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1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. №
296/25.05.2016 г. на Изпълнителния директор на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.
2. Приложения към обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от
ЗОП;
2.1. Tехническа спецификация;
2.2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата;
2.3. Изисквания към изготвяне на офертата и към участниците
3. Проект на договор
4. Образци на документи
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1. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3
ОТ ЗОП *

________
*Приложена като отделен файл
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2. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
2.1.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Предмет на обществената поръчка: Осъществяване на денонощна физическа
охрана с осигуряване на пропускателен режим на 4 обекта, собственост на
„Ученически отдих и спорт“ ЕАД.
2. Обект на обществената поръчка: услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП)
3. Вид на обществената поръчка: по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП
4. Обхват на поръчката и технически изисквания към изпълнението:
4.1. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на дейности по:

физическа защита и охрана на имущество на обекти на Възложителя по приложен
списък към настоящата документация;

oсъществяване на пропускателен режим по ред и начин, посочен от Възложителя.
Контролно-пропускателният режим (КПР) следва да се извършва по начин, който да не
уронва честта и достойнството на служителите, външните посетители, настанените в
съответните обекти, както и останалите лица;

осигуряване на вътрешния ред в обектите и опазване живота и здравето на
служители, посетители и гости;

обезпечаване сигурността и обществения ред при масови мероприятия
самостоятелно и във взаимодействие с органите на МВР;






4.2. Обектите, на които е предвидено да се осъществява охраната, предмет на
настоящата обществена поръчка са, както следва:
Почивна база „Св. св. Константин и Елена“ - К.К.” Св.Св.Константин и Елена”
гр.Варна, п.к.9000, община Варна, обл.Варна;
„НДК – Равда“ - с.Равда п.к.8221 ул.”Македония” община Бургас , обл. Бургас;
Почивна база „Атия“ - местност „Атия” , Парк „Росенец”, община Бургас , обл.
Бургас;
Почивна база „Шкорпиловци – Русе“- п.к. 9112, К.К. Шкорпиловци, община Долни
Чифлик, обл.Варна

4

На горепосочените обекти се предвижда осъществяването на денонощна 24 часова
физическа охрана с по 1 (един) пост на всеки обект. Видът на охраната е: невъоръжена
охрана с обучени охранители.
Възлагането на дейността по изпълнение предмета на поръчката се възлага за всички
обекти заедно.

4.3. Изисквания към изпълнението:
Изпълнителят трябва да организира охраната си (вкл. и провеждане на задължителен
ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите), така, че да осигури 24 часова
денонощна физическа охрана на имуществото, обект на настоящата поръчка и съответно
да осигури пропускателен режим в сградите. Тя трябва да е осигурена при спазване на
предложените от него оперативни концепции за охрана на всеки един от обектите, както
и при оперативно взаимодействие с органите на МВР.
Изпълнителя организира охраната при спазване на нормативните изисквания на
Кодекса на труда за продължителност на работното време и спазване на
изискванията за междудневна и междуседмична почивка на предложения екип от
охранители.
Изпълнителят определя лице/а – отговарящи за охраната на обектите на Възложителя и
осъществяващи контрол върху работата на останалите служители, които следва да
отговарят на изискванията чл. 27 от Закона за частната охранителна дейност.
В извънредни случаи при необходимост, Възложителят може да изиска допълнителени
охранители, след подадена предварително заявка (вкл. по телефон, факс и електронна
поща) от служител, определен от Възложителя до Изпълнителя. Заплащането на труда на
допълнително заявените охранители се извършва за реално отработено време, по цена,
определена от Изпълнителя в ценовата оферта за осигуряване на един охранител за един
час и отчетена за съответния месец, през който е изпълнена заявката в двустранно
подписан протокол между лицето, представляващо Изпълнителя и определен служител от
Възложителя.
Участникът в поръчката трябва да разполага със съответното материално – техническото
оборудване за изпълнение на поръчката. Всеки един охранител следва да е осигурен с
предпазни и защитни средства, униформено облекло с отличителни знаци, средства за
свързване и комуникация и др. необходими за изпълнение на поръчката.

5

Участникът в процедурата трябва да разполага с денонощен оперативен/диспечерски
център за мониторинг на охраната. Да има възможност за своевременно оказване на
съдействие на охраната на обектите при усложнена обстановка, чрез наличие и
постоянно поддържане на автопатрулна охрана и минимум три броя мобилни дежурни
групи. Да може да обезпечи незабавно връзка (паник бутон, директен телефон и/или др.)
между дежурните охранители в обектите и оперативния/диспечерски център за
насочване на допълнителна помощ от намиращите се в района мобилни групи. Времето
за реакция при настъпил инцидент в обект и извикана допълнителна помощ не трябва да
е повече от 5 минути от подаване на сигнала.
При сключване на договора Изпълнителят е длъжен да представи застраховка
„Гражданска отговорност”, валидна за срока на договора, с която поема отговорност за
имуществени щети, нанесени на Възложителя, поради неизпълнение на договорните
задължения и допуснати в резултат на виновно поведение от неговите охранители
неправомерни действия в обектите на трети лица – кражби с взлом на охраняваното
имущество, изнасяне на материални ценности не по установения ред, констатирани от
компетентните органи.
Служителите на Изпълнителя, осъществяващи охраната на обектите на „Ученически
отдих и спорт” ЕАД са длъжни:
 При изпълнение предмета на поръчката стриктно да спазват разпоредбите на Закона
за частната охранителна дейност (ЗЧОД), вътрешните за „Ученически отдих и спорт”
ЕАД правила и актове за достъп до охраняваните сгради и изискванията, заложени в
настоящата документация;
 Да са преминали първоначално обучение по ЗЧОД и да са тествани за физическа
пригодност;
 Да носят лична идентификационна карта със снимка;
 Да бъдат с униформено облекло и да имат отличителен знак;
 Да бъдат със средства за принуда и защита, както и със средства за осъществяване на
незабавни комуникации помежду си, с полицията и др.;
 Да следят стриктно и да предприемат всички законови действия за опазване живота
и здравето на лицата, пребиваващи в обектите на Възложителя, както и за опазване
имуществото, обект на настоящата поръчка;
 Да предотвратяват проникването в обектите на външни лица;
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 Да извършват обходи в сградите, обект на поръчката с необходима честота,
прецизност и ефективност, по маршрути, съгласно оперативните концепции за
организиране на охраната на обектите.
 Да извършват проверка на съмнителни багажи на лица, пребиваващи в сградите,
обект на поръчката, за наличие на огнестрелни оръжия, взривни, запалителни и други
опасни вещества, като при откриване на такива да предприемат необходимите
законови действия спрямо приносителите им, както и необходимите мерки за защита
на лицата, намиращи се в сградите на „Ученически отдих и спорт” ЕАД;
 Да допускат внасянето и изнасянето на техника и инвентар, собственост на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД само след предварително съгласуване с
упълномощено от Възложителя лице;
 Да извършват контрол на местата за паркиране на служебните автомобили на
„Ученически отдих и спорт” ЕАД;
 Да следят за кризисни ситуации в сградите на обектите на „Ученически отдих и
спорт” ЕАД, обект на охрана, като при възникване на такива да уведомят незабавно
ръководителя на охранителната дейност и съответните компетентни органи и лица,
като предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на
щетите;
 При изпълнението на поръчката с действията си и/или с поведението си да не
възпрепятстват по никакъв начин работата на служителите на „Ученически отдих и
спорт” ЕАД (както и на външните посетители) и следва да осигуряват тяхната
спокойна работна обстановка;
 За всички появили се нередности, поява на нарушители и др., охранителите на смяна
задължително да уведомяват ръководителя на охранителната дейност и съответното
служебно лице на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с оглед съгласуване на
действията си.
 Да могат да работят с изградените системи за видеонаблюдение, за контрол на
достъпа в рамките на техните отговорности по осъществяване на охраната.
5. Прогнозна (максимална) стойност на услугата, предмет на обществената
поръчка – 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.
6. Срок за изпълнение на поръчката: 4 (четири) месеца, считано от датата на
влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.
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7. Условия и начин на плащане:
Заплащането на предоставените услуги по договора се извършва ежемесечно, в
български лева по банков път, до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който
услугата е осъществена, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно
оформена фактура.
2.2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТАТА
А.

Критерий за оценка:
Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално
съотношение качество/цена“.
Б. Оценка на офертите
1. Показателите, по които ще се определи оптималното съотношение качество/цена, и
тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а) Показател ЦОi,1 - Обща предлагана месечна цена за физическа денонощна охрана за
всички обекти, изброени в техническите спецификации от документацията - с
относителна тежест 40 % в комплексната оценка;
б) Показател Ti,2 - Оценка на предложените оперативна постановка (за всеки обект) и
обща концепция за физическата денонощна невъоръжена охрана, съобразно
спецификата на всички обекти, изброени в техническите спецификации от
документацията - с относителна тежест 60 % в комплексната оценка;
2. Оценка по показатели
Показател ЦОi,1 - Обща предлагана месечна цена за физическа денонощна охрана
за всички обекти, изброени в техническите спецификации от документацията).
Оценката на показателя ЦО се изчислява по формулата:
2.1.

ЦО i,1 = (ЦОmin : ЦОi ) х 100 , където:
ЦОi - е общата месечна цена за физическа денонощна охрана за всички обекти, изброени
в техническите спецификации от документацията, предложена от съответния участник;
ЦОmin - е най-ниската предложена обща месечна цена за физическа денонощна охрана
за всички обекти, изброени в техническите спецификации от документацията, от
участник в поръчката;
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ЦО i,1 ≤ 100 точки (закръглява се до втория знак след десетичната запетая).
Забележка: Участниците следва да представят финансов разчет на предлаганата
обща месечна цена за един охранител, от която да е видно размерът на разходите за
един охранител за месец - работна заплата и всички нормативно определени
разходи към нея, осигуровки, данъци и др., както и всички присъщи разходи за
качествено изпълнение на дейността, като униформи, снаряжение, помощни
средства, печалба и др. Оферта на участник в поръчката, който при подаване на
ценовото предложение (Приложение № 10) е посочил стойност (размер) за месечна
цена на услугата за 1 (един) бр. охранител по- малка от 1,80 минимални работни
заплати, няма да бъде разглеждана, а участникът ще бъде отстранен от понататъшно участие в поръчката.
Показател Ti,2 - Оценка на предложените оперативна постановка (за всеки обект)
и обща концепция за физическата денонощна невъоръжена охрана, съобразно
спецификата на всички обекти, изброени в техническите спецификации от
документацията.

2.2.

Комисията оценява предложените индивидуални оперативни постановки и обща
концепция за физическата денонощна невъоръжена охрана, съобразно спецификата на
всички обекти, изброени в техническите спецификации от документацията по
посочените в таблицата по-долу подпоказатели Т1 и Т2, по които се определя степента
на съответствие с изискванията на Възложителя. Оценява се дали оперативните
постановки и концепцията удовлетворяват и в каква степен технологичните,
организационни и нормативни изисквания, демонстрира ли дълбочина в разбирането на
предмета на поръчката и конкретните изисквания, както на заданието на поръчката, така
и на приложимата нормативна уредба. Преценяват се качеството и адекватността на
предложението, съдържащо описание на всички дейности, подходи и начини за
осъществяване и предложения за изпълнение на предмета на поръчката. Поставя се обща
оценка, за всички оперативни постановки за охрана (за всеки обект) и общата концепция
за охрана, като това важи и за двата подпоказателя - Т1 и Т2.
Поставянето на оценките по посочената скала се осъществява въз основа на експертното
мнение на комисията, което се мотивира надлежно на базата на указанията по-долу, като
се посочват причините (изтъкват се недостатъците и респективно преимуществата на
всяка една оферта, включително и в сравнение с останалите оферти, прави се анализ и
логичен обоснован извод за поставената оценка).

Оценката на комисията по показателя T i,2 „Оценка на предложените оперативни
постановки (за всеки обект) и обща концепция за организация на физическата
денонощна охрана, съобразно спецификата на всички обекти, изброени в техническите
сдпецификации от документацията ще бъде обща, като броят точки ще бъде присъждан
на всеки участник по отделните подпоказатели. Членовете на оценителната комисия, в
тяхната съвкупност, изготвят мотивирана оценка по всеки от подпоказателите Т1 и Т2.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Подпоказатели за оценка на качеството на предложението за изпълнение на Брой
поръчката
точки
Т1 - Оценка на оперативните постановки за охрана за всеки обект и общата
0, 30, 60
концепция за организация на физическата денонощна невъоръжена охрана
или
100
съобразно спецификата на всички обекти, изброени в техническите
точки
спецификации от документацията.
Критерии за оценка на Т1:
Описание на особеностите на охранявания обект - Местонахождение, граници,
инфраструктура, комуникации;
Рискови фактори;
Организация на охраната - броят на заетите лица, график на работа, брой постове
и режим на сменност, разположение на постовете, функционални задължения,
връзките на взаимодействие и контролът върху изпълнението им следва да са
съобразени с особеностите на охраняваните обекти;
Зони, маршрути, честота на обходите. Система от мерки за контрол на
охранителите при изпълнение на охранителната дейност;
Групи за реагиране - наличие на мобилни групи, които могат да се използват при
осъществяване на охраната на обекта;
Организация на комуникационни системи;
Данни за техническите средства за охрана - брой, вид и др. данни;
Предлаганите оперативни постановки за охрана и концепцията за организация за 0 т.
изпълнение на поръчката са неефикасни и неефективни. „Неефикасна и
неефективна“ е предложена организация за изпълнение в техническото
предложение на участник, която не е съобразена с организацията на охрана,
рисковите фактори, графика на работа, функционалните задължения, връзките
на взаимодействие и контрола върху изпълнението им с особеностите на
охраняваните обекти.
Предлаганите оперативни постановки за охрана и концепцията за организация за 30 т.
изпълнение на поръчката са формално изготвени. „Формално" е оперативна
постановка за охрана и/или концепция, в които участникът относно предложената
организация за изпълнение е повторил самите изисквания на възложителя и/или
само декларативно е заявил, че ще ги изпълни.
Предлаганите оперативни постановки за охрана и концепцията за организация за 60 т.
изпълнение на поръчката са изготвени с пропуски. „Пропуски“ съдържа
оперативна постановка за охрана и/или концепция, които не са неотговарящи на
изискванията на възложителя, но е налице липса на информация и/или
конкретика.
Предлаганите оперативни постановки за охрана и концепция за организация за 100 т.
изпълнение на поръчката са ясно изготвени и отговарят в пълна степен на
изискванията на възложителя, посочени в указанията, на действащото
законодателство, на съществуващите стандарти и са съобразени с предмета на
поръчката. „Ясно“ е оперативна постановка за охрана и/или детайлна концепция
за начина и организацията на изпълнение, които са релевантни на предмета на
поръчката.Предложена е обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за
подхода и дейностите по изпълнението на услугата. Представеното описание на
особеностите на охраняваните обекти и на организацията на охраната им е пълно
и точно. Предложените оперативни концепции за охрана и концепция за
организация за изпълнение на поръчката са ефикасни и ефективни, без пропуски,
не са формални и са ясни.
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Т2 - Оценка на предложените оперативни постановки за всеки обект и общата 0, 30, 60 или
концепция за охрана, в частта им тактика на действие на охраната при екстремни 100 точки
ситуации и взаимодействие с органите на МВР за всички обекти изброени в
техническите спецификации от документацията и описани взаимовръзки между
членовете на екипите, време за реакция. Критерии за оценка на Т2:
1. Действия при носене на дежурството;
2. Действия при въоръжено нападение или проникване;
3. Действия при невъоръжено нападение или проникване;
4. Задържане на лице/а в района на охранявания обект;
5. Действия при масови безредици, сигнал за терористичен акт;
6. Действия при взлом;
7. Действия при природни бедствия;
8. Действия при други екстремни ситуации;
Предлаганите оперативни постановки за охрана и концепция, в частта им тактика 0 т.
на действие на охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на
МВР са неефикасни и неефективни. „Неефикасна и неефективна“ е предложена
организация за изпълнение в оперативната постановка за действие при
възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични
актове и взаимодействие с органите на МВР, която не е съобразена в
необходимата степен с организацията на охрана, броя на заетите лица, графика на
работа, функционалните задължения, връзките на взаимодействие и контрола
върху изпълнението им с особеностите на охраняваните обекти.
Предлаганите оперативни постановки за охрана и концепция, в частта им тактика 30 т.
на действие на охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на
МВР са формално изготвени. „Формално” е предложена организация за
изпълнение в оперативната постановка за действие при възникване на кризисни
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с
органите на МВР, в които участникът е повторил самите изисквания на
възложителя и/или само декларативно е заявил, че ще ги изпълни.
Предлаганите оперативни концепции за охрана и концепция, в частта им тактика 60 т.
на действие на охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на
МВР са изготвени с пропуски. „Пропуски“ е предложена организация за
изпълнение в оперативната концепция за действие при възникване на кризисни
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с
органите на МВР, които не са неотговарящи на изискванията на възложителя, но
е налице липса на информация и/ или конкретика.
Предлаганите оперативни концепции за охрана и концепция в частта им тактика 100 т.
на действие на охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на
МВР са ясно изготвени. „Ясно“ е оперативна концепция за действие при
възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични
актове и взаимодействие с органите на МВР за всички обекти, които
недвусмислено посочват конкретния вид дейност, организация и/или конкретно
предложение по начин, по който същият/ото да бъде индивидуализиран/о сред
останалите предвидени видове дейности/предложения и изяснява подхода на
работа.
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Оценката по показателя T i.2 „Оценка на предложените оперативна постановка
(за всеки обект) и обща концепция за физическата денонощна невъоръжена охрана,
съобразно спецификата на всички обекти, изброени в техническите спецификации от
документацията“, е в брой точки с максимална стойност 100, която е сбор от оценките
на двата подпоказателя и се изчислява по формулата:

2.3.

T i,2 = T1i х 0,60 + T2i х 0,40, където
60 % е относителната тежест на подпоказателя Т1;
40 % е относителната тежест на подпоказателя
Т2; i = 1÷ n, където n е броят на участниците;
Ti,2 ≤100 точки;
3.
Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява съгласно следната
формула:
K i,compl = (ЦОi,1 х 0,40) + (Ti,2 х 0,60), където:
K i,compl - е комплексната оценка на съответната
оферта;
i - е поредния номер на офертата;
i = 1 до n, където n е общият брой на
участниците;
K I,compl ≤ 100 точки (закръглява се до втория знак след десетичната запетая).
Офертата получила Комплексна оценка с най-висок брой точки се класира на
първо място!
2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И КЪМ
УЧАСТНИКА
1. Офертата се изготвя по приложения Oбразец № 1 от образците към настоящата
документация. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация
или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в
настоящата документация за участие при всички случаи води до отстраняване му.
2. Участник в настоящата обществена поръчка 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, предмет на поръчката,
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Юридическите лица
се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално
упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от
друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно. Възложителят не
поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при
възлагането на поръчката.
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От участие в настоящата поръчка няма да бъде отстранен участник на основание
на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението
имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която е установен.
3. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо
лице, Декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП) за липса на обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 1-5 и т. 8 от ЗОП - по
Образец № 4 към настоящата документация, се представя за всеки член на обединението.
От участието в обществената поръчка се отстранява участник-обединение, в случай, че
за член на обединението е налице някое от обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 1-5 и т. 7
от ЗОП.
4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на притежанието на лиценз за извършване на
охранителна дейност, в обхват съгласно предмета на поръчката, издаден по реда на
Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) или еквивалентен документ, както и
разрешение за радиочестота от КРС или еквивалентен документ, които трябва да бъдат
представени съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
5. Участник в настоящата обществена поръчка може да се позове на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с техническите способности, поставени в настоящата документация. В този
случай, 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 кандидатът или участникът се
позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от
процедурата.
6. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, офертата се подава на български език, като: лицензът за извършване на
охранителна дейност, в обхват съгласно предмета на поръчката, издаден по реда на
Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) или еквивалентен документ, както и
разрешението за радиочестота от КРС или еквивалентен документ се представят в
официален превод, а всички други документи, които са на чужд език, се представят и в
превод.
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7. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка
на участника.
8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник
може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. Оттеглянето
на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в обществената поръчка.
След крайният срок за подаване на офертите не могат да се извършват изменения на
офертите. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде ясно изписан
текст: „Допълнение / промяна към вх. №….....................….“.
9. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една
оферта.
10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта за учястие в
обществената поръчка.
11. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може
да участва само в едно обединение.
12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в
настоящата обществена поръчка.
13. Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка
или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за
получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има
чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя
и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във Входящия
регистър на подадените оферти от служител на Възложителя.
14. В определения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта,
изготвена по Образец № 1 от образците към настоящата документация. Офертата и
документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника,
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: „Ученически отдих
и спорт“ ЕАД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 5, като същите се
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1). наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
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2). адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3). наименованието на поръчката, за която се подават документите.
Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:
 Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период.
 Когато последният ден от срока съвпада с официален празник или неприсъствен ден,
на който трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в края
на следващия работен ден.
15. Всяка оферта следва да съдържа следното:
15.1.

Оферта за участие – по Образец № 1 от образците към настоящата

документация;
15.2.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от

участника /представляващия – по Образец № 2 от образците към настоящата
документация;
15.3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в
настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от
законния му представител в случай, че участника е юридическо лице или ЕТ, респ. от
лице, различно от физическото лице-участник;
15.4. Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е
обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка, а именно:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и
подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението –
декларацията

за

използване/неизползване

на

подизпълнители,

техническото

предложение, ценовото предложение и други.
15.5. Декларация за конфиденциалност (представя се в случай на приложимост)
– по Образец № 3 от образците към настоящата документация;
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15.6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП– по Образец № 4 от образците към настоящата
документация.
15.7. Доказателства относно поставените критерии за подбор, които се отнасят
до:
1. Годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност на участника:
Доказателства: Участникът следва да представи:
 Лиценз за извършване на охранителна дейност или еквивалентен документ, в
обхват съгласно предмета на поръчката, издаден по реда на Закона за частната
охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва
дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧОД.
 Разрешение за радиочестота от КРС или еквивалентен документ.
 Удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни,
воден от Комисията за защита на личните данни.
Минимални изисквания за допустимост:
 Участникът в поръчката трябва да притежава лиценз за извършване на
охранителна дейност или еквивалентен документ, в обхват съгласно предмета
на поръчката, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност
(ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1,
т. 2 и 3 от ЗЧОД.
 Участникът в поръчката трябва да притежава разрешение за радиочестота от
КРС или еквивалентен документ.
 Участникът да е вписан в регистъра на администраторите на лични данни,
воден от Комисията за защита на личните данни.
2. Техническите способности на участника:
Доказателства: Участникът следва да представи:
 Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по
стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за дейностите, свързани с предмета
на поръчката.
 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години считано от
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датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, съгласно образец
- по (Образец № 5) към документацията.
* Под сходни услуги на настоящата обществена поръчка се има предвид
осъществяване на денонощна охрана на обекти.
 Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена
професионална компетентност на лицата – по (Образец № 6) към
документацията;
Минимални изисквания за допустимост:
 Участникът да притежава валиден сертификат за

въведена система за

управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за
дейностите, свързани с предмета на поръчката.
 Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура , не помалко от 2 бр. услуги за денонощна физическа охрана на обекти.
 Участникът да осигури наличието на технически лица – „охранители“ и
„ръководител охранителна дейност“ по смисъла на чл. 27 и чл. 28 от Закона за
частната охранителна дейност за изпълнение на дейностите по поръчката,
които да притежават
-

опит в осъществяване на подобна дейност – не по-малко от 3 години;

-

документ, удостоверяващ притежаване на професионална квалификация
„охранител“ или на завършен успешно курс за първоначално обучение
съгласно изискванията на чл. 28 от ЗЧОД;

ВАЖНО: Възложителят приема еквивалентни документи, издадени от органи,
установени в други държави членки.
15.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - Образец № 7 от обраците към
документацията.
15.9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим – по Образец № 8 от обраците към документацията.
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15.10. Техническо предложение – по Образец № 9 от образците към настоящата
документация, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
15.11. Ценово предложение – по Образец № 10 от образците към настоящата
документация.
16. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на
подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще
извършват и дела на тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на
подизпълнители, лиценз за извършване на охранителна дейност, в обхват съгласно
предмета на поръчката, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност
(ЗЧОД) или еквивалентен документ и декларация по т. 15.6 се представят за всеки от тях.
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 обществената поръчка.
16. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за
получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената
поръчка.
17. Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъде представена на
адреса, до часа и датата, посочени в обявата като срок за представяне на офертите.
Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на
този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния
брой. Комисията за оценка на офертите ще отвари офертите по реда на тяхното
постъпване и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези
действия могат да присъстват представители на участниците.
18. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник,
който представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложени в настоящата
документация, както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5
и т. 7 от ЗОП, а именно:
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1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл.
301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. 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 изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
19. Сключване на договор: с избрания изпълнител ще бъде сключен договор за
изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част
от настоящата документация. При сключване на договора, определеният за изпълнител
представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
20. Други условия: По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото
законодателство в Република България.
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