ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане и участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор
на изпълнител на услуга с предмет:
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк Бургас”

Бургас, април 2016 г.

Уважаеми дами и господа,

„ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, с адрес гр. Бургас 8000, гр.Бургас, ул.”Иван
Богоров” № 20, тел.: 056/813371,
Профил на купувача: http://obrediburgas.com/offers.php, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 101а от Закона за
обществените поръчки Ви уведомява, че на Портала за обществени поръчки на Агенция
по обществени поръчки е публикувана публична покана към всички заинтересовани
лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма
„а” от ЗОП за избор на изпълнител на услуга с предмет "Организиране и
осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна
охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
Настоящата документация е изготвена с цел да помогне на заинтересованите
лица да се запознаят с условията и изискванията на Възложителя и да подготвят своите
оферти за участие в процедурата по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените
поръчки.
При подготовка на офертите си участниците следва да се съобразят с всички
условия и изисквания на Възложителя към изпълнението на поръчката и образците,
включени в настоящата документация.
Документацията е публикувана и е на разположение на заинтересованите лица в
електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на Възложителя –
http://obredi-burgas.com/offers.php
Офертите на участниците се приемат в деловодството на „ОБРЕДЕН
КОМПЛИКС“ЕООД, на адрес: гр. Бургас, ул.”Иван Богоров” № 20, административна
сграда от 9:00 часа до 16:00 часа всеки работен ден съгласно сроковете, посочени в
публичната покана;
Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, назначена със
Заповед на Възложителя, в сградата на „ОБРЕДЕН КОМПЛИКС“ЕООД, на адрес: гр.
Бургас, ул.”Иван Богоров” № 20, административна сграда;
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I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052190

II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.
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. Обект на обществената поръчка: услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП).
3. Ред на възлагане на обществената поръчка: по реда на Глава осма „а” от
ЗОП.
4. Срок на обществената поръчка: една година, считано от датата на
сключване на договор с избрания изпълнител;
5. Място за изпълнение на поръчката:
- град Бургас, Община Бургас,
6. Прогнозна стойност на поръчката: Предложената обща стойност на
услугата не може да надвишава 66 000 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.
7. 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.
8. Критерий, показатели, относителната им тежест
и методика за
определяне на комплексна оценка на офертите:
Предложенията на участниците се оценяват по критерий за оценка на офертите,
който е „Икономически най-изгодната оферта” при следните основни показатели:
- Ктп е технически показател, с относителна тежест 60 %.
- Кц е показател предлагана цена, с относителна тежест 40 %.
*Комплексна оценка (КО).
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените погоре основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата
оценка, изразено чрез следната формула:
КО= (Ктп х 0.6)+ (Кц х 0.4)
1. Показател 1 (Ктп) – „ Технически показател”, с максимален брой точки – 100
(сто).
Оценката по този показател се определя чрез следната формула:
Ктп = К1 + К2 + К3, където:
К1 - проект на план за охрана на обектите и план за реагиране при задействане на
сигнал „аларма” от обектите – 60 т.
Участникът трябва да предложи подробен план и схема за организация на
охраната и план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите, съобразена с

особеностите на обекта за охрана. Да се посочи общия брой охранители за охрана, брой
постове и режим на сменност, както и необходимия брой сигнално охранитeлна
техника.
Участник, представил подробен план и схема за охрана на обекта, съобразени с
особеностите и вида на охранявания обект, използвал съвременни средства за
комуникация и оборудване с технически средства, получава 60 т.
Участник, който не е представил подробен план и схема за охрана на обекта, и
предложенията му са с недостатъчно подробно описание на дейностите и ресурсите за
изпълнението, получава 40 т.
К2 – Разработени варианти за действия на охранителите при различни
екстремални ситуации - максимален брой – 30 т.
Участник, разработил детайлно вариантите за действие при различни природни
бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, получава
30 т.
Участник, който не е разработил детайлно различните варианти за действие на
охранителите, съобразени с особеностите на обекта и не е посочил взаимодействие с
органите на МВР, получава 10 т.
К3 – Отговорност за покриване на щети в % – 10 т.
К3 = (П участ./П макс.) х 10,
където: П участ. е предложението на участника за отговорността за покриване на
щети в %, а П макс. е максималният размер на отговорността на участник.
2. Показател 2 (Кц) – „Предложена месечна цена”, с максимален брой точки –
100 (сто).
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена
(обща месечна цена за охрана на обекта) – 100 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
Кц = (Ц min (лв.)/Ц n (лв.)) х 100, където :
“Кц” е оценка за “Предложена цена “;
“Цmin.” е най-ниската предложена цена ;
“Цn” е цена на n- я участник.
Важно: В ценовата оферта на участниците трябва да бъде направен
финансов разчет на законоустановените разходи при образуването на цената за
един охранител.
Максималната КО, която може да получи всеки участник е 100 (сто) точки.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни
оценки на офертите им.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
При равни комплексни оценки на първо място се класира участникът, чиято предлагана
цена е по-ниска.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се
прилага чл. 71, ал. 4 от ЗОП, а ако не може да се определи коя е икономически найизгодната оферта по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП се прилага чл. 71, ал. 5 от ЗОП.
9. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците:
9.1. Участникът трябва да отговаря на следните изисквания:
9.1.1. да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, като
при сключване на договора определеният за Изпълнител представя документи,
издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

9.1.2. на отстраняване от участие в обществената поръчка подлежи участник, за
когото е налице хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е
приложима разпоредбата по чл. 4 от закона.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка:
- участник, за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с
преференциален данъчен режим;
- участници, за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани
в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
- участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по 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, в случаите по чл. 3, т. 8:
- участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;
- прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се
дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а
получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната
лихва;
- възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако
обществената поръчка е изпълнена, като Възложителят на обществената поръчка не
дължи компенсации и обезщетения;
За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по
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 от участника се представя декларация от едно от
лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – съгласно образец Приложение № 7.
9.2. Минимални изисквания за технически възможности:
9.2.1. Участниците следва да са изпълнили през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата, минимум 2 услуги с предмет, еднакъв или сходен с
предмета на обществената поръчка, и да разполагат с доказателства за извършените
услуги.
Участниците представят списък на услугите, еднакви 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
доказателства за извършените услуги. Доказателството за извършената услуга се
представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен
орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
услугата. Изпълнението на услугите трябва да е приключило към датата на подаване на
офертата.
За услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката, ще се считат услуги
по осигуряване на охранителна дейност.
Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите
документи относно техническите възможности се представят само за участниците, чрез
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
9.2.2. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден лиценз за
извършване на частна охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна

дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва да е за извършване на частна охранителна дейност по
чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.
Всеки от участниците представя заверено копие на лиценза за извършване на
частна охранителна дейност.
9.2.3. Участниците представят Списък на техническите лица - „охранители" по
смисъла на ЗЧОД за изпълнението на поръчката.
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.
9.2.4. За всяко от лицата, включени в списъка на техническите лица, участникът
трябва да приложи документ, удостоверяващ, че лицето успешно е завършило курса за
първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28 от ЗЧОД или документ, че
лицето притежава професионална квалификация „охранител".
9.2.5. Участниците трябва да притежават валиден Сертификат за система за
контрол на качеството ISO 9001-2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на
предмета на настоящата поръчка.
Всеки от участниците представя заверено копие от сертификата.
9.2.6. Декларация за това, че има възможност да осигури оборудване, инструменти,
измервателни уреди, инвентар и транспортни средства - патрулни коли, необходими за
изпълнение на предмета на поръчка, придружена със списък. Списъкът следва да бъде
подписан от лицето, което представлява участника;

Участниците трябва да разполагат минимум с една патрулна кола, за което
представят декларация за разположение на патрулна кола, както и доказателства за
собствеността на патрулната кола (документ за собственост, рег.талон, договор за наем
и/или други)
10. Офертите на участниците следва да съдържат следните документи:
10.1. Списък на документите, подписан от участника или негов упълномощен
представител - поставя се в началото на офертата.
10.2. Представяне на участника – попълнено съгласно Приложение № 1, което
включва:
- посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона
за Търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на
процедурата.
- Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице
или физическо лице е включено в състава на обединение - заверено от
участника/физическо лице копие;
- При участник-обединение се представя заверено копие на договора за
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците
в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващия. Срокът на обединението следва да е най-малко за времето, за което
поръчката ще бъде изпълнена.
- Когато участникът е обединение посочената информация се представя за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението.
- Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава.
10.3. Оферта, попълнена съгласно Приложение № 2.
10.4. Списък на услугите, еднакви 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 доказателства за
извършените услуги (свободен формат);
10.5. Заверено копие на лиценз за извършване на охранителна дейност.
10.6. Заверено копие на удостоверение, че участникът е вписан като
администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни.
10.7. Списък на техническите лица - „охранители" за изпълнението на
поръчката, съдържащ информацията, посочена в т. 9.2.3.
10.8. За всяко от лицата включени в списъка на техническите лица, участникът
прилага документа, посочен в т. 9.2.5.
10.9. Заверено копие на Сертификат за система за контрол на качеството ISO
9001-2008 или еквивалент.
10.10. Декларация, че участникът разполага с поне една патрулна кола на
разположение
10.11. Декларация по образец (Приложение № 5).
10.12. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2
по образец (Приложение № 6);
10.13. 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, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец
(Приложение № 7);
10.14. Декларация (свободен текст) за размера на щетите, които ще покрива
участника при настъпване на вреди –посочват се в %;
10.15. Техническо предложение – по образец (Приложение № 3), придружено с
проект на план и схема за охрана на обекта.
10.15. Ценово предложение – по образец (Приложение № 4).
Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,
документите и декларациите по т.10.5, 10.6 , 10.10-10.13 се представят и от тях.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
декларациите по т. 10.10 - 10.13 се представят от всички членове на
обединението.
Всички документи в офертата следва да бъдат подписани и подпечатани от
лицето/лицата, които представляват участника или от лице с нотариално заверено
пълномощно. Документи, представени под формата на копия следва да бъдат заверени
на всяка страница „вярно с оригинала” и подпис.
11. Срок за подаване на офертите – офертите се подават от 9:00 часа до 16:00
часа всеки работен ден в срока посочен в публичната покана;
12. Място за подаване на офертите: Офертите на участниците се представят от
участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на „ОБРЕДЕН
КОМПЛЕКС“ЕООД, на адрес: гр. Бургас, ул.“Иван Богоров“№20, административна
сграда Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е
постъпила в незапечатан, прозрачен плик или в плик с нарушена цялост, или е
постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Върху плика участникът
посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и
електронен адрес, предмета на поръчката.
13. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще

бъдат отворени в 16,00 часа, в сградата на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС“ЕООД, на адрес:
гр. Бургас, ул.“Иван Богоров“№20, административна сграда съгласно посоченото в
публичната покана;
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците
в процедурата или техни упълномощени представители.
14. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния
срок за подаване на оферти съгласно публичната покана, публикувана на Портала за
обществени поръчки и на Профила на купувача на Възложителя.
15. Документи за сключване на договора: : съгласно публичната покана,
публикувана на Портала за обществени поръчки и на Профила на купувача на
Възложителя.
При сключване на договора Изпълнителят представя документи, издадени от
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1
от ЗОП за лицата, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, освен когато законодателството на
държавата, в която е установен предвижда включването на някое от тези обстоятелства
в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя; декларации за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и гаранция за изпълнение на
договора в размер на 1 % от стойността му.

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ/СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА:

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;
2. Участникът следва да организира и осъществява физическата охрана на
обектите на Възложителя, съгласно план, съгласуван и одобрен от страните .
3.Куриери и други служители се допускат в административната сграда след
представяне на служебна карта.
4.Не се допускат в административната сграда външни лица в извънработно
време, освен в случаите на неотложни дейности.
5.Не се допускат въоръжени лица.
6.Не се допускат в обектите лица в нетрезво състояние и с видимо психически
отклонения, лица във видима емоционална възбуда и неприлично облекло.
7.В обектите не се допускат лица със съмнителен багаж без той да бъде
прегледан от охраната.
8. Кандидатите представят проект на план за охрана на обектите на територията
на охранявания обект, които съгласувани от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще са
неразделна част от договора сключен със спечелилия Участник.
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.
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.
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.
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.

IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

1. „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, ЕИК 102663618, със седалище и адрес
на управление: гр.Бургас, ул.”Иван Богоров” № 20, представлявано от управителя
Магдалена Илиева Карастоянова наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от
една страна
и
2. „……………………….., ЕИК …………………., със седалище и адрес на
управление:…………………………………..,
представлявано
от
управителя
……………………………………………, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.
се сключи настоящият договор за охрана при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк –
Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк Бургас”.
1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване
предмета на настоящия договор месечно възнаграждение в размер на
…………………………...
( ………………………………….) с включен ДДС, платими по посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, до края на текущия месец.
1.3. Договорът се сключва за период от 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила
от ……………………… година (……………………………………………….).
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
2.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със своите
изисквания за охрана и специфика на имота, предмет на настоящия договор.
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава редовно и в договорените срокове да
заплаща пълното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
- да опазва фирмените тайни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на задълженията му по
договора.
2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
- да получава доклад за проблемите, възникнали през този период за
изпълнителя при изпълнение на задълженията му по този договор;
- да бъде обезщетен парично за претърпените от дружеството вреди,
причинени от виновното неизпълнение на задълженията от изпълнителя чрез
сключена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застраховка професионална отговорност.
- да упражнява контрол за изпълнението на предмета на настоящият договор
без да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и осъществява
денонощна физическа охрана на обекта, съгласно план, съгласуван и одобрен от
страните, неразделна част от настоящия договор.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава ежемесечно възнаграждение
за осъществяваната от него дейност предмета на договора, съгласно уговорените
т.1.2. условия.
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява предмета на настоящия договор със
собствени или наети охранители.
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява своите функции в
съответствие със Закона за частната охранителна дейност:
- да проучи, анализира и съгласува с възложителя начина на организация и
изискванията на охранителната дейност, предмет на договора, охраняваното
имущество, съставът и разположението му на обекта;
- да осъществява охраната на описания в чл. 1 на този договор обект чрез
служители-охранители, отговарящи на изискванията на ЗЧОД,
- постоянно да набира информация и данни за причините и условията за
констатирани нарушения по охраната на обекта и съмнителни действия на засечени
лица, като уведомява за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- за възникналите проблемите при изпълнението предмета на този договор,
да подготвя писмен доклад като дава конкретни препоръки за тяхното решение;
- да изготви и съхранява правила и указания за спецификата на извършваната
охранителната дейност, както и да представи за съгласуване план за охрана на
обекта съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД, който включва:
1. особеностите на охранявания обект;
2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение,
комуникации и указания за тактиката на действие при различни
ситуации);
3. данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
4. данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при
осъществяване на охраната;
5. данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически
средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи, ако такива
се използват при осъществяване на охраната;
6. списък и график за работа на охранителите.
3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи застраховка –
професионална отговорност, за обезщетяване на вреди настъпили за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от виновно неизпълнение на задълженията от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля правата и задълженията си по
този договор на трето лице.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.
4. 1 Договорът се прекратява:
4.1.1. С изтичане на уговорения срок;

4.1.2.По взаимно съгласие на двете страни.
4.1.3. При настъпване на обстоятелства извън волята на страните, които
водят до невъзможност за изпълнение на задълженията им, като смърт, обявяване в
несъстоятелност, отнемане (изтичане) на срока на разрешителното за извършване на
частна охранителна дейност, взето решение на Общински съвет-Бургас, промяна в
нормативната уредба или обявяването в ликвидация на една от страните.
4.1.4.С едностранно волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
последният прецени, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва или изпълнява лошо кое да е от
задълженията си по договора. В този случай договорът се прекратява автоматично
от датата на получаване на уведомлението, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адреса, посочен в настоящия договор.
4.1.5.С тримесечно писмено предизвестие от коя да е от страните по
договора, отправено от другата страна.
4.2.При забава в плащането на възнаграждението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи
неустойка в размер на 0.50 % (нула цяло и петдесет стотни процента) от стойността
на неизплатеното възнаграждение за всеки ден забава.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
5.1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението
на този договор.
5.2. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да
бъдат в писмена форма за действителност. За валидни адреси за изпращане и
приемане на съобщения страните приемат адресите описани в този договор.
5.3. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като
цяло.
5.4. Всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него,
включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение, прекратяване, както и облигационните отношения
породени от прекратяването, ще бъдат решавани, по взаимно споразумение, а
когато това се окаже невъзможно - по реда на Гражданско-процесуалния кодекс
пред съответния по родова подсъдност Районен Съд Бургас или Бургаски Окръжен
Съд, като за неуредените случаи се прилага гражданското законодателство на
Република България.
Неразделна част от договора 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.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ :......................
(Магдалена Карастоянова)

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:...................

V. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ДО
„ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС“ЕООД
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предоставяме на вашето внимание следното:
1. …………………………………………………………………………………………
………….
/Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен/
2. Административни сведения:
2.1.Наименование

на

участника........................................................................................................
2.2.

Координати

Адрес........................................................................................................................................
Телефон: ......................................................
Факс: ............................................................
Е-mail: ..........................................................
2.3.Лице, представляващо участника: ..........................................................................
(трите имена)
.......................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)
.......................................................................................................................................................
(длъжност)
2.4.Лице за контакти: ..........................................................................................................
(трите имена)
.......................................................................................................................................................
(длъжност)

Телефон/факс/ е-mail: ............................................................................................................
2.5.Обслужваща банка: .........................................................................................................
(наименование на обслужващата банка)
.......................................................................................................................................................
(адрес на банката)
.......................................................................................................................................................
(I B A N сметка, B I C код на банката)
Титуляр на сметката: ..............................................................................................................

Дата ..............................

ПОДПИС: .......................

Забележка: В случай, че участникът е обединение от няколко лица, информацията се представя за
всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОФЕРТА
за участие 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”
От ................................................................................. (наименование на участника),
с ЕИК …...................................., регистрация по ДДС: ….................................................,
със седалище и адрес на управление …...................................................................................,
адрес за кореспонденция: ….....................................................................................................,
телефон за контакт …........................................., факс …......................................,
представлявано от ............................................................. (трите имена) в качеството на
.................................. (длъжност или друго качество)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
1. След запознаване с Вашата покана и приложенията към нея, заявяваме желанието си
за участие в обществената поръчка с предмет: "Организиране и осъществяване на
денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на
Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”
2. Декларираме, че сме запознати с условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
поканата и приложенията към нея и отговаряме на изискванията за участие. Съгласни
сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от нас цена,
посочена в ценовата оферта, ще остане непроменена по време на изпълнението на
обществената поръчка.
4. Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на проекта на договор
за обществената поръчка съгласно документацията за участие към публичната покана.
5. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме
(оставя се вярното) подизпълнители. Видът на работите, които ще извършват и делът
на участието им, са както следва:
Подизпълнител

Обхват на дейностите,
които ще извършва
подизпълнителя

Процента от общата
стойност и конкретна част от
предмета на обществената
поръчка, която ще бъде
изпълнена от
подизпълнителя

6. Декларираме, че в случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката,

при сключване на договора ще представим:
- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от
ЗОП за лицата, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП;
- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- гаранция за изпълнение на договора.
7. Декларираме, че валидността на направените от нас предложения са валидни
за срок от 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти съгласно
публичната покана.
8. Декларираме, че ще уведомим ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно, ако настъпи
някаква промяна в гореизброените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на
договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или
непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до
нашето отстраняване от участие в обществената поръчка.
9. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото
приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо
споразумение между двете страни.
Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, съдържащи се в
офертата, и описани в списъка на документите.

....................
дата

Подпис:
печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ДО
„ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС“ЕООД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие 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”
От ................................................................................. (наименование на участника),
с ЕИК …...................................., регистрация по ДДС: ….................................................,
със седалище и адрес на управление …...................................................................................,
адрес за кореспонденция: ….....................................................................................................,
телефон за контакт …........................................., факс …......................................,
представлявано от ............................................................. (трите имена) в качеството на
.................................. (длъжност или друго качество)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с представената от нас оферта за участие 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”
Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията в публичната покана
и документацията към нея, като правим следното техническо предложение:
1. При изпълнение поръчката ще се придържаме точно към указанията на
ВЪСЛОЖИТЕЛЯ, техническата спецификация към публичната покана и към всички
действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението
на поръчката;
2. Ще изпълняваме качествено и добросъвестно охраната на обекта, предмет на
обществената поръчка от противоправни посегателства;
3. Ще снабдим наетите от нас охранители с лична идентификационна карта със
снимка, отличителен знак и униформено облекло, лични предпазни и защитни
средства;
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;
5. При подаден сигнал за произшествие от охранителите на обекта до централата
на охранителната фирма, времето за реакция от страна на централата няма да бъде
повече от 30 минути;
6. Приемаме срока на изпълнение на поръчката да е една година, считано от
датата на сключване на договора за изпълнение;

Кратко изложение на дейността на фирмата и опита й в подобна дейност:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Неразделна част от направеното техническо предложение е изготвен проект
на план и схема за охрана на обекта.

....................
дата

Подпис:
печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ДО
ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие 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”
От ................................................................................. (наименование на участника),
с ЕИК …...................................., регистрация по ДДС: ….................................................,
със седалище и адрес на управление …...................................................................................,
адрес за кореспонденция: ….....................................................................................................,
телефон за контакт …........................................., факс …......................................,
представлявано от ............................................................. (трите имена) в качеството на
.................................. (длъжност или друго качество)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с представената от нас оферта за участие 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”
Ви предлагаме следното ценово предложение:
Месечна цена за изпълнение на услугата, предмет на обществената
поръчка:
За Физическа охрана:
................................... (................................................... словом) лева без ДДС.
................................... (................................................... словом) лева с ДДС.
Обща цена за 12 месеца за изпълнение на услугата, предмет на
обществената поръчка:
................................... (................................................... словом) лева без ДДС.
................................... (................................................... словом) лева с ДДС.
Забележка: В ценовата оферта участниците следва да представят финансов разчет
на законоустановените разходи при образуването на цената за един охранител.

Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на
обществената поръчка, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания
съгласно действащото законодателство.
Настоящата ценова оферта е валидна за срок от 60 календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти съгласно публичната покана.
Забележка:
- Предложената обща цена за изпълнение на услугата, предмет на обществената
поръчка, не следва да надвишава прогнозната стойност на поръчката без ДДС, посочена
в публичната покана.
- Предлаганите от участниците цени трябва да са в български лева, без ДДС и с
включен ДДС, с точност до втори знак /включително/ след десетичната запетая.
- При несъответствие между цена, изписана с цифри и такава изписана с думи, ще
се има предвид цената, която е изписана с думи, а при аритметична грешка в
цената за 12 месеца за изпълнение на услугата, ще се има предвид
произведението, което се получава въз основа на месечната цена.
- Оферти с цени, предложени в друга валута, няма да бъдат разглеждани.

....................
дата

Подпис:
печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7
от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният...............................................................................ЕГН:.....................
(име, презиме, фамилия)
л.к., №…………………….., издадена 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, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т.
23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на §
1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал.
8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
г.
(дата на подписване)

Декларатор/и:
(име и фамилия, подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а при участник
обединение от всеки от членовете на обединението.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици

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

на

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

ЕГН

………………………….......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)
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с
/ненужното се зачертава/
преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………...
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в
/ненужното се зачертава/
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………..
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението 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.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, 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, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:

___________

(име и фамилия, подпис и

печат)

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а при участник
обединение от всеки от членовете на обединението.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП
(представя се от определения за Изпълнител участник при подписване на договора)
Долуподписаният /та/ …................................................................................................
с адрес …......................................................................................................................................
[лична карта/документ за самоличност]1 № …............................, издадена на ….................
от ….............................., в качеството ми на [длъжност, или друго
качество]2.................................................
на
[наименование
на
участника]3
.........................................., с ЕИК ................................, със седалище и адрес на
управление …...................................... ............................................................., във връзка с
участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените
поръчки с предмет: "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на
Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда
„Гробищен парк - Бургас”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм свързано лице с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – «ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС»ЕООД или
със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, т. 23а
от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки1.
Задължавам се при промяна на горепосоченото обстоятелство в 7-дневен срок от
настъпването му писмено да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
дата на подписване

Декларатор: име, фамилия и подпис

Оставя се вярното.
Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от
ЗОП.
3
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях
от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, декларацията се
представя за всеки един от подизпълнителите от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
1
По смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП "свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на
глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице,
което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП
(представя се от определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник при подписване на договора)

Долуподписаният /та/ …............................................................................................................
с адрес …......................................................................................................................................
[лична карта/документ за самоличност]1 № …....................., издадена на …....................
от ….................................., в качеството ми на [длъжност, или друго качество]2
............................................. на [наименование на участника]3 ............................................ с
ЕИК …............................., със седалище и адрес на управление …........................................
............................................................., във връзка с участие в обществена поръчка по реда
на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки 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 сключил договор с лице по чл. 21 или
чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на горепосоченото обстоятелство в 7-дневен срок от
настъпването му писмено да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
дата на подписване

Декларатор: име, фамилия и подпис

Оставя се вярното.
Представя се от представляващия участника по търговска регистрация.
3
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях.
В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, декларацията се представя от всеки един от тях.
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