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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк Бургас”

1. Предмет на поръчката: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана
на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда
„Гробищен парк - Бургас”
2. Срок на обществената поръчка: една година, считано от дата на сключване
на договора
3. Място за изпълнение на поръчката:
- град Бургас, община Бургас, „Гробищен парк - Бургас”
4. Прогнозна стойност на поръчката: Предложената обща стойност на услугата
не може да надвишава 63 000 лв. без ДДС.
Предлаганите от участниците цени трябва да са в български лева, без ДДС и
съответно с включен ДДС, с точност до втори знак /включително/ след десетичната
запетая.
В случай, че участник представи ценова оферта с по-висока цена от прогнозната,
неговата оферта няма да бъде разглеждана и същият ще бъде отстранен от участие в
процедурата.
5. Начин на плащане: Възложителят ще заплаща стойността на извършената
услуга ежемесечно, в срок до 10-то число на следващия месец срещу представена
фактура по банков път по сметката на изпълнителя, посочена в договора за
обществената поръчка.
6. Обхват на поръчката:
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ/СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА:

6.1.Физическата охрана да се извършва, както следва :
а) за обект в гр. Бургас, Административна сграда на Гробищен парк, охраната е
нощна, както следва:
- в работните дни от понеделник до петък и в събота и неделя, през почивните
и празничните дни, нощна жива охрана с 1 /един/ охранител на смяна 12-часов режим;
б) за обект в гр.Бургас на Гробищен парк – Бургас, охраната е денонощна,
както следва:
-в работните дни от понеделник до петък и в събота и неделя, през почивните
и празничните дни, жива охрана - като броя на охранителите на смяна е по преценка на
участника в зависимост от организацията на работота;
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6.2. Участникът следва да организира и осъществява физическата охрана на
обектите на Възложителя, съгласно план, съгласуван и одобрен от страните .
6.3.Куриери и други служители се допускат в административната сграда след
представяне на служебна карта.
6.4.Не се допускат в административната сграда външни лица в извънработно
време, освен в случаите на неотложни дейности.
6.5.Не се допускат въоръжени лица.
6.6.Не се допускат в обектите лица в нетрезво състояние и с видимо психически
отклонения, лица във видима емоционална възбуда и неприлично облекло.
6.7.В обектите не се допускат лица със съмнителен багаж без той да бъде
прегледан от охраната.
6.8. Кандидатите представят проект на план за охрана на обектите на
територията на охранявания обект, които са съгласувани от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и ще са неразделна част от договора сключен със спечелилия Участник.
6.9.Участникът се задължава да извършва дейности предмет на обществената
поръчка със свои персонал и технически средства, като качеството на услугата да
отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност.
6.10. Участникът се задължава да не разпространява служебна и вътрешна
информация за приходната администрация, станала му известна при и по повод
извършване на дейността му.
6.11. За изпълнението на услугите предмет на обществената поръчка, Участникът
се задължава да осигури и поддържа постоянен персонал от определен брой лица
съобразно направеното предложение.
6.12. Физическата охрана се осъществява по следния начин:
 Охраната осъществява обход и следи за целостта и евентуални
посегателства на охраняваните обекти.
 При
констатирани
посегателства
Участникът
уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в зависимост от вида посегателство и органите на
МВР.
 При пожар, наводнение или друго бедствие или авария Участникът
уведомява едновременно и определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
координатор по договора и зам.директорите и съответните
компетентни органи - полиция, пожарна и т.н.
 Участникът има право да осигури на физическата охрана за своя
сметка паник бутон.
 Участникът има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за точното и качествено изпълнение на договора.
7. Изисквания към изпълнението на поръчката:
9.1. Изпълнителят да се придържа точно към указанията на Възложителя и
техническата спецификация към обявата и спазва всички действащи нормативни
актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;
7.2.
7.3. Изпълнителят да осигурява качествено и добросъвестно охраната на обекта
от противоправни посегателства;
7.4.

Изпълнителят

да

снабди

наетите

от

него

охранители

с

лична

идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, лични
предпазни и защитни средства;
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7.5. По време на дежурството и при приемане и сдаване на поста, охранителите
да отразяват в специална тетрадка всички нарушения или липса на такива по време на
смяната;
7.6. При подаден сигнал за произшествие от охранителите на обекта, предмет на
обществената поръчка, до оперативния център на охранителната фирма, времето за
реакция от страна на централата да бъде не повече от 30 минути;
7.7. Ефективно прилагане на система за контрол за осъществяване на
непрекъснат и надежден контрол на охранителите по осигуряване на охраната, опазване
на имуществото в обекта в съответствие с действащите вътрешни правила и
инструкции на Възложителя, правилата за пропускателен режим и съгласуваните и
утвърдени

инструкции

за изпълняваните видовете охранителни

дейности от

охранителния персонал;
7.8. Охранителният състав да изпълнява служебните си задължения съгласно
предварително съгласуваните планове, утвърдени графици и маршрути за обход на
охраняваните територии. Обходите да се извършват с необходимата честота,
прецизност и ефективност, по различни маршрути и с променливи интервали и посоки
във времето (без стереотипност);
7.9. Поддържане в наличност, цялостност и изправност техническите
съоръжения, помещения и инвентар, собственост на Възложителя;
7.10.

Недопускане

възникването

на

предпоставки

или

извършване

на

престъпления на територията на обекта;
7.11. Охранителният състав по време на служба да е в изряден външен вид, като
спазва изискванията за носене на униформа, отличителни и идентификационни знаци.
7.12. Недопускане употребата на алкохол, други упойващи или наркотични
вещества от дежурните охранители по време на смяна;
7.13. Недопускане

почивка за сън по време на дежурство на охранителния

състав;
7.14. Непрекъснат контакт и взаимодействие между Изпълнител/Възложител и
органите на МВР;
7.15 Приемането на работата по осъществяване на услугата ще се извършва
ежемесечно чрез двустранно подписани протоколи за установяване на извършената
работа от упълномощени лица на Възложителя;
Изискванията към изпълнението на поръчката следва задължително да бъдат
включени в техническото предложение на участника.
До изтичане на срока за подаване на оферти кандидатите имат право да
извършат оглед на обекта, предмет на обществената поръчка.
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УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА
УЧАСТИЕ В ОБЯВА.
1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на
изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените
изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявата за обществената
поръчка.
2. Не може да участва в обществената поръчка лице, при което е налице някое от
следните обстоятелства:
2.1. 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;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или трета страна;
2.3. 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 участника, или
аналогични

задължения,

установени

с

акт

на

компетентен

орган,

съгласно

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
* Изискванията по т. 2.1, 2.2 и 2.6 се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а
именно:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл.
105 от Търговския закон;
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3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която
клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
10. В обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено юридически
лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
11. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.
12. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е
юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.
13. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение
на поръчката, изисквания на т. 2 се прилагат и за подизпълнителите.
14. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско
дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически
и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят
на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.
15. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата
обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което
участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата
на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
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16. В обществената поръчка за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
17. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
18. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка
да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по
чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1
ЗОП.
19. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за
подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в
него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
1. Всеки участник може да представи само една оферта.
2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.
3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на
друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.
4. Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали
при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
5. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на
законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото
е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в обществената
поръчка:
5.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случаите
на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в
процедурата;
5.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в документацията;
5.3. който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
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международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в
приложение № 10 на ЗОП;
5.4. който е свързано лице с друг участник;
5.5. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на
съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
6. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след
изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка
с нарушена цялост.
З абележка: Представянето на оферта за участие в настоящата обществена
поръчка, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия,
посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки
(ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на
участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с
настоящата обществена поръчка са в писмен вид.
2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за
получаване на оферти: „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, с адрес гр. Бургас 8000,
гр.Бургас, ул.”Иван Богоров” № 20, тел.: 056/813371, чрез препоръчано писмо с обратна
разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат
адресирани до лицето за контакт, посочено в обявата за обществената поръчка.
3. Протокола на Възложителя, за който той е длъжен да уведоми участниците се
изпраща на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението, с
което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс.
Избраният от Възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата
на получаване на решението.
Когато протоколът не е получен от участника по някой от начините, посочени в
т.3, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Протоколът се
смята за връчен от датата на публикуване на съобщението.
4. 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 с адрес: http://obredi-burgas.com/offers.php писмени
разяснения по условията на обществената поръчка.
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5. Възложителят удължава срока за подаване на оферти с най-малко три дни,
когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
5.1. След изтичане и на допълнителния срок се разглеждат и оценяват получените
оферти независимо от техния брой.
6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на офертите на участниците.
ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТИТЕ
1. 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 адреса, посочен от
възложителя.
2. Документите по т. 1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват:
2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен
адрес;
2.3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените
позиции, за които се подават документите.
Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се
използва друг начин за представяне.
3. Офертите трябва да бъдат адресирани до „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, с
адрес гр. Бургас 8000, гр.Бургас, ул.”Иван Богоров” № 20, тел.: 056/813371 в срок до
17:00 часа на 09.04.2019 г., включително.
4. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща, разходите за
същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че
да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. Рискът
от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира
да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.
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5. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за
сметка на участника в обществената поръчка. Възложителят не носи отговорност и не
дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.
6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява
по-нататъшното участие в обществената поръчка.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан
ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.
7. Върху непрозрачната опаковка трябва да бъде отбелязана следната
информация:
● Адрес на възложителя: „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, с адрес гр. Бургас
8000, гр.Бургас, ул.”Иван Богоров” № 20, тел.: 056/813371
● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на
участника;
● Следното означение: “За участие в обществена поръчка чрез обява с предмет:
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк Бургас”
Върху непрозрачната опаковка не се поставят никакви други обозначения и не се полагат
никакви други фирмени печати и знаци.

7.1. В непрозрачна опаковка се поставя офертата на участника и се прилага
информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с
критериите за подбор.
8. При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват
поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във
входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
9. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както
следва:
9.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на
посочения период.
9.2. При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено
действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.
9.3. Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се
взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.
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9.4. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
присъствен ден.
9.5. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното
време на възложителя. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани
системи за електронна обработка, срокът изтича:
9.5.1. в 24,00 ч. на този ден – при системи, които работят без прекъсване;
9.5.2. в срок, определен от възложителя, но не по-рано от приключване на
работното време, когато системата работи с прекъсване.
10. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.
По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват
участника или от съответно упълномощени лица.
11. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се
представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и
едноличните търговци поставят и свеж печат на копията.
„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с
гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява
участника или изрично упълномощено от него лице.
12. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и
условията, описани в тях са задължителни за участниците.
13. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния
срок за получаването им.
Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в
обществената поръчка.
14. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея
следва да бъдат номерирани.
V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
В голямата запечатана непрозрачна опаковка се поставят следните документи:
1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи
изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания
в настоящата документация, участниците в обществената поръчка трябва да представят
следните документи:
1.1. Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 4 и 7 от ЗОП.
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се
подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява
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от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 4 от ЗОП
се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
1.2. При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато
е приложимо, а именно: копие от документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, както и:
1.2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
1.2.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
1.2.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
1.2.4. друга информация и документи, изискани от възложителя, а именно:
1.3. Образец на Техническо предложение, съдържащо:
1.3.1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя
1.4 Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договора;
1.5. Декларация за срока на валидност на офертата;
1.6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и ал. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
1.8. Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, в случай на
ползването на подизпълнител/и.
1.9. Декларация за неразгласяване на информация.
1.10. Декларация за свързани лица;
1.11. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;
1.12. Ценово предложение, ведно с Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от
ЗМИП;
2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние, участникът
трябва да представи следните документи:
2.1. Доказателства за наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност на
юридически лица” с добавък „Отговорност на охранителна фирма” обхващаща целия
срок на договора.
3. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията
участникът трябва да представи следните документи:
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3.1. Списък на дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга;
За услуги идентични или сходни предмет ще се считат услуги по предоставяне на
денонощна физическа охрана.
3.2. Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо
изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват
предмета на поръчката, издадени от органи, установени в държави членки на ЕС, както
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
3.3. Заверено от участника копие на лиценз за извършване на частна охранителна
дейност, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност, включващ
дейността по чл. 5 или еквивалентен документ (за чуждестранните участници), който
разрешава на участника да извършва охранителна дейност (съобразно обекта на
настоящата поръчка);
3.4. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата;
3.5. Документ, удостоверяващ, че участникът да притежава собствен лиценз за
радиочестота с национално или регионално покритие и/или система за осъществяване
на комуникация с най-близко разположените постове и органи на полицията;
3.6. Списък - описание на техническото оборудване и техническите системи за
сигурност (специалните технически средства за комуникация и незабавна връзка с МВР
и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за самозащита, въоръженост,
униформено облекло, отличителни знаци, транспорт, комуникации и всички други
средства и способи, които ще бъдат използвани от участника при изпълнение на
поръчката);
3.7. Декларация, че участникът няма да използва за охрана лица, които се намират в
трудовоправни отношения с Възложителя;
3.8. Декларация за осигурен достъп и извършен оглед на обекта;
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В
тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на
съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението
на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за техническите си
възможности и квалификация:
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- Участникът следва да е изпълнил минимум две услуги идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата.
Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените услуги от
всички членове в обединението.
- Участникът следва да внедрил Система на управление на качеството спрямо
изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват
предмета на поръчката, или да представи доказателства за внедряването на
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
- Участникът следва да е представи Копие на лиценз за извършване на частна
охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност,
включващ дейността по чл. 5 или еквивалентен документ (за чуждестранните
участници), който разрешава на участника да извършва охранителна дейност
(съобразно обекта на настоящата поръчка);
- Участникът следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката – не по-малко от четири лица. В списъка за всяко от лицата се посочва
следната информация:
1. трите имена и длъжността, която ще изпълнява – „охранител”;
2. опита му в осъществяване на подобна дейност;
3.дали лицето притежава професионална квалификация „охранител” или е успешно
завършило курса за първоначално обучение по чл. 28 от ЗЧОД.
- Участникът следва да притежава собствен лиценз за радиочестота с национално
или регионално покритие и/или система за осъществяване на комуникация с най-близко
разположените постове и органи на полицията;
- Участникът следва да представи списък - описание на техническото оборудване и
техническите системи за сигурност (специалните технически средства за комуникация
и незабавна връзка с МВР и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за
самозащита, въоръженост, униформено облекло, отличителни знаци, транспорт,
комуникации и всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от
участника при изпълнение на поръчката);
- Участникът следва да представи декларация, че няма да използва за охрана лица,
които се намират в трудовоправни отношения с „Обреден комплекс“ЕООД.
- Участникът следва да представи декларация за осигурен достъп и извършен оглед
на обекта.
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В
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тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на
съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението
на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите
способности и професионалната компетентност.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
този капацитет.
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 обществената поръчка.
Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или
юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с
капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.
3.9. Опис на представените документи и информация, подписан от участника.
4. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на
обществената поръчка, участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай
те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
5. 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.
6. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в
отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното
трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.
7. Опис на представените документи и информация, подписан от участника.
VІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
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Разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Осъществяване на контрол от страна на Възложителя.
Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите.
Комисията се състои от нечетен брой членове.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците
в обществената поръчка или техни упълномощени представители.
Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък,
удостоверяващ тяхното присъствие.
Отварянето на офертите ще се извърши в 14:00 часа на 10.04.2019 г., в сградата
на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, с адрес гр. Бургас 8000, гр.Бургас, ул.”Иван
Богоров” № 20.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения.
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото и
ценовото предложение на всеки участник.
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите
участници да подпише техническото и ценовото предложение.
Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на
посочените по-горе действия.
Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, и съставя протокол.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор.
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство
се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в
следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
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3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени
в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие посочения по-горе ред или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и
тази цена се предлага в две или повече оферти.
Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците,
разглеждането, оценката и класирането на офертите, който съдържа:
1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на
комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с
които се изменят сроковете, задачите и съставът й;
3. описание на работния процес;
4. участниците в обществената поръчка;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от
офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
6. класиране на участниците, когато е приложимо;
7. предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник
или за прекратяване на обществената поръчка със съответното правно основание,
когато е приложимо;
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на
възложителя заедно с цялата документация.
Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.
Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисията по
критерии ”икономически най-изгодна оферта”, а критерий за възлагане е
„съотношение цена/качество”.
Приемане на работата на комисията
Протоколът на комисията се представя на възложителя за утвърждаване.
Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения,
решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за
защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в протокола.
Възложителят

уведомява

Комисията

за

защита

на

конкуренцията.

Уведомяването не спира провеждането и приключването на обществената поръчка.
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След утвърждаване на протокола от Възложителят, се изпращат в един и същи
ден на участниците и се публикуват в Профила на купувача.
Възложителят прекратява обществената поръчка с мотивирано съобщение
на Профила на купувача когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне,
включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат
да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена обществената
поръчка;
5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се
сключва договор за обществена поръчка;
6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
7. отпадне необходимостта от провеждане на обществената поръчка или от
възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при
невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини,
които възложителят не е могъл да предвиди;
8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които
биха променили кръга на заинтересованите лица.
Определяне на Изпълнител по обществената поръчка
1. Възложителят ще определи за изпълнител на обществената поръчка
класирания на първо място участник и ще сключи договор с него.
2. В договора ще бъдат включени задължително всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.
Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна
част от договора.
3. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за
обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният
изпълнител:
3.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10,
ал. 2 от ЗОП;
3.2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
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3.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на
обявената поръчка.
4. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо
място:
4.1. откаже да сключи договор;
4.2. не изпълни някое от условията по т. 3, или
4.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от обществената
поръчка.
В случаите по т.4 възложителят може да измени влязлото в сила решение в
частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория
класиран участник за изпълнител.
Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в
документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа
на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на
договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5
от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на
обществената поръчка.
Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди
влизането в сила на всички решения по обществената поръчка, освен когато е
допуснато предварително изпълнение.
Поръчката

следва

да

се

изпълнява

съгласно

условията

по

договора,

представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не
подлежат на предоговаряне.
Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито клаузи
участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата си декларация
за приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата.
Подизпълнители
/в случай, че е посочен подизпълнител/и/
В случай, че участниците ще използват подизпълнители, същите посочват в
офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,. В този случай,
те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
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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.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните
условия.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
Разплащанията към подизпълнителите се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
Възложителят има право да откаже плащане към подизпълнител, когато
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се
посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на
поръчката.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение
се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди
започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните
за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят
уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на
изпълнението на поръчката.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
обществената поръчка;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горните условията.
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Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни само когато:
1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в
договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение
на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както
и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в
предмета на поръчката;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от
извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени
в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително
изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо
оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката,
експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят
не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до
промяна на предмета на договора;
4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните
условия:
а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на
договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в
документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и
недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от
преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или
отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той
е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени
едновременно следните условия:
аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от
обществената поръчка и той отговаря на първоначално установените критерии за
подбор;
бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на
договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на
закона;
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5. се налагат изменения, които не са съществени;
6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя
цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени
едновременно следните условия:
а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния
договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за
строителство;
б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а“ не
надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.
В случаите по т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да
надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото
споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага
за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят
заобикаляне на закона.
7. В случаите по т. 6, когато се правят няколко последователни изменения,
общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.
8. В случаите по т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа
клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема
актуалната стойност към момента на изменението.
Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по
смисъла на т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от обществената
поръчка за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие
допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни
от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от
първоначално приетата;
2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на
останалите участници в обществената поръчка;
3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка
или рамковото споразумение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на т. 4.
Други условия
1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите,
включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок
приоритет в следната последователност:
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а) Обявата;
б) Указания към участниците в обществената поръчка;
в) Проект на договор;
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се
прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото
прилагане и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на публичната
покана.
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МЕ Т О Д И К А
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и
тяхната тежест при оценка на офертите на участниците.
I. Ред на оценка на офертите:
1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва
предварителна проверка за съответствието и комплектността на документите
представени от участниците.
2. При предварително проучване се проверява правилно ли са попълнени образците от
документацията.
3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява участник който:
- не е представил някои от посочените документи в обявлението или
документацията за участие;
- е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя;
- има наличие на обстоятелства по чл.54 и 55 от ЗОП и/или е в съдружие с друг
участник.
II. Критерий за оценка на офертите
1. Оценяването на офертите ще се извърши от комисията по критерии ”икономически
най-изгодна оферта”, а критерий за възлагане е „съотношение цена/качество”.
2. Показателите за оценка са както следва:
- Ктп е технически показател, с относителна тежест 70 %
- Кц е показател предлагана цена, с относителна тежест 30 %.
*Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе
показатели, чрез следната формула:
КО= Ктп + Кц
1. Показател 1 (Ктп) – „ Технически показател”, с максимален брой точки – 70 т.
(седемдесет);
Предложение за цялостна концепция за охраната, пропускателен режим, реакция
при пожарна и аварийна ситуация, съобразена с особеностите на обекта за охрана,
което включва:
организация на охраната, режим и сменност, общ брой на охранители,
брой постове и сменяемост;
- дефинирани задачи и отговорности;
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- структура, взаимовръзки и схема на охраната;
разработени варианти за действия на охранителите при различни
екстремални ситуации при различни природни бедствия, аварии, терористични
актове и взаимодействие с органите на МВР;
реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата /административната/ в извън
работно време и празничните дни;
- подходящ квалифициран персонал, ангажиран за изпълнение на поръчката съгласно
изискванията на настоящата документация;
Оценката по този показател се определя, като Участникът представил цялостната
концепция по всички горе-изброени елементи, съобразена с особеностите на обекта за
охрана, получава 70 т.
Участникът, представил концепция, в която липсва конкретика по някоя от
позициите, съобразно особеностите на обекта, получава 50 т.
Участникът, представил концепция, която е схематична и не е съобразна с
особеностите на обекта получава 30 т.
2. Показател 2 (Кц) – „Предложена месечна цена”, с максимален брой точки – 30 т.
(тридесет);
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена (обща
цена за охрана на обектите) – 30 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към найниската предложена цена по следната формула:
Кц= Цmin x 30
Цn
Цmin е най-ниската предложена цена
Цn е предложена цена от съответния кандидат
III. Крайно класиране на участниците
1.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,

получени от всеки участник.
2.

На първо място се класира участникът с най-висок брой точки.

3.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се

сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира
офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
4.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между

класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий
„икономически най-изгодна оферта.
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Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за
(държава, град, пощенски код, улица, №)

кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:
ДО

ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ЕООД
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на
поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: "Организиране и
осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна
охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”, предлагаме да
организираме и изпълним поръчката съгласно техническата спецификация, както
следва:
1. Декларираме че:
1.1. Ще осъществяваме непрекъсната денонощна физическа охрана с
……………………… броя охранители;
1.2 Ще осигурим качествено и добросъвестно охраната на обекта от
противоправни посегателства;
1.3. Ще снабдим охранителите с лична идентификационна карта със снимка,
отличителен знак и униформено облекло, лични предпазни и защитни средства;
1.4. По време на дежурството и при приемане и сдаване на поста, охранителите
ще отразяват в специална тетрадка всички нарушения или липса на такива по време на
смяната;
1.5. При подаден сигнал за произшествие от охранителите на обекта, предмет на
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обществената поръчка, до оперативния център на охранителната фирма, времето за
реакция от страна на централата няма да бъде повече от 30 минути;
1.6. Ефективно ще прилагаме система за контрол за осъществяване на
непрекъснат и надежден контрол на охранителите по осигуряване на охраната, опазване
на имуществото в обекта в съответствие с действащите вътрешни правила и
инструкции на Възложителя, правилата за пропускателен режим и съгласуваните и
утвърдени

инструкции

за изпълняваните видовете охранителни

дейности от

охранителния персонал.
1.7 Охранителният състав ще изпълнява служебните си задължения съгласно
предварително съгласуваните планове, утвърдени графици и маршрути за обход на
охраняваните територии. Обходите да се извършват с необходимата честота,
прецизност и ефективност, по различни маршрути и с променливи интервали и посоки
във времето (без стереотипност).
1.8 Ще поддържаме в наличност, цялостност и изправност техническите
съоръжения, помещения и инвентар, собственост на Възложителя.
1.9 Няма да допускаме възникване на предпоставки или извършване на
престъпления на територията на обекта.
1.10 Охранителният състав по време на служба ще бъде в изряден външен вид,
като спазва изискванията за носене на униформа, отличителни и идентификационни
знаци.
1.11 Няма да допускаме употребата на алкохол, други упойващи или наркотични
вещества от дежурните охранители по време на смяна.
1.12 Няма да допускаме почивка за сън по време на дежурство на охранителния
състав.
1.13 Ще усигурим бързо реагиране

на получени сигнали от СОТ и

видеонаблюдение.
1.14

Ще

усигурим

непрекъснат

контакт

и

взаимодействие

между

Изпълнител/Възложител и органите на МВР.
2. В съотвествие с изискванията на Възложителя представяме:
- План за охрана на обекта /текстова и графична част/.
- Плана за действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия,
аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при въвеждане на
завишени мерки за сигурност за обекта.
3. Лице за контакт с телефон и e-mail адрес ........................................................;
4. Срок за изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на
подписване на договора
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Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите,
поети с направената от мен оферта и приложенията към за срок от 120 календарни дни
от крайния срок за подаване на офертата.
Приложение:
1. Предложение за цялостна концепция за охраната, пропускателен режим,
реакция при пожарна и аварийна ситуация, съобразена с особеностите на
обекта за охрана.
Подпис и печат:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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ДЕКЛАРАЦИЯ*
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Долуподписаният /-ната/

с лична карта №

, издаден на
качеството ми на

от

,

в

________________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) – участник

в

обществена поръчка с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна
охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна
сграда „Гробищен парк - Бургас”,
Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите му.

г.

Декларатор:

(дата на подписване)



Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната ............................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН:...................................., л.к., №…………………….., издаден от ......……………., на
................................, постоянен адрес:.....................................................................
в качеството на...............................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)
на ....................................................................................................................................
(наименование на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: "Организиране и осъществяване на
денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на
Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на предоставената оферта е в размер на .......... календарни
дни.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)
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Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за
(държава, град, пощенски код, улица, №)

кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:
ДО

ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ЕООД
ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на

"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на
Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на

поръчката:

Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След

запознаване

с

всички

документи

и

образците

приложени

към

документацията за участие в така обявената поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП,
получаването на които потвърждаваме с настоящата оферта, ние удостоверяваме и
потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията за участие.
Педлаганата от нас цена за цялостно изпълнине на поръчката е крайна и е в
размер на : __________________________________________________________без вкл.
ДДС или ____________________________________________ с вкл. ДДС
Настоящото предложение включва следното:
Цена за изпълнение – съгласно „Ценово предложение”, поставено в запечатан
плик с надпис „Предлагана цена”.
Начин на плащане - съгласно проекта на договор.
3. Място на изпълнение: гр.Бургас, Гробищен парк
След запознаване с всички документи и образците приложени към
документацията за участие в така обявената поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП,
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получаването на които потвърждаваме с настоящата оферта, ние удостоверяваме и
потвърждаваме, че дружеството ни отговаря на изискванията и условията за участие.
Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да
бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото
приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо
споразумение между двете страни.
Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да
бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.
В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП представяме и
подписан списък на документите, и информацията съдържащи се в настоящата оферта.
Приложение: Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.

Подпис и печат:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният(-ната) ___________________________________________
с лична карта № _____________________, издадена на ________________ от
____________________,

с

ЕГН

_____________________,

_______________________________________________

в

с

постоянен

качеството

адрес:

ми

на

_________________________ (посочете длъжността, която заемате в управителен
орган,

както

и

точното

наименование
(посочете

_____________________________

на

съответния

орган)

правноорганизационната

участника/подизпълнителя), ЕИК __________________

форма

на
на

със седалище и адрес на

управление:_____________________________________________- участник в обява с
предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк
– Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк Бургас”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.Представляваният

от

мен

участник

не е дружество,

регистрирано в

юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
2.Представляваният от мен участник не е свързано лице с дружество,
регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим.
3.Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с
преференциален

данъчен

режим,

включително

и

чрез

гражданско

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
4. Представляванот от мен дружество, попада в изключенията на чл. 4, т. ...... от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
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Забележка: Точка 4 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юридикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност
за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

..................................... г.
(дата на подписване)

Декларатор: ..............................
(подпис и печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1- 4 и 7 от ЗОП
Долуподписаният/те:

1. .......................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:..................................., л.к., №…………………….., издаден от.....…………………….,
на ............................., постоянен адрес:.............................................................. в качеството
на.................................................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП)

на ....................................................................................................................................
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:
1.Не съм/ не сме осъден/и с влязла в сила присъда или реабилитиран/и съм/сме,
за:
а) 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;
б) за престъпление, аналогично на тези по б. „а”, в друга държава членка или трета
страна;
2. Нямам 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
представляваното от мен дружество, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която сме установе ни,
или е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.
..........................

ДЕКЛАРАТОР/И: ...........................
/Име и подпис/
...........................
/Име и подпис/
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният /-ната ............................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН:...................................., л.к., №…………………….., издаден от ......……………., на
................................, постоянен адрес:.....................................................................
в качеството на...............................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)
на ....................................................................................................................................
(наименование на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: "Организиране и осъществяване на
денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на
Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие
по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки с друг участник в обществената поръчка.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.
г.

Декларатор:
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният……………………………………….....................................................,
/ име, презиме, фамилия /
с адрес: гр......................................................................................................................., л.к.,
№……………………….,

издаден

.......................……………..,

ЕГН

................................……………………..

от

……………………………....,

…………………………
ЕТ/

представляващ/

в

качеството

управител

/член

на
на
на

управителен орган/ друго/ на ........................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :
Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по
никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите,
които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод участието в
настоящата обществена поръчка.

Дата:..........................

ДЕКЛАРАТОР: ...........................
/подпис/

гр. .....................
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СПИСЪК–ДЕКЛАРАЦИЯ
на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обявата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените
услуги, изпълнени през последните три години, от датата на подаване на офертата
Долуподписаният/ата ........................................................................................
(трите имена)
ЕГН...................,

л.к.

адрес:.....................,

№....................,
в

издадена

качеството

си

на

..............

на

от...............,

...........................,

в/на

.................................................., ЕИК........................, със седалище и адрес на управление
..............................................................................,

участник

в

обява

с

предмет:

"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк Бургас”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното

от

мен

ЕТ/дружество..........................................................

.................................................................................. (посочете фирмата на участника), e
изпълнило услуги, които са идентични или сходни с предмета на обявата през
последните три години, както следва:
Период на

Описание
на
Година

предмета
на
доставката

изпълнение
Възложител,

на

Място на

адрес и тел.

доставката

изпълнение

от ….........

%- но
участие на
участника

Стойност на
участието на
дружеството
/лева/

до ….........

20.... г.
1.
…
Всичко за
20.... г.
20....г.
2.
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…
Всичко за
20.... г.
20.... г.
3.
…
Всичко за
20... г.
Общо за
периода
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Приложение: Доказателство за извършените услуги.
Дата:

Подпис и печат: ………………………...
/име, длъжност/
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/

с лична карта

№

, издадена на

от

с ЕГН

, в качеството ми на ____________________

длъжността) на

(посочете

,
(посочете

фирмата,

представлявате) във връзка с обявената от

която

(посочете

наименованието на Възложителя) обява с предмет: "Организиране и осъществяване
на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на
Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”,
Д Е К Л А Р И Р А М:
Че

паричните

средства,

предмет

на

посочената

операция

(сделка)..................................... .в размер на ............................................... имат следния
произход.........................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
г.

Декларатор:

(дата на подписване)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП
Долуподписаният /-ната/
№

с лична карта

, издадена на

от

,
с ЕГН

, в качеството ми на ____________________

длъжността) на

(посочете

фирмата,

(посочете
която

представлявате
Д Е К Л А Р И Р А М:
Че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5
ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните
физически лица:
1. ...................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН:...................................постоянен адрес:..............................................................................
...........................................гражданство:.....................................................................................
документ за самоличност:..........................................................................

2...................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН:...................................постоянен адрес:..............................................................................
...........................................гражданство:.....................................................................................
документ за самоличност:..........................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
г.

Декларатор:

(дата на подписване)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
За осигурен достъп и извършен оглед на обекта

Подписаният.......................................................................ЕГН......................................
действащ

в

качеството

си

на

представител

на........................................................................... с ЕИК..............................., съгласно с
условията за провеждане на обява с предмет: "Организиране и осъществяване на
денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на
Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”,
Д Е К Л А Р И Р А М, че
като участник в обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „"Организиране
и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна
охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”, ми беше осигурен
достъп и направих оглед на обекта.
Дата:

Подпис и печат на декларатора:
Подпис на представителя на Възложителя:
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Проект!
ДОГОВОР
№................./.............2018г.
Днес ........................ между:
1. „ОБРЕДЕН
……………….,

КОМПЛЕКС“ЕООД,

с

представлявано

от

адрес:

………………….,

ЕИК:

……………………………..

……………………………., наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2. ................................................................, със седалище и адрес на управление: гр.
....................., ж.к./ул. ..............................................................., бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ...,
ЕИК .................................., с ДДС № BG..............................., представлявано от
............................................................................. - ............................, наричано по-натък в
договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и Протокол №
…./….......…2018 г., се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извършва услуга по Организиране и осъществяване на денонощна охрана на
Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда
„Гробищен парк - Бургас”, срещу договорената в настоящия договор цена.
Чл. 2. Охраната по смисъла на договора се осъществява от ............. броя
служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно представен списък към офертата.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява изпълнението на услугата при условията
на представената от него оферта, представляваща неразделна част от договора, и в
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Настоящият договор е със срок на изпълнение 12 (дванадесет) месеца,
считано

от

………………………

г.

Представители

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват протокол за поемане за охрана на обекта.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Цената за изпълнение на договора за срока по чл. 4 е в размер на
............................(.................) лв. без ДДС и ........................(................) лв. с ДДС, съгласно
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) Сумата по ал. 1 се заплаща ежемесечно на дванадесет равни вноски в размер на
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...................... (..........) лв. без ДДС и ......................(...............) с ДДС.
(3) Плащането се извършва по банков път, в български лева, по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – банка ……………………………….., IBAN ……………………..,
BIC …………….., до 10-то число на следващия месец срещу представена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежнооформена фактура.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
(1) Да получи договореното възнаграждение в размер, срок и по начин, уточнен
в настоящия договор;
(2) Да бъде информиран своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
възникнали трудности в срока на действие на договора, които са свързани и/или могат
да повлияят върху изпълнението на предмета на обществената поръчка;
(3) Да проучи, анализира и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ начина на организация
и изискванията към охранителната дейност, предмет на договора, системата на
пропускателния режим и охраняваното имущество;
(4) Да осигури, организира и осъществи охраната, сигурността и пропускателния
режим на обекта, така че да предотврати неконтролираното проникване в същия;
(5) Да изготви и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение План за
организацията на охраната на обекта;
(6) Да извършва съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодични обстойни огледи на
обекта, за което страните подписват двустранни охранителни протоколи, в които се
отразяват резултатите от действията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършени нарушения,
пропуски и инциденти, и да дава конкретни препоръки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
повишаване надеждността на охраната;
(7) Да извършва подбор, подготовка и контрол на служителите, охраняващи
обекта, и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с данни за техните имена, ЕГН,
документ за самоличност и адрес;
(8)

Да

уведоми

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

и

компетентните

органи

(полиция,

противопожарна и др.) веднага след констатиране на неправомерно проникване или
опит за проникване в обекта, наличие на пожар или признаци за възникване на пожар;
(9) Да присъства чрез упълномощен представител, при извършване на огледи и
други процесуални действия на територията на обекта от полицията или други
компетентни органи;
(10) Да се запознае и спазва съответните правилници за вътрешния ред на
агенцията;
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(11) Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички трудности по изпълнение
на възложените дейности, които могат да осуетят постигането на крайните резултати,
както и за мерките, които са взети за отстраняването им;
(12) Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като
разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови
служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на
този договор, като не допуска такива действия да бъдат извършвани и от служителите
му;
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
(1) Да получи качествено изпълнение на предмета на настоящия договор;
(2) Да контролира по всяко време изпълнението на договора и да бъде незабавно
информиран за всички събития и противоправни посегателства настъпили в обекта;
(3) Да изисква и получава по всяко време информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
относно степента на изпълнение на дейностите, предмет на договора;
(4) Да заплати договореното възнаграждение в размер, срокове и по начин,
уточнени в настоящия договор;
(5) Да осигурява свободен достъп и необходимото съдействие на персонала на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите, пряко свързани с изпълнението на
предмета на настоящия договор;
(6) Да изпълнява препоръките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и компетентните органи,
свързани с повишаване надеждността на охраната;
(7) Да одобри предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ План за организацията на
охраната на обекта;
(8) Да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с действащите правилници за вътрешния ред в
обекта и изискванията си към пропускателния режим;
(9) Да запознава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при всяка промяна на обстоятелствата, които
имат отношение към охраната на обекта;
(10) Да присъства чрез свой представител, при извършване на огледи и други
процесуални действия на територията на обекта от полицията или други компетентни
органи;

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за вреди,
възникнали поради виновното неизпълнение на което и да е от задълженията му по
този договор.
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(2) Дължимото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение се определя по балансовата
стойност на увреденото или липсващо имущество. С констативен протокол, подписан
от двете страни, се определят размерът на обезщетението и срокът за изплащането му.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, причинени умишлено или
по непредпазливост от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 9. В случай на сигнали за изчезнали или повредени документи и вещи или
неразрешено изнасяне на техника, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 10. При неизпълнение на възложеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка
в размер на 10 % върху стойността на договора.
Чл. 11. При неизпълнение на задълженията си по чл. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на законната лихва.
Чл. 12. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, довело до
развалянето му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 10 % върху стойността на договора.
Чл. 13. (1) Изплащането на неустойки и обезщетения по предходните текстове
от настоящия договор не лишава изправната страна по договора от правото да търси
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над уговорените размери по
общия исков ред.
(2) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия
договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:
(1) с изтичане на срока на изпълнение, посочен в чл. 4;
(2) по взаимно писмено съгласие на страните;
(3) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора
с 15-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
Чл. 15. Договорът се прекратява без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ загуби правото да извършва охранителна дейност.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 16. Всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на
договора се счита за конфиденциална.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Неразделна част от настоящия договор е осъществената писмена
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кореспонденция между страните по повод и във връзка с предмета на договора. Всички
съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма,
включително и по факс от упълномощените представители на страните.
Чл. 18. (1) Адресите на страните по договора и лицата за контакт са, както
следва:
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:
Лице за контакт: ................................................................., телефон: ............................
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес:
Лице за контакт: ................................................................., телефон: ............................
(2) Лице, което ще извършва контрол и следи за изпълнението на настоящия
договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е лицето, посочено в предходната алинея.
(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за редовно връчени и когато са
изпратени на стария адрес.
Чл. 19. За всеки спор относно съществуването и действието на договора или във
връзка с неговото нарушение, включително спорове и относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му – частично или
цялостно, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилагат
разпоредбите на българското гражданско право, като страните уреждат отношенията си
чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред
компетентния български съд.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценовo предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по
един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.......................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..........................................
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