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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 
ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 1/2019 ] 

  

 Възложител: “ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС“ЕООД 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 4841 

Адрес: град Бургас, ул.“Иван Богоров“№20 

Лице за контакт : адв. Ирина Камбурова 

Телефон: 0889 444269 

E-mail: irina_kamburova@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: "Организиране и осъществяване на денонощна 

охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на 

Административна сграда „Гробищен парк - Бургас” 

 

  

Кратко описание: осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – 

Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас, 

в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя; 

Пълното описание на предмета и условията на поръчката, както и техническите 

спецификации са посочени в  документация, публикувана в профил на купувача  

 
Място на извършване: град Бургас, Гробищен парк 

 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката Прогнозна стойност: 63 000лв. (шестдесет  
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и три хиляди лева) без включен ДДС  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 Номер на обособената позиция:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците  
В обществената поръчка може да участва всеки/ юридическо или физическо лице/, който 

отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника 

за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата обява изисквания на 

възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена 

поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 

и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

 

 
Икономическо и финансово състояние:  

. Доказателства за наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност на 

юридически лица” с добавък „Отговорност на охранителна фирма” обхващаща целия 

срок на договора. 

 

  

- 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.  
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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. 

 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
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увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

 

 

  

Показатели за оценка: - 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; 

-    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 административната  сградата  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. 
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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  най-

ниската предложена цена по следната формула: 
 
 
Кц= Цmin x 30 
          Цn 

 

Цmin е най-ниската предложена цена 

Цn е предложена цена от съответния кандидат 

 

 

 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 09.04.2019                  Час: 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 10.07.2019                   Час: 23:59часа 

 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 10.04.2019г Час: 14:00 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в 

административната сграда на ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ЕООД. При отварянето на офертите могат 

да присъстват представители на участниците. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 

от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 
 Друга информация Офертите се приемат до 17,00 часа на в посочения в обявата 

срок, в “Деловодство” на „Обреден комплекс“ЕООД, гр.Бургас, в запечатан непрозрачен 

плик, лично от участника или от упълномощен от него представител, по пощата /куриер/ 

с препоръчано писмо, с обратна разписка. На всеки плик се поставя печат с входящ 

номер, дата и час. Данните за участника се записват в деловодния регистър и на 

приносителя се издава документ с входящия номер. Ако участникът изпраща офертата 

чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за това са за сметка на самия 

участник. В този случай той следва да изпрати документацията за участие по такъв 

начин, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди 
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изтичане на срока за подаването им. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

сметка на участника. Не се приемат предложения след обявения срок и офертите 

незабавно се връщат на участника.  

 Върху плика всеки участник посочва предмета на поръчката, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност- факс, електронен адрес. До изтичане 

валидността на офертите, се считат за валидни адресите, факсовете и електронните 

пощи, посочени в офертата на всеки участник. В случай, че адресът, факсът или 

електронната поща са променени и възложителят не е уведомен за това, 

кореспонденцията ще се смята за връчена, ако е изпратена на известните на 

възложителя. 

 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 09.04.2019год. 

 

 Възложител 

Трите имена: Магдалена Карастоянова 

 

Длъжност: управител на „Обреден Комплекс“ЕООД 

 


