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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 И РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА  
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община, България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 и 
Подобект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1. 
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II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, 

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Възложител и вид на процедурата: 

1.1. Възложител: 

Възложител в настоящата обществена поръчка е Директора на Институт по 
металознание, съоръжения и технологии акад. Ангел Балевски с център по 
хидроаеродинамика (ИМСТЦХА-БАН  Проф. дтн. Людмил Борисов Дренчев, чрез 
упълномощеният Ръководител на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН Румяна Тодорова Христова  

 
1.2. Вид на процедурата:  - чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки – 

процедура по събиране на оферти чрез публикуване на публична покана по условията и 
реда на Глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

На основание чл.101а от ЗОП и във връзка с необходимостта от осигуряване на 
денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество, сгради и заедно с 
прилежащите площи разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в 
Столична община, България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 и 
Подобект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1, възлагам провеждането на 
процедурата за избор на изпълнител, при следните условия: 

 
 
2. Предмет и описание на поръчката: 
2.1.Предмет: 
Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на 

обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), разположени на 
територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България: 
Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 и Подобект № 2, в гр. Нови 
Искър, ул. “Стое Джуров” №1. 
 
  2.2. Описание на предмета на обществената поръчка: 

Осигуряване на денонощна (24 часова), всички дни в месеца, постоянна физическа 
охрана с неогнестрелно оръжие за опазване на имущество, сгради, заедно с прилежащите 
площи разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА- БАН - подобект № 1, 
находящ  в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и подобект № 2, находящ се в гр. 
Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1; Охраната на всеки подобект се осъществява от 
един денонощен пост, който осъществява пропускателен режим в работно и в извън  
работно време и извършва периодичен обход на територията;  
 

3. Място на изпълнение: 
Подобект № 1 : гр.София, Столична община, България, територията на ЦПР към 

ИМСТЦХА –БАН на ул. „ Искърско шосе” № 11  
Подобект № 2 : гр. Нови Искър, Столична община, България, територията на ЦПР 

към ИМСТЦХА –БАН на ул. “Стое Джуров” №1. 
 
4. Срок за изпълнение  
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на влизане в 

сила на договора за охрана.  
 
5. Прогнозна стойност: 65990 лева без ДДС  
5.1. Посочената по-горе прогнозна стойност е обща прогнозна стойност на 

поръчката за двата подобекта, от които съответно прогнозната стойност за подобект №1 - 
34000 лева без ДДС и за подобект №2 - 31990 лева без ДДС. 



5.2. Посочената по-горе обща прогнозна стойност от 65990 лева без ДДС, е 
максимална прогнозна стойност на поръчката, за срока на изпълнение на договора от 12 
месеца. 

 
6. Критерии за оценка на офертите  - “Най – ниска цена” 

 
7. Изисквания за изпълнение на поръчката 
7.1. Осъществяване на:  

- денонощна /24 часова/ всички дни в месеца, постоянна физическа охрана с 
неогнестрелно оръжие физическа охрана; 

- охраната на всеки подобект се осъществява от един денонощен пост; 
-осъществяване на пропускателен режим в работно и в извън  работно време; 
-извършване на периодичен обход на територията; 
-за изпълнение на поръчката участникът задължително следва да спази изискването 

за минимален брой охранители на пост. 
7.2. Участникът следва да: 
7.2.1. изготви и представи проект на план за организация на охраната, съобразен с 

особеностите на охрана на всеки подобект. 
7.2.2. посочи използваните средства за комуникация, оборудване и технически 

средства за охрана. 
7.2.3. Да изготви план за действие на охраната на всеки подобект и варианти на 

действие при възникване на кризисни и/или форсмажорни ситуации, включващ време за 
реагиране, контрол на охранителите при изпълнение на задълженията им, възможност за 
осигуряване на екипи, които са в готовност за оказване на помощ при извънредни 
ситуации или нужда, включително план за усилване на физическата охрана със сили за 
реагиране при необходимост, включително организация на взаимодействие с органите на 
МВР и др., вкл. и предложения за подобряване организацията на охранителната дейност. 

7.2.4. Да посочи в списък общият брой охранители за изпълнение на поръчката на на 
всеки подобект, брой постове и режим на сменяемост, като участникът задължително 
следва да спази законовите изискванания за минимален брой охранители на пост. 

Всеки охранител трябва да е завършил успешно курса за първоначално обучение 
съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД или да притежава професионална 
квалификация „охранител".  

 
8. Ценово предложение: 

8.1. Ценовото предложение се изготвя съгласно изискванията  на документацията, по 
образец към настоящата документация образец и съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от 
ЗОП. 

8.2. Ценово офертите трябва да съдържат цена в лева без ДДС. Предложената цена 
следва да е закръглена до втория знак след десетичната запетая. 

ВАЖНО: 
Всяка ценова оферта трябва да съдържа цена поотделно за всеки подобект и 

обща цена, като сбор на сумата  от предложенията за подобект №1 и подобект  №2. 
На първо място се класира участникът предложил на - ниска обща цена за 

изпълнение на поръчката.  
Оферти на участници надвишаващи посочената обща прогнозна стойност на 

поръчката или посочената поотделно за подобект не се оценяват, не се класират и се 
отстраняват от участие в процедурата.. 

 
9. Изисквания към участниците 
 

9.1.Общи условия 
9.1.1.Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за 



обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в публичната 
покана и настоящата документация.  

В случай, че участникът е обединение представя - 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 задължително се посочва 
представляващият; 

Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на 
задълженията между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и 
ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на 
договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

9.1.2.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 
лице, се прилага разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.  

9.1.3.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие  и фигурира като 
подизпълнител в оферата на друг участник , не може да представя самостоятелна оферта. 

9.1.4.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физичиско или 
юридическо лице лице може да участва само в едно обединение. 

9.1.5.Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или 
юридически лица Възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението 
като самостоятелно юридическо лице. 

9.1.6.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

9.1.7.Когато се предвижда участие на подизпълнител, следва да се спазят 
изискванията на чл.56, ал.2 от ЗОП. Подпизпълнителят подписва декларация за съгласие 
по образец. 

9.1.8.Когато участникът в поръчката е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения , следва да се спазват изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП. 

9.1.9. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати 
или участници в една и съща процедура. 

9.1.10. Участникът следва да притежава валиден към датата, определена като краен 
срок за получаване на офертите лиценз за извършване на частна охрам6нителна дейност, 
на територията на цялата страна или на територията, на гр. София и София област, 
издаден от органите на Министерство на вътрешните работи (МВР), съгласно Закона за 
частната охранителна дейност.  

9.2.Срокът на валидност на офертата, представляващ времето, през което участниците 
са обвързани с условията на представените от тях оферти, не може да бъде по-малък от 60 
(шестдесет) календарни дни от посочената крайна датата на срок за подаване на оферти. 

9.3. Не може да участва и да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 
лице за което са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.   

9.4. При сключване на договор класираният на първо място участник представя:  
9.4.1. документи (свидетелство за съдимост), издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1 буква „а” – „д” 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, 

9.4.2. декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. 
При представяне на горецитираните документи участника избран за изпълнител 

следва да се съобрази с изискванията на чл.47, ал.4 от ЗОП. 
       9.5. В случай, че участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано 
обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване  за 
създаване на юридическо лице, но така определеният участник следва да спазва 
разпоредбата на чл.49 от ППЗОП. 

9.6.Документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език. 
Документи издадени на друг език задължително да се представат и в превод на български 
език, заверен от участника. 



9.7.Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени без корекции, подписани 
и подпечатени на указаните места в образците от представляващия участника, съгласно 
актуалната му регистрация, или  подписани от нотариално упълномощен негов 
представител. 

9.8.Приложените копия на документи трябва да бъдат заверени за вярност на всяка 
страница, с гриф “вярно с оригинала” и да носят подпис и печат на участника на местата 
на които е указано.  

В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, 
върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението 

9.10.Участниците могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по 
документацията за участие до 3/три/ дни преди  изтичането на срока за получаване на 
офертите. 
 

10. Изисквания към офертите и необходими документи, които участникът 
трябва да представи: 

10.1. Изисквания към документите, които участникът представя: 
10.1.1. Всички документи се представят в един екземпляр. 
10.1.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 

представителна власт, посочени в документите за регистрация и/или от упълномощени за 
това лица. 

10.1.3. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български 
език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите 
следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящите 
указания. Страниците на всеки един от документите, които са включени в офертата трябва да 
бъдат последователно номерирани. 

10.1.4. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат 
заверени “Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице по т.10.1.2.. 

10.1.5. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 
или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето/лицата, упълномощени от 
участника, които го представляват. 

10.2. Документи с административни данни за участника 
10.2.1. Представяне на Участника – по образец. 
А) Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и /или друга идентифицираща информация в съответстие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл.електронен, 
за кореспонденция при провеждането на процедурата; 

Б) Декларация по чл.47, ал.9  от ЗОП - по образец; 
10.2.2.Декларация за участието на подизпълнители – по образец; 
10.2.3.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и условията на труд – по образец; 
10.2..Декларация за приемане условията в проекта на договор – по образец; 
10.2.5. Изрично нотариално заверено пълномощно от управляващия и представляващия 

Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата (изисква се 
когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски 
пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска 
регистрация). Пълномощното за нуждите на процедурата трябва да включва в представителната 
власт, възможността на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното 
предложение, да попълни и подпише документите, включително ценовото предложение – 
представя се оригинал. 

10.2.7.6Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към 
офертата се представя и копие на договорът за създаване на обединение. 

10.3. Подизпълнители: 
Когато се предвижда участие на подизпълнители се представят: 
10.3.1. Декларация за съгласие от подизпълнителите; 
10.3.2. Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнители, с 

които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да: 



А/ посочи в офертата си видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 

Б/ уведоми възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на 
изпълнение на договора за обществена поръчка. В срок до три дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя 
посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната 
по ал. 2. на чл. 45а от ЗОП. 

 
10.4. Техническо предложение – съгласно изискванията на Възложителя 

посочени в  Приложение №1 към настоящата покана. 
 
10.4. Ценово предложение -  Приложение №2 изготвено съгласно приложения 

образец към настоящата покана. 
 
10.5. Доказателства за техническите възможности и квалификация, които 

участникът трябва да представи към офертата. 
10.5.1. Участникът трябва да представи копие от валиден към датата, определена 

като краен срок за получаване на офертите лиценз за извършване на частна охранителна 
дейност - охрана на имущество на физически или юридически лица на територията на 
цялата страна или на територията на гр. София, или на територията на София - област, 
издаден от органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) съгласно Закона за 
частната охранителна дейност.  

10.5.2. Участникът трябва да представи Списък на лицата за изпълнението на 
поръчката, съобразно изискванията на настоящата поръчка и по смисъла на Закона за 
частната охранителна дейност /ЗЧОД/. 

10.5.3. Участникът трябва да представи доказателства че лицата по предходната 
алинея, за изпълнението на поръчката притежават документ за завършен курс за 
първоначално обучение за охранител и/или притежават професионална квалификация 
„охранител", като за удостоверяване на това обстоятелство участникът може да представи 
и декларация в свободен текст. 

10.5.4. Участникът трябва  да разполага с необходимото техническо оборудване. За 
доказване на наличие на техническо оборудване участникът представя списък декларация в 
свободен текст, че разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката: газово 
и сигнално оръжиe – пистолет или револвер, палки, белезници, радиостанции и/или друго 
комуникационно оборудване, фенерче и евентуално други помощни средства, 
униформено облекло и отличителни знаци, които оборудване, облекло и отл. знаци 
трябва да отговарят на изискванията на ЗЧОД. 

10.5.5. Участникът трябва да има опит в областа на предмета на поръчката - през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите да е извършил минимум 3 
(три) услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката. Под услуги сходни с предмета на 
поръчката следва да се разбира охрана на обекти – имущество, сгради и прилежащи към 
тях площи.. Доказването на опита се извършва със представяне на декларация - списък на 
услугите (охрана на обекти), които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за 
извършената услуга представено под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация 
за услугата. 

10.5.6. Участникът трябва да представи декларация в свободен текст, че в 
офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 
на труда и условията на труд. 

10.5.7. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството 
ISO 9001:2008 или еквивалентна, с обхват предмета на поръчката. За доказване на това 
изискване участникът представя заверено копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 на 
името на участника или еквивалент с обхват предмета на поръчката. 



Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството.  

10.5.8. Участникът трябва да представни заверено копие на валидна 
застрахователна полица професионална отговорност, както и декларация в свободен 
текст, че ще възстановяви всички щети, за които той носи отговорност.  

10.5.9. Участникът трябва да спазва здравословните и безопасни условия на труд и 
пожарна безопасност и изискванията на Закона за частната охранителна дейност. За 
удостоверяване на това обстоятелство участникът представя декларация в свободен 
текст.  

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. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и 
други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
технически възможности и/или квалификация се доказва от един или повече участници в 
обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите.  

 
11. Отстраняване от участие в процедурата 
11.1. Основание за отстраняване на участник е наличието на някое от 

обстоятелствата, посочени в чл. 69, ал.1 от ЗОП и основанията посочени в настоящата 
процедура. 

11.2. Комисията отстранява участник при следите условия: 
11.2.1. Не е представил някой от необходимите документи, съобразно 

изискванията на възложителя. 
11.2.2. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя; 
11.2.3. Офертата не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП.  
 
12. Срок, съдържание, начин за представяне и валидност на офертите 
12.1. Срок за подаване на офертите: 16/03/2016 г. (шестнадесети март 2016г.) до 

16:30 часа. 
12.2. Офертите се изготвят по представените в документацията образци. Офертите 

се подават в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на 
обществената поръчка, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електрона поща. 

12.3. Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител, 
в деловодството на Административната сграда на Център за приложни разработки към 
ИМСТЦХА-БАН, с адрес гр. София, ул.”Искърско шосе„  №11, ет.2 , или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.  

12.4. Срок на валидност на офертите: най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни 
считано от крайния срок за получаване на офертите. 

12.5. При приемането на офертата върху плика се отбелязват пореден номер, 
датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър за 
което на приносителя се издава документ. 

12.6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата 
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 
изтичане на срока за подаване на офертите 

12.7. Не се приемат за участие в процедурата оферти, които са представени след 
изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик или с 
непопълнени данни, съгласно изисванията на настоящия раздел и чл. 57, ал. 5 от ЗОП. 
Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се 
отбелязва в регистъра. Не се приемат оферти по електронен път. 



12.8. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят 
или променят офертите си. 

 
13. Оглед на мястото на изпълнени: 
13.1. След публикуване на поканата, в срок до 15.00 ч. на 16.03.2016г. 

потенциалните участници могат да извършват оглед на мястото на изпълнение. Огледът 
може да бъде извършван всеки работен ден след предварителна заявка на телефон: 
02/9732716 или м.тел: 0887301055 – с лице за контакт г-жа Елена Симеонова. 

13.2. Участникът следва да представи заедно с документите за участие и 
Декларация за оглед на обектите. 

 
14. Разяснения по поканата и приложенията към нея 
14.1. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за 

получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува 
в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената. Въпросите 
следва да бъдат изпратени на вниманието на Ръководителя на ЦПР към ИМСТЦХА-БАН, 
на факс номер 02/9732342 и по електронна поща на адрес Е-mail: cpr_bas@.mail.bg 

 
15. Гаранция за изпълнение 
15.1. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за 

участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. 
15.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на 

договора за изпълнение на обществената поръчка. 
15.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се 

представи под формата на банкова гаранция. 
15.4. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 
15.5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията. 

15.6. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 
банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 
изпълнение на договора при неговото сключване, като в платежното нареждане или в 
банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

15.7. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде 
внесена по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG84UNCR76303100117758,  
BIC:UNCR BGSF  - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК.  

15.8. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за 
изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, 
удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от 
съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите 
по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с 
подпис и печат. 

15.9. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова 
гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, 
че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни 
след изтичане на срока за изпълнение на договора.  

15.10. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между 
възложителя и изпълнителя. 

15.11. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 
спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 

15.12. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви 
за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 
 



16. Отваряне на офертите, разглеждане, оценка и класиране на офертите. 
16.1. Офертите ще бъдат отворени на посочената в публичната покана и тази 

документацията дата 17.03.2016г., в 10:00 часа, в админстративната сграда на ЦПР към 
ИМСТЦХА-БАН, с адрес гр. София, ул.”Искърско шосе„  №11, ет.2. 

16.2. Комисията определена от Възложителя, отваря офертите по реда на тяхното 
постъпване и ги разглежда по определения съгласно разпоредбата на чл. 101г от ЗОП ред. 

 
17. Сключване на договор 
17.1. С избраният за Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на 

поръчката, по приложения към настоящата документация проект на договор-Приложение 
№ 3.  

17.2. При подписване на договора, определеният за изпълнител представя: 
17.2.1. документи издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 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. 

17.2.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, освен в случаите, 
когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2. 

 
17.2.3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% (две на сто) от общата 

стойност на договора без ДДС, съгласно изискванията на настоящата покана. 
17.3. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, 

когато е подадена само една оферта. 
17.4. В случаите, когато участникът, класиран на първо място откаже да сключи 

договор или не представи необходимите документи, Възложителят може да прекрати 
процедурата или да сключи договор с класирания на второ място участник.  

 
18. Други условия 
Документацията за участие се публикува в профила на купувача, на посочения в 

поканата и настоящата документация интернет адрес на Възложителя и може да се 
получи и на място в административната сграда на ЦПР кък ИМСТЦХА-БАН, с адрес гр. 
София, ул.”Искърско шосе„  №11, ет.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
       ПРИЛОЖЕНИЕ№1  

 
                                                                                                                  ОБРАЗЕЦ 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, 1574, бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 67., TEЛ.: +359 2 46 26 200, ФАКС:+ 359 2 46 26 300, www.ims.bas.bg, stvims@ims.bas.bg 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
За процедура с предмет: Осъществяване на денонощна физическа охрана с 

неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - 
поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, 
в Столична община, България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско 
шосе” № 11 и Подобект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1. 
 

 
Техническото предложение на участника трябва да бъде съобразено със следните 

изисквания на Възложителя:  
- денонощна /24 часова/ всички дни в месеца, постоянна физическа охрана с 

неогнестрелно оръжие физическа охрана; 
- охраната на всеки подобект се осъществява от един денонощен пост; 
-осъществяване на пропускателен режим в работно и в извън  работно време; 
-извършване на периодичен обход на територията; 
-за изпълнение на поръчката участникът задължително следва да спази изискването 

за минимален брой охранители на пост. 
 

 
Предложение за организация на охраната Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско 

шосе” № 11 

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

.................................................................................................... ...............................................................
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
             

ОБРАЗЕЦ 
 
До Институт по металознание, съоръжения и  

 технологии „Акад. А. Балевски” с Център 
 по хидро- и аеродинамика - БАН 

 
 
 
 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
 
От………………………………………………………………с ЕИК……………………… 
Представлявано от ............................................................................................................... 
/ наименование на участника/ 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Представяме ценовата си оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на 
чл.14, ал.4 т.2 и глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна 
физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - 
поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична 
община, България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 и Подобект № 
2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1“, като предложението ни е следното: 
 

За Подобект № 1 : гр.София, Столична община, България, територията на ЦПР към 
ИМСТЦХА –БАН на ул. „ Искърско шосе” № 11  
Месечна цена: ............... (.............................................................................................................) 

Цена за 12 месеца: .............. (........................................................................................................)  
За Подобект № 2 : гр. Нови Искър, Столична община, България, територията на 

ЦПР към ИМСТЦХА –БАН на ул. “Стое Джуров” №1. 
Месечна цена: ............... (.............................................................................................................) 

Цена за 12 месеца: .............. (........................................................................................................)  
 

       ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
        ( сбор на сумата  от предложенията за обект №1 и обект  №2) 

МЕСЕЧНА ЦЕНА:............... (.......................................................................................................)  
ЦЕНА ЗА 12 МЕСЕЦА ............... (...............................................................................................)  

Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката за 12 месеца. 
Срок на валидност на офертата: ................................................................(дни) 

Предложената от мен цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката. 
Размер на имуществена отговорност - 100 % 
 
Оферти на участници в които има несъответствие между предложена месечна цена 
и/или сбора на предложената цена за 12 месеца и/или общата  предложена месечна цена 



и/или сбора на общата предложена цена за 12 месеца, както и такива при които има 
несъответствие между цифром и словом изписвана  цена се отстраняват от участие.  
 
Забележка: Цените се посочват без ДДС. 
  
 
Дата …………..2016 год.    Име, подпис и печат: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Не се попълват данни !                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ОБРАЗЕЦ  (проект) 

                  
    
                               

              
                                                    ДОГОВОР 
                                                             ЗА ОХРАНА  
 

Днес   ………………………... в гр. София   между; 
ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

„Акад. А. Балевски” с Център по хидро-и аеродинамика (ИМСТЦХА – БАН) със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1574, ул. „Шипченски проход” № 67,  BG 
000662064, представлявано от проф. дтн. Людмил Борисов Дренчев, чрез пълномощника 
му Румяна Любенова Тодорова – Христова - Ръководител на Център за приложни 
разработки към ИМСТЦХА-БАН, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и     
               
…………………………………………………………………………………………….. 

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга  страна, 
на основание чл.101е от ЗОП, Протокол  № ................./.2016г. и Решение № № 
................./.2016г. на Ръководителя на ЦПР към ИМСТЦХА  за определяне на изпълнител 
на обществена поръчка с предмет:, 
Се сключи настоящия договор за следното: І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява денонощна 
физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - 
поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична 
община, България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 и Подобект № 
2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1 Осъществяване на денонощна физическа 
охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен 
имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, 
България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 и Подобект № 2, в гр. 
Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1“. 
 
 
Чл.2. Начинът за осъществяване на охранителната дейност, предмет на настоящия договор, се 
определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Плана за охрана на всеки подобект, при съобразяване с 
конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и индивидуалните особености на обекта. 
 
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
 
Чл.3. Договорът се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на влизането му в сила. 

Чл.4. Договора влиза в сила от ............2016г. , като страните подписват приемо-предавателен 
протокол. 

 
ІII.  МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА ОХРАНАТА. 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.5. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно 
възнаграждение за извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охранителна дейност, сумата от 



……………… лв. (……………………. лева)  без ДДС, а с начислен ДДС 
........................................с ДДС.  

(2). Цената на  договора не подлежи на промяна. 
 
Чл.6  Начин на плащане  

(2). Плащанията по договора се извършват до 15-то число на следващия месец по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ........................................, след представяне на оригинална  
фактура. 

Чл.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до 
обектите за охрана. 
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения и 
допълнения в плана за охраната на конкретния обект. 
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си за охрана, в 
съотвествие с утвърденият от възложителя правилник за вътрешен ред и пропусквателен 
режим в охраняваните обекти. 
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предлага на изменения и допълнения в плана за 
охраната на конкретния обект. 
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки обект за охрана с предавателно–
приемателен протокол, подписан и от двете страни. От датата на предаване на обекта за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се пораждат всички задължения, свързани с охраната на предадения обект, 
както и правото на възнаграждение. До приемането на конкретния обект от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният не носи имуществена отговорност за причинени на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди и щети. 
 
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право: 

а/ да извършва контрол върху осъществената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охрана; 
б/ да предлага изменения и допълнения на вече утвърдения план за охрана; 
в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани пропуски, нередности и грешки при 

осъществяване на охраната; 
г/ за всички установени нарушения, нередности и грешки при осъществяване на охраната 

на обектите да изготвя доклад или съставя констативни протоколи. 
 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен: 
а/ да осигури при възможност помещение за нуждите на охраната в съответния обект, като 

го предостави безвъзмездно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на договора; 
б/ да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на профилактичните им ремонти и 

проверки; 
в/ да доведе до знанието на всички работещи на територията на охранявания обект 

въведените мерки за охрана и свързаните с това задължения по тяхното спазване. 
     г/ да пази в тайна условията и начина на охрана; 
           е/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирано разбиване, кражба и други 
злоумишлени действия; 
      
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

а/ да внася необходимите изменения и допълнения в плана за охрана с оглед подобряване 
условията и увеличаване надеждността на охраната; 

б/ да избере цикъла на обход на охраната в зависимост от спецификата на охранявания 
обект; 

в/ да бъде запознаван своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с всички обстоятелства относно 
експлоатацията на охранявания обект, които биха нарушили по някакъв начин утвърдения вече 
план за охрана на този обект; 

г/ да изисква от всички работещи на територията на охранявания обект изпълнение на 
указанията, свързани с непосредствената му дейност по охраната на конкретния обект 



д/ при неподчинение от страна на лица на територията на охранявания обект, изразяващо 
се в отказ да се изпълнят указания свързани с охраната на обекта и всякакво друго действие, 
застрашаващо имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обект на охрана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
преките охранители имат право да употребят необходимите средства за предотвратяване на 
увреждането съгласно ЗЧОД; 

е/ да осъществява контрол върху охраната по всяко време, по начин и със средства, които 
по негова преценка са необходими и достатъчни за изпълнение на поетите с договора задължения; 

ж/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди настъпили в резултат на извънредни 
ситуации /аварии, пожари, природни и социални бедствия и др./. 

 
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

а/ да изготви План за охрана за всеки конкретен обект; 
б/ да извършва необходимия подбор, подготовка и контрол върху лицата, ангажирани с 

непосредствената охрана на обекта; 
в/ да поддържа постоянна телефонна връзка с най- близкото до обекта управление на 

МВР, системно взаимодейства с полицейските патрули и противопожарната охрана; 
г/ ежемесечно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за: 

-  хода на изпълнението на задълженията си по договора и за възникнали проблеми в тази 
връзка, като представя месечен отчет за работата.; 

- да представя поименен график на охранителите поотделно за всеки пост на подобектите 
предмет на договора за охрана; 

д/ да оборудва с необходимите технически средства за охрана постовете и лицата, 
натоварени с непосредствената охрана на обекта; 

е/ да извършва незабавно проверка на получен сигнал за правонарушение на съответния 
обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предприеме необходимите действия за предотвратяване на 
правонарушение (проникване, кражба, нанасяне на щети и др.); 
     ж/ да уведоми дежурните органи на полицията и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, след констатиране на противоправни деяния в обекта; 
     з/ да пази в тайна всички факти и сведения, свързани с особеностите на обектите; 
     и/ да извършва съгласно договора възложената му охранителна дейност, като спазва 
трудовото законодателство в страната - продължителност на смените, извънреден труд, почивки и 
др. 
Чл.17. Възложителят изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три дни от сключването на договор 
за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя 
посочен в офертата подизпълнител да изпрати оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната 
по чл.45а, ал.2 от ЗОП. 
 

VІ. ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл.18. При кражби, грабеж, повреждане, унищожаване или друга форма на престъпно 
посегателство срещу охранявания обект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за нанесените на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди. 

 
Чл.19 /1/ Размера на вредите по чл.19 се установява от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
като за констатациите се подписва протокол от членовете на комисията и представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
/2/ Комисията по ал.1 се формира в срок до три дена от настъпване на събитието. 
 
Чл.20. Обезщетението за претърпени вреди се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на щетите, констатирани от комисията по чл.19, в срок до 1/един/ 
месец от подписването на протокола. 

 
VІІ. САНКЦИИ 
 
Чл.21  При неплащане на обезщетение в сроковете по Чл.20  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да ги 
удържа от съответното месечно възнаграждение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като последният дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от  щетите, която се удържа от съответното месечно 
възнаграждение, а ако неговият размер не ги покрива от следващите месечни възнаграждения. 
 



Чл.22. При констатиране на 3 /три/ броя нарушения установени с доклади или протоколи, за 
пропуски и грешки, с които се влошава качеството на охраната, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се налага 
санкция в размер на 10 %  от стойността на месечната услуга за охрана на обектите. 

 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.23. /1/ Договора се прекратява с изтичане на уговорения срок.  

/2/ Освен в случая по ал.1 договора може да бъде прекратен: 
а/ по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма при промяна на 

обстоятелствата, в резултат на които отпадне необходимостта от охрана ; 
б/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с десетдневно  писмено предизвестие; 
в/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие при доказано системно 

неизпълнение (три констатирани нарушения) или лошо изпълнение на задълженията по договора  
от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

г/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на някой/някои от обектите по чл.1 на 
договора, в случай, че отпадне  необходимоста или основанието за тяхната охрана; 

д/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
каквато и да е причина бъде лишен от право да упражнява охранителна дейност на територията на 
Република България. 

е/ Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 дневно предизвестие при констатирано грубо 
нарушение на трудовото законодателство; 
 
IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.24. Внесената гаранция  за изпълнение в размер на .......... /....................................../ лева се 
възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 /десет/ работни  дни след изтичане на 
срока на договора,  освен в случаите на Чл.19., Чл.23,  /2/, в/,д/,е. 
 
Чл.25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага гражданското законодателство на 
Република България. 
 
Чл.26. Договора се изготви и подписа в два еднообразни екземпляри, от които един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Предложението на изпълнителя. 
 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛ  :                                              За ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 

Ръководител на ЦПР ИМСТЦХА - БАН              
   ( Румяна Тодорова - Христова )                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ОБРАЗЕЦ  
ОФЕРТА 

 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена  поръчкас предмет: „Осъществяване 
на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ 
терен към тях - поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –
БАН, в Столична община, България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 
11 и Подобект № 2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1“. 
 
 
от ………...................................................................................................................................... 

/наименование на участника / 

седалище: ...................................................................................., адрес за 
кореспонденция:............................................................................................................... 

телефон: .............................., факс: ................................, моб.телефон: ................................., е-
mail:..................................., ЕИК: .......................................................,  

представляван от: ..................................................................................  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа охрана с 
неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен имот), 
разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, 
България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 и Подобект № 2, в гр. 
Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1“. 

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 
процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го 
без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в 
съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок. 

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до 
изтичане на 60/ шестдесет/ календарни дни включително, считано от датата определена за краен 
срок за получаване на оферти. 

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и 
неразделна част от нея Техническо предложение за изпълнение на поръчката и  Предлагана 
цена. 

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 
изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и 
форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме 
предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Дата:        Подпис и печат: 
/име, длъжност/ 

 
 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ОБРАЗЕЦ  
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 
1. Наименование на участника  
_________________________________________________________________________ 
 
2. Адрес 

________________________________________________________________________ /град, код, 
улица № / 

телефон: _________________   мобилен телефон:________________ 
факс:  _________________ 
E-mail: ______________________________________________ 
 
3. Данни на ръководителя /пълномощника/ 
_________________________________________________________________________ 

/трите имена/ 
 
4. Фирмени данни:  
ЕИК ________________________________________ 
 
5. Банкова сметка на участника 
Име на обслужваща банка:_______________________________ 
IBAN сметка: ___________________________ 
BIC код: ________________________________ 
титуляр на сметката: _________________________________________________________ 

 
 

6. Кратко представяне на основните компетенции на участника 
_________________________________________________________________________ 

 
Приложения:  
 
1. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП 

2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а 

именно: Копие на лиценза, за извършване на частна охранителна дейност, който да включва 

дейността по чл. 5 ал. 1 т. 2 от ЗЧОД, издаден от директора на Главна дирекция "Охранителна 

полиция" или от упълномощени от него лица. 

 
Дата:        Подпис и печат:  …………...... 

/име, длъжност/ 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
почл.47, ал.9 от ЗОП 

 
Долуподписаният/ата .................................................................................................., 

/трите имена/ 
в качеството си на .................................................. на ................................................ 
ЕИК .............................,  
със седалище и адрес на управление ......................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна 
процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове; 
4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община 
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която 
участникът е установен. 
5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
6. 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. 
7. Представляваният от мен участник   ...................................................................   
     (посочете фирмата на участника): 

- не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;  

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови 
актове; 

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 
8. Не съм осъждан/а с влязла сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във 
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка. 
9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-
9 от настоящата декларация, служебно на възложителя:             
                                                   
1При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към 
настоящата декларация. 
 



............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.  
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 

седемдневен срок от настъпването им. 
 

Дата: ....................... ДЕКЛАРАТОР: ........................................ 
        (подпис, печат) 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва и 
представя задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език 
се представя и в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя 
за всеки един от тях, като съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП подизпълнителите декларират само 
обстоятелствата по т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.9 от настоящата декларация.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

ОБРАЗЕЦ 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
за подизпълнители 

 
Долуподписаният/ата .............................................................................................................. 

(трите имена) 
в качеството си на ............................................................на .................................................,  
ЕИК .............................,  
със седалище и адрес на управление .................................................................................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. Че при изпълнението на обществена поръчката с предмет: „Осъществяване на денонощна 
физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - 
поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична 
община, България: Подобект № 1, в гр.София, ул. „ Искърско шосе” № 11 и Подобект № 
2, в гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1“ няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител 
(и). 

(ненужното се зачертава) 
2. Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са следните: 
Подизпълнител № 1: .……….................................................................………… 

(наименование на подизпълнителя) 
с дял на участие ............. % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности 

(посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка): 

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

 
Подизпълнител № 2: .……….................................................................………… 

(наименование на подизпълнителя) 
с дял на участие ............. % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности 

(посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка): 

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

 
3. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител 
/посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и работа. 
4.  Декларирам, че, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 
изпълнител, след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка и не по-късно 
от три работни дни преди започването на дейността, която ще бъде изпълнявана от съответния 
подизпълнител, ще Ви представим оригинален екземпляр от договор за подизпълнение, сключен 
със съответния подизпълнител, посочен в настоящата оферта, или на допълнително споразумение 
към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, заедно с 
доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.  

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  
 

Дата:..............                        Подпис и печат:.........................  

/име, длъжност/ 

 
 
            
 
           
 



           ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
Подписаният................................................................................................................................, 
 
В качеството си на ......................................................................................  

(управител, изпълнителен директор,  прокурист или търговски пълномощник, друго) 
 
на....................................................................................................... ЕИК .................................... 
(посочва се името на фирмата) 
 
 
 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 
На ….........2016г. направих оглед на обектите на място и се запознах с техническите 
условия на обявената от Вас обществена поръчка, за която кандидатствам. 
 
Приемам условията на документацията и договора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: ………… 2016 год.     ДЕКЛАРАТОР:…………………….. 
гр..............................      /подпис и печат/ 
 
 
 
 
 
 



 
 
          ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

 
Подписаният.................................................................................................................................., 
 
В качеството си на ..........................................................................................................  

(управител, изпълнителен директор,  прокурист или търговски пълномощник, друго) 
 
на......................................................................................................... ЕИК .................................... 
(посочва се името на фирмата) 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 
  При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен 
участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 
12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.  
 
  
 
 
 
Дата: ………… 2016год.     ДЕКЛАРАТОР:…………………….. 
гр..............................                    /подпис и печат/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


