8. Правно основание за откриване на процедурата:
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документация за
участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП.
9. Оглед на районите обект на охрана:
Огледът е задължителен за участниците в обществената поръчка. Огледът се
осъществява в периода от датата на обявяване на поръчката в регистъра на обществените поръчки
към АОП до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Срокът за подаване на
офертите е посочен в обявлението и е съобразен с чл. 45, ал. 2 от ЗОП. Огледът се извършва от
10.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден:
За обособена позиция № 1: отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен”
/“РИО – Плевен“/: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 5 А, началник на отдела - Георги Тодоров
Атанасов, телефони: 064 822797 GSM:0887/541 582, за офис „В. Търново“: Николай Иванов
Николов-главен специалист, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42 Е, телефони 062
650710 или 088 4552019;
За обособена позиция № 2: отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна”
/“РИО – Варна“/: гр. Варна, спирка „Светкавица” № 23, началник на отдела - Христо Стефанов
Станков, телефони: 0884/332 776, 052 307593, за офис „Бургас“: Бургас, ж.к. Изгрев, бл. № 53, ет.
партер, главен експерт Иванка Петрова Коева, GSM: 0882000932;
За обособена позиция № 3: отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Пловдив”
/“РИО – Пловдив“/: гр. Пловдив, ул. „Велико Търново” № 75, ет. 4, началник на отдела - Соклин
Ангелов Каракънев, телефони: 032 632350, 0889/908 937, Кръстина Несторова Манолова - главен
специалист, гр. Хасково, ул. „Ком“ № 3, телефони 038 664538 или 088 9905917;
За обособена позиция № 4: отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – София”
/“РИО – София“/ - гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, началник на отдел “РИО – София“ - Драган
Дорянов, GSM: 0889 90 89 47, Иванета Николова Живкова, изпълнител по ДРД, гр. София, ,
телефони 02 9220629 или GSM 088 8313506;
Васил Георгиев Боянов, главен специалист, гр. Дупница, ж.к. „Дупница“ бл. 8, телефони
0710 50722 или 088 8790206.
10. Документация за участие:
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за
участие и посочва в обявлението Интернет адреса, на който тя може да бъде намерена 4
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11. Общи условия за участие в процедурата:
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
11.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, когато:
11.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпления по чл. 108а, чл.159а-159г, чл. 172, чл.192 а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253260, чл. 301-307, чл. 321, чл. 321 а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
б) престъпление, аналогично на тези по буква а) в друга държава членка или трета страна.
Информация относно липсата или наличието на престъпни обстоятелства се попълва в
Електронен единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, както следва:
В Част III, Раздел „А“ от ЕЕДОП, участникът следва да предостави информация относно
присъди за следните престъпления:
1) Участие в престъпна организация – по чл. чл. 321, чл. 321а от НК;
2) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3) Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности – по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, чл. 253а и чл. 253б от НК
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а и чл. 159а – 159г от НК;
В Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, участникът следва да предостави информация относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208 от НК, ЧЛ. 213а – 217 от НК, чл. 219 – 252 от НК и чл.
254а – 260 от НК.
11.1.2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихви по тях към държавата или
към община, по седалище на възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата,
в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или задължението е по акт, които не е влязъл в сила.
Информацията относно основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски се попълва в Част III, Раздел „Б“ от ЕЕДОП;
Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или
участник, за когото са налице обстоятелствата по т. 11.1.2 от настоящия раздел, когато:
 се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
 размерът на неплатените дължими данъци или осигурителни вноски е не повече от 1 на сто
от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
11.1.3. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
11.1.4. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
11.1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление, съдебно решение,
нарушение по чл. 61, ал 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл.
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245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
11.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. т. 11.1.3., 11.1.4., 11.1.5.
и 11.1.6. се попълва в Част III, Раздел „В“ от ЕЕДОП.
11.2. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка участник, за който е налице някое от следните обстоятелства:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в процедура по
ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно
лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно
законодателството на държавата за която е установен.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. а) се попълва в Част
III, Раздел „В“ от ЕЕДОП.
б) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
в) е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, или на договор за
концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението
засяга по-малко от 50 на сто от стойността и обема на договора;
11.2.1. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за
възлагане на обществената поръчка.
11.3. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България /ЗОВСРБ/.
Наличието или отсъствието на обстоятелства по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ се декларира
в Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП.
11.4. Освен на основанията, посочени в чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП,
възложителят отстранява от процедурата участник:
а) при наличие на основания по чл. 107, т. 4 от ЗОП;
б) който е представил документи за участие, които не отговарят на изискванията на чл. 47, ал.
1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП;
в) който не е декларирал за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на
изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”). Отсъствието на тези
обстоятелства се декларира в Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП.
г) който е предложил цена за изпълнението на поръчката, която надвишава прогнозната
стойност, посочена от Възложителя в Раздел І, т. 6 от документацията;
д) офертата на участник, която не отговаря на изискванията на Възложителя и ЗОП, се
отстранява от участие.
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Раздел ІI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Извършването на услугата включва: Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и
реагиране при сигнали за проникване в обектите, включени в 4 /четири/ обособени позиции, както
следва:
Обособена позиция № 1:
1. Офис на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен“, гр. Плевен,
бул. „Данаил Попов“ № 5 А, застроена площ /ЗП/ - 372 кв. м.
Охрана на обекта чрез самостоятелен контролен панел (клавиатура за включване и
изключване на ТСС⃰⃰ ), брой датчици, определени от изпълнителя.
⃰ ТСС – технически системи за сигурност
2. Офис към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен“, гр. В. Търново,
ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „Е“, ЗП - 103,57 кв. м.
Охрана на обекта чрез самостоятелен контролен панел (клавиатура за включване и изключване
на ТСС), брой датчици, определени от изпълнителя.
Охраната на посочените обекти да се осъществява от 17:30 до 09:00 часа в работни дни и 24
часа в почивни и празнични дни.
Времето за реагиране от подаването на сигнала, до пристигане на служители на изпълнителя в
обектите, включително и при сигнал за възникнала повреда на ТСС е 5 /пет/ минути.
Участникът да разполага с минимум 2 (два) патрулни автомобили и не по-малко от 4
(четирима) охранители за обособената позиция за реагиране при получаване на сигнал от
сигнално-охранителната техника на обекта/ите;
Обособена позиция № 2
1. Офис на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна“, гр. Варна, кв.
„Младост“, бл. 110, вх. 4, ет. 2, ЗП - 192 кв. м;
Охрана на обекта чрез самостоятелен контролен панел (клавиатура за включване и изключване
на ТСС), брой датчици, определени от изпълнителя.
2. Офис „Бургас“ към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна“, гр.
Бургас, кв. „Изгрев“, бл. 53, партер между вх. „Д“ и вх. „Е“, ЗП – 323,44 кв. м;
Охрана на обекта чрез самостоятелен контролен панел (клавиатура за включване и изключване
на ТСС), брой датчици, определени от изпълнителя.
Охраната на обектите в обособената позиция да се осъществява от 17:30 до 09:00 часа в
работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни.
Времето за реагиране от подаването на сигнала, до пристигане на служители на изпълнителя в
обектите, включително и при сигнал за възникнала повреда на ТСС е 5 /пет/ минути.
Участникът да разполага с минимум 2 (два) патрулни автомобили и не по-малко от 4
(четирима) охранители за обособената позиция за реагиране при получаване на сигнал от
сигнално-охранителната техника на обекта/те;
Обособена позиция № 3
1. Гарнизонен военен клуб /подблоково пространство, част от първи етаж/ в гр. Пещера,
общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Трети март“ № 11, ЗП – 85,65 кв. м;
2. Гарнизонен военен клуб в гр. Крумовград /административна част от сградата/, общ.
Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Димитър Благоев“;
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3. Гарнизонен военен клуб /административна част и киносалон/ в гр. Момчилград, общ.
Момчилград, обл. Кърджали .
Охрана на обектите чрез самостоятелни контролни панели (клавиатура за включване и
изключване на ТСС), брой датчици, определени от изпълнителя.
Охраната на обектите в обособената позиция да се осъществява 24 часа в денонощието.
Времето за реагиране от подаването на сигнала, до пристигане на служители на изпълнителя в
обектите, включително и при сигнал за възникнала повреда на ТСС е 5 /пет/ минути.
Участникът да разполага с минимум 3 (три) патрулни автомобили и не по-малко от 6 (шест)
охранители за обособената позиция за реагиране при получаване на сигнал от сигналноохранителната техника на обекта/ите;
Обособена позиция № 4
1. Част от освободен войскови район /ОВР/ № 1042, представляващ бивша
административна сграда в гр. Банкя, общ. Банкя, обл. София, ул. „Родина“;
Охраната на обекта в обособената позиция да се осъществява 24 часа в денонощието.
2. Офис към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – София“, намиращ се в
гр. Дупница, общ Дупница, обл. Кюстендил, ж. к. „Дупница 1“, бл. № 8, ЗП – 167 кв. м
Охраната на офиса в гр. Дупница да се осъществява от 17:30 до 09:00 часа в работни дни и 24
часа в почивни и празнични дни.
Времето за реагиране от подаването на сигнала, до пристигане на служители на изпълнителя в
обектите, включително и при сигнал за възникнала повреда на ТСС е 5 /пет/ минути.
Участникът да разполага с минимум 2 (два) патрулни автомобили и не по-малко от 4
(четирима) охранители за обособената позиция за реагиране при получаване на сигнал от
сигнално-охранителната техника на обекта/ите;
Осъществяването на охраната на обектите във всички обособени позиции да включва:



Денонощно наблюдение на охраняваните обекти, реагиране и проверка на сигналите,
получени в оперативния дежурен център;

 Уведомяване на оторизирани от Възложителя длъжностни лица при спиране на
електрозахранването или технически проблем;
 Незабавно уведомяване на органите на МВР и служба „Военна полиция“ в случай на опит
за проникване в обектите.
⃰ ТСС – технически системи за сигурност


При извършване на нарушения, като опит за проникване в обекта на трети лица, кражби с
взлом, грабежи и други нарушения от общ характер, Изпълнителят се задължава да предприеме
необходимите действия за предотвратяване настъпването на неблагоприятни последици за
възложителя, както и да уведоми оторизирани от Възложителя длъжностни лица.

 Осигуряване на безопасността на обекта до пристигане на представител на Възложителя и
органите на МВР в случай на проникване и/или нарушена цялост на обекта, установено от
дежурния автопатрул;
 Осигуряване на техническа поддръжка на монтираната сигнално-охранителна
техника и отстраняване на възникнали повреди в срок от 3 (три) часа от установяване на
повредата.


Непрекъснато техническо обслужване и ремонт на поставената техника за срока на
договора.
Техническото обслужване да обхваща следните дейности:
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- осигуряване на 24 - часов контрол върху техническото състояние и работа на
поставените в обекта на Възложителя системи. Всички получени съобщения се регистрират,
обработват и съхраняват в мониторинг-център за наблюдение и приемане на сигнали от
охраняваните обекти и ръководство на мобилните охранителни патрули;
- периодична профилактика на сигнално-охранителната техника;
- при необходимост - монтаж на нови компоненти или промяна на първоначалното им
местоположение;
Участниците трябва да отговарят на квалификационните и технически изисквания за
изпълнение на поръчката:

 Времето за реагиране се доказва от снети GPS координати на МПС и компютърна
справка;


Под „време за реагиране“ да се разбира времето от момента на регистриране на
алармения сигнал в мониторинг-център на участника, до момента на пристигане на
дежурните автопатрули на обекта, от който е получен сигнала;

 Изградените на обекта технически системи за сигурност, следва да са свързани със

система за сигурност и наблюдение, изградена от Изпълнителя, при което се реагира на
сигналите, получени в мониторинг-центъра за наблюдение и приемане на сигнали от
охраняваните обекти.
Раздел III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез попълване
в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“ в електронен вид.
1. Годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност
Участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата лиценз по чл.4,
ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ или еквивалент по съответното
национално законодателство, когато участникът е чуждестранно лице, за извършване на частна
охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на съответната област
на която е разположен имота/те.
За доказване на изискването за годност участникът попълва в ЕЕДОП информация за
притежаваният лиценз.
При подаване на офертата, съответствието по тази точка се декларира в Част IV, буква „А“
от ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите
или третите лица.
Минимално изискване: Участникът да притежава лиценз с обхват, позволяващ
извършването на сигнално-охранителна дейност, съгласно чл.5, ал.1, т.3 от ЗЧОД.
2. Икономическо и финансово състояние
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние съгласно чл.
61 от ЗОП.
3. Технически и професионални способности
а) Участникът в процедурата да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата
на подаване на офертата дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на настоящата
поръчка. Изискването се отнася за всички обособени позиции.
Обстоятелството се доказва в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП със Списък на
извършените услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
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Списъкът съдържа предмет, на обществената поръчка, стойност, крайна дата на изпълнение на
договора и получателите. Към списъка се прилагат и доказателства за извършената услуга.
Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил поне 3 /три/ дейности с предмет
и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване
на офертата.
Под „сходен предмет” се разбира: услуги, свързани с охрана на имущество на физически
и/или юридически лица чрез сигнално-охранителна техника.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по тази точка се декларира в Част
IV, буква „В“ от ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения,
подизпълнителите или третите лица.
б) участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството,
сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалентно/и, в обхват приложим
към предмета на поръчката.
Обстоятелството се доказва в случаите по чл.67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП със Заверено от участника
копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, в обхвата на
обществената поръчка, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалентно/и.
Минимално изискване: Участникът следва да прилага система за управление на
качеството.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по тази точка се декларира в Част
IV, буква „Г“ от ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения,
подизпълнителите или третите лица.
4. Изисквания към подизпълнители
Подизпълнители в настоящата обществена поръчка могат да бъдат български или
чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения.
Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само, ако участникът е декларирал,
че ще използва подизпълнител/и и с всеки един подизпълнител е сключил договор в който да е
упоменато подробно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, както и да е приложена в
офертата декларация за участие от всеки един подизпълнител.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата. Всеки подизпълнител следва да представи отделен ЕЕДОП
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
5. Използване капацитета на трети лица
Участникът може да се позове на капацитета на трети лица независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани техническите способности.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже,
че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица
задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които, участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
За всяко от третите лица, следва да се представи отделен ЕЕДОП.

Раздел IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
10

Общи указания
1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия. Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението,
решението и документацията за участие в процедурата се носи единствено от участниците.
1.2. Офертата се изготвя на български език или в превод на български език на хартиен
носител.
1.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си.
1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да
представи само една оферта.
1.5. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в решението, обявлението и документацията, при спазване на ЗОП и ППЗОП.
1.6. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали
на конфиденциалност, съответната информация не се публикува от възложителя.
1.7. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на
възложителя. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с
тези образци.
1.8. Офертата не може да се предлага във варианти.
1.9. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия.
2. Съдържание на офертата:
Върху опаковката участникът посочва:
2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
2.2. адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на участника;
2.3. наименование на поръчката и обособените позиции, за които участва.
Офертата включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
3. Съдържане и представяне на документите за участие
3.1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от
участника- Приложение № 1;
3.2. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е
приложимо - еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за
всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката - Приложение № 2;
3.2.1. Декларация по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ - Приложение № 9 от документацията за
участие. Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата
документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се
представя от едно от лицата, които представляват участника.
3.3. Указание за подготовка на еЕЕДОП: еЕЕДОП се предоставя в електронен вид, по
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образец, утвърден с акт на Европейската комисия/ЕК/. Системата е достъпна чрез Портала
за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на ЕК, както и директно
на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd ;
3.3.1. Възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП са:
а) ЕЕДОП се предоставя цифрово подписан и приложен на магнитен носител към
съдържанието на офертата за участие в процедурата, като форматът, в който се предоставя
документът да не позволява редактиране на неговото съдържание;
б) чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В
този случай документът следва да е снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че
ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за
получаване на офертите за участие.
3.3.2. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване
и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в
които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация.
3.3.3. Участникът в процедурата може да представи един ЕЕДОП, независимо дели участва
в една или повече обособени позиции в процедурата. В случай, че участникът представи един
ЕЕДОП за повече от една обособена позиция, следва да посочи в Част II, Раздел „А“ на ЕЕДОП
обособените позиции, за които участва;
3.3.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези
лица се представя отделен ЕЕДОП;
3.3.5. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него
информация все още е актуална.
3.3.6. Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез
попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание
за всички критерии за подбор“.
3.3.7. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за. декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя
3.3.8. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той
е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
3.3.9. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
Указание за подготовка:
1) Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от
Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е
предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили
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в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
2) Когато за участникът е налице някое от основанията за отстраняване, предприетите мерки
за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП се описват в ЕЕДОП и се представят документи по
чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Участникът може да представи един ЕЕДОП за всички обособени позиции, за които
участва, тъй като не са поставени различни критерии за подбор и може да се приложи чл.
47, ал. 10 от ППЗОП.
3.4. Техническо предложение за обществената поръчка – Приложение № 3, съдържа:
1) документ за упълномощаване когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника-оригинал или нотариално заверено копие;
2) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя;
3) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се
Приложение № 4;
4) Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Приложение № 5;
5) Протокол за извършен оглед на мястото на изпълнение – Приложение № 6.
Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се
поставят за всяка от обособените позиции поотделно комплектувани технически предложения.
Участници, чиито технически предложения за изпълнение на поръчката не отговарят на
изискванията на Възложителя се отстраняват от участие в процедурата, като съответно не
подлежат на оценка.
3.9. „Ценово предложение" - Приложение № 7, съдържащо предложението на
участника относно цената за изпълнение на поръчката, което се попълва, съгласно
указанията на възложителя.
Съдържание на ПЛИК „Предлагани ценови параметри":
Представя се в оригинал, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия
участника или упълномощено лице.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква
информация относно цената за изпълнение на поръчката/на договора.
Участници, които и по какъвто начин са включили в офертата си извън плика „Предлагани
ценови параметри" за настоящата поръчка елементи, свързани с предлаганата цена (или части от
нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик е надпис
„Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и наименованието на
обществената поръчка, за която се отнася ценовото предложение.
Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се
поставят отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка от
позициите, за които участва.
Ценовото предложение на участника не трябва да надхвърля прогнозната стойност на
обществената поръчка, посочена от Възложителя. Определената прогнозна стойност се явява
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максимална по процедурата. В цената следва да се включат всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.
Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в
процедурата. Предложените цени се изписват цифром и словом, като при разминаване на
посочени стойност с цифри и думи, комисията ще оценява предложението с думи.
3.10. Горепосочените документи се поставят в ЗАПЕЧАТАНА НЕПРОЗРАЧНА
ОПАКОВКА. Върху опаковката се посочва: наименование на участника, включително на
участниците в обединението, когато е приложимо, предмета на поръчката и обособените позиции,
за които участва, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както следва:
Министерство на отбраната, гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3, Главна
Дирекция „Инфраструктура на отбраната”.
Оферта за участие в открита процедура за определяне на изпълнител за
обществена поръчка с предмет „Охрана на имоти в управление на Министерството
на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/“ по обособена позиция/и
№................
Наименование на участника:………………………………………………….
Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………
Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………
Телефон факс и/или електронен адрес:………………………………………..

3.11. Изисквания към документите: Документите и данните в офертата се подписват само
от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние или
упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено
пълномощно за изпълнението на такива функции.
Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. По
предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
3.12. Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти:
Офертата, се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника,
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Министерство на отбраната, гр. София, ул.
"Дякон Игнатий" № 3, Главна Дирекция „Инфраструктура на отбраната”, чрез „Приемна”,
телефон за връзка 02/9220785, 02/9220788 – Нина Петрова Иванова и Христо Тошков Тошев от
9.30 часа до 17.30 часа всеки работен ден до крайната дата за приемане на офертите, посочен в
обявлението.
4. Изисквания към условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора
4.1. При подписване на договор за изпълнение, участникът, избран за Изпълнител, следва
да представи гаранция за изпълнение;
4.2. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и своевременно
изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора;
4.3. Изпълнителят по договор сам избира формата на гаранцията за изпълнение;
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4.4. Върху гаранцията за изпълнение Възложителят не дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него;
4.5. Размер и срок на гаранцията:
4.5.1. При подписване на договор, участникът избран за Изпълнител, представя гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от стойността на договора без ДДС;
4.5.2. Възложителят освобождава гаранциите съгласно условията на приложения проект на
Договор - Приложение 8. Възложителят има право да усвои изцяло или част от гаранцията при
некачествено изпълнение на договора;
4.6. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
4.6.1. Парична сума, внесена по банковата сметка на Министерство на отбраната: Българска
Народна Банка – Централно управление, пл. Княз Александър Първи” № 1, по набирателната
сметка на дирекция “Финанси”-МО – IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD;
4.6.2 Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на
Възложителя, като текстът и се съгласува предварително с Възложителя;
4.6.3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя:
1) Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал
с подпис и печат на Застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в
качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента.
Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на
оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2) Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса
за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3) Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за охранителна
услуга).
4) Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като
копие от платежния документ се представи на Бенефициента.
5) При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента
посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.
6) Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане
за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че Изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си
по договора за охрана, независимо от евентуални възражения на Изпълнителя. Искането за
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението.
7) Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др.
уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.
8) При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за охранителна услуга е
длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно
записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното
покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При
представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ
изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното
съдържание се запазват.
9) Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
10) Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
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11) При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена
полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
11.1) Изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
11.2) Връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
12) Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
Министерство на отбраната договор за охрана и всички други необходими документи свързани с
него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация,
която е защитена със закон.
13) Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
Раздел V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска
цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП.
Раздел VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Действията на комисията по разглеждане на офертите, оценяване и класиране на
участниците се извършва по реда на Глава V, раздел VIII от ППЗОП.
При необходимост от допълнителна информация относно датата и часа на отваряне на
офертите, същата ще бъде публикувана в електронната страница на Министерството на отбраната
в Профил на купувача http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-2-2018-001
Раздел VІI. ДОГОВОР
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗА

ОБЩЕСТВЕНАТА

ПОРЪЧКА.

ДОГОВОР

ЗА

1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и
начина за сключване на договора. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената
поръчка с определения изпълнител, при условие, че при подписване на договора определеният
изпълнител:
1.1. Изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
1.2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора;
1.3. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване,
което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и постановено от възложителя в условията на обществената поръчка.
2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
2.1. Откаже да сключи договор;
2.2. Не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или
2.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение
на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите
участници за решението за определяне на изпълнител.
Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на
изпълнител в хипотезата на чл. 112, ал. 7 от ЗОП.
16

Договорът се сключва, съгласно приложения образец към настоящата документация за
участие - Приложение 8.
Цената за изпълнение на договора (Договорната цена) не се променя и е окончателна.
Това обстоятелство се приема безусловно от изпълнителя с подписването на договора за
изпълнение на поръчката.
Раздел VIII. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
При промяна в посочения електронен адрес и факс за кореспонденция, лицата са длъжни в
срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя;
Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на
адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно
изпращане на уведомленията или информацията.
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане
на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и
поверителността на информацията.
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените
поръчки и приложимите разпоредби на действащото българско законодателство и
Европейския съюз.
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