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ОДОБРЯВАМ: ..............................
Ръководител на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН
Румяна Тодорова – Христова – пълномощник на
Проф. дтн. Людмил Борисов Дренчев – Директор
на ИМСТЦХА –БАН

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА
УСЛУГА ПО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 и ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ / ЗОП / – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ
ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА 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 - обект
№ 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул.
“Стое Джуров” №1.
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИНФОРМАЦИЯ
II. ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ИЗИСКВАНИЯ - Приложение № 1
№ 2 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ - Приложение № 2
№ 3 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР Приложение № 3
ІІІ. ДРУГИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №4;
2. Декларация за оглед на обектите и приемане на условията на документацията и в
проекта на договора - Приложение №5;
3. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труд и осигуряване - Приложение № 6;

BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публикувана на Портала за обществени поръчки и профила на купувача

1. Възложител и вид на процедурата:
1.1. Възложител:
Институт по металознание, съоръжения и технологии акад. Ангел Балевски с
център по хидроаеродинамика (ИМСТЦХА-БАН), ЕИК ВG000662064
Адрес: гр. София 1574, ул. „Шипченски проход” № 67, България
Място/места за контакт: Център за приложни разработки към ИМСТЦХА -БАН, (ЦПР
към ИМСТЦХА –БАН) Адрес: София, 1528, бул. “Искърско шосе” № 11, България Тел.:
02/9732716,
Лице за контакт : Румяна Тодорова Христова - Ръководител на ЦПР към ИМСТЦХА –
БАН и Елена Симеонова E-mail: cpr_bas@mail.bg Факс: 02/9732342
Интернет адрес/и :
Е-mail: cpr_bas@mail.bg
Интернет адрес: http://cpr.bas.bg/
Адрес на профила на купувача (или друг интернет адрес на който е публикувана
поканата) http://cpr.basl.bg/
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).
2. Предмет и обект на поръчката:
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 - обект
№ 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул.
“Стое Джуров” №1.
3. Място на изпълнение:
Обект № 1 : гр.София, Столична община, България, територията на ЦПР към
ИМСТЦХА –БАН на ул. „ Искърско шосе” № 11
Обект № 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: 64200 лева без ДДС
5.1. Посочената по-горе прогнозна стойност е обща прогнозна стойност на
поръчката за двата обекта – обект №1 и №2, от които съответно прогнозната стойност за :
Обект № 1 : 33000 BGN
Обект № 2 : 31200 BGN
5.2. Посочената по-горе прогнозна стойност от 64 200 лева без ДДС, е прогнозната
и максимална стойност на поръчката, за срок от 12 месеца.
5.3. Оферти надвишаващи посочената обща прогнозна стойност на поръчката или
посочената поотделно за обект се отстраняват.
6. Критерии за оценка на офертите - “Най – ниска цена”

7. Техническо предложение - изисквания
7.1. Техническото предложение на участника за осъществяване на денонощна
физическа охрана и на двата обекта трябва да бъде съобразено със следните изисквания
на Възложителя:
-24 часова постоянна физическа охрана;
- охраната на всеки обект се осъществява от един денонощен пост;
-осъществяване на пропускателен режим в работно и в извън работно време;
-извършване на периодичен обход на обекта;
-за изпълнение на поръчката участникът задължително следва да спази изискването
за минимален брой охранители на пост.
7.1.1. Участникът следва да изготви проект на план за организация на охраната,
съобразен с особеностите на охрана на всеки обект.
7.1.2. Да посочи използваните средства за комуникация, оборудване и технически
средства за охрана на обекта по смисъла на чл. 24 от Закона за частната охранителна
дейност.
7.1.3. Да изготви план за действие на охраната на всеки обект 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; използване на съвременни средства за комуникация и оборудване с
технически средства, взаимодействие с органите на МВР и др., вкл. и предложения за
подобряване организацията на охранителната дейност, включително план за усилване на
физическата охрана със сили за реагиране при необходимост.
7.1.4. Да посочи общият брой охранители на обект, брой постове и режим на
сменяемост.
7.1.5. 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. Ценовото предложение:
8.1. Ценовото предложение се изготвя съгласно изискванията на документацията,
по приложения 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 обект и обща
цена, като сбор на сумата от предложенията за обект №1 и обект №2.
На първо място се класира участникът предложил най - ниска обща цена за
изпълнение на поръчката.
9. Изисквания към участниците
9.1. Изисквания към участниците
9.1.1. Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица
отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.
За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за поне един от
участниците в тях. За физически лица участници изискването е да притежават
професионална правоспособност отговаряща на заданието на предмета на поръчката.
9.1.2. Да разполагат с квалифициран персонал при извършването на дейностите,
посочени в пълното описание на предмета на поръчката.
9.2. Не може да участва в обществената поръчка: - физическо или юридическо
лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП

9.3. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
9.4. Не може да участва в обществената поръчка дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, и на свързаните с него лица, включително
и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим. Изискването по предходното изречение
не се прилага, ако за съответното дружество е налице някое от изключенията 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.
9.5. По отношение на лицата за изпълнение на поръчката и по отношение на
газовото и сигнално оръжиe за изпълнение на поръчката, участникът трябва да е спазил
изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД, чл.27, ал.2 от ЗЧОД, чл.27, ал.6 от ЗЧОД, чл. 54,
ал. 1 или ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.
10. Изисквания към офертите и необходими документи, които участникът
трябва да представи:
10.1. Изисквания към документите:
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.
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.11.2..
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. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице
или едноличен търговец, Булстат и/или документ за регистрация на чуждестранно лице, в
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност.
10.2.2. Копие от данъчна рeгистрация по ЗДДС, ако е регистриран по ДДС.
10.2.3. При участници обединения - 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 представляващият.
1 0 . 3 . 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. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се приложеният образец Приложение №3 към настоящата покана.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице или е
чуждестранно физическо или юридическо лице документите се представят, съгласно
изискванията на чл.56 ал.3 от ЗОП и настоящата процедура.
10.6. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална
цена на труд и осигуряване - попълва се приложеният образец - Приложение №6.

10.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор Приложение № 7.
10.8. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-малко 60 дни, считано от
крайния срок за получаване на офертите.
10.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация, които
участникът трябва да представи към офертата.
10.9.1. 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. За търговци, регистрирани в държава-членка на Европ.
съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или в Конфедерация Швейцария се прилагат изискванията на Наредба №
Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за
частната охранителна дейност удостоверяват (ЗЧОД) че отговарят на изискванията на
ЗЧОД.
10.9.2. 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/.
10.9.3. 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.
10.9.4. Участникът трябва да представи 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 и на ЗОБВВПИ.
10.9.5. Участникът трябва да представи декларация в свободен текст, че през
последните 3 (три) години (2012, 2013 и 2014 г.) е изпълнил успешно договори с предмет,
сходен с предмета на поръчката, придружени с удостоверение/препоръки за добро
изпълнение на договорите.
10.9.6. 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.
10.9.7. 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.
10.9.8. Да има внедрена система за система за управление на здравословните и
безопасни условия на труд BS ОНSAS 18001:2007 (или еквивалентен) с обхват предмета
на поръчката. За доказване на това изискване участникът представя заверено копие от
валиден сертификат BS ОНSAS 18001:2007 на името на участника или еквивалент с
обхват предмета на поръчката.
10.9.9. Участникът трябва да представни заверено копие на валидна
застрахователна полица и/или декларация в свободен текст, че участникът възстановява
нанесените щети, за които той носи отговорност.
10.9.10. 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.
10.9.11. Да спази изискванията за минимална работна заплата и осигуряване за

изискваната длъжност, при спазване на действащото българско законодателство. За
удостоверяване на това обстоятелство участникът представя декларация в свободен
текст.
10.10. При подписване на договора, определеният за изпълнител трябва да
представи валидни заключения от Службата по Трудова медицина, че лицата,
предложени за изпълнение на поръчката могат да изпълняват длъжността ‘охранител’ или
да удостовери с декларация това обстоятелство.
Забележка: На всички декларации да е налице отбелязване, че за неверни данни
участникът носи отговорност съгласно чл. 313 от НК.
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 чл. 56 от
ЗОП и изискванията на възложителя, а ако участникът е обединение и по отношение на
лицата, включени в обединението.
11.2.2. Налице са обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, а ако участникът е
обединение – и по отношение на лицата, включени в обединението;
11.2.3. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя;
11.2.4. Офертата не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 1 и 2 от ЗОП.
12. Срок, съдържание, начин за представяне и валидност на офертите
12.1. Срок за подаване на офертите: 20/03/2015 г. (двадесети март 2015г.) до 16:00
часа.
1 2 . 2 . Офертите и приложенията към нея 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
Офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както
следва:
Плик №1 с надпис „Документи за подбор” - съдържащ документите изисквани от
Възложителя за допустимост на участниците, отнасящи се до административното
съответствие и доказателства за техническите възможности и квалификация, които
участникът трябва да представи към офертата.
Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - поставя се
техническото предложение на участника, изготвено съобразно посочените в т.7 от
документацията на настоящата поръчка и в поканата изисквания на Възложителя.
Плик №3 с надпис „Предлагана цена” - съдържащ ценовото предложение на
участника изготвено съобразно посочените в т.8 от документацията на настоящата
поръчка и в поканата изисквания на Възложителя.
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 - лице за контакт гжа Елена Симеонова.
12.5. Срок на валидност на офертите: най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни
считано от крайния срок за получаване на офертите.
12.6. 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.
12.7. 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. Рискът от забава или загубване на офертата е
за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на
адреса и в срока, определен от него.
12.8. Не с е 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.
12.9. 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 обявяване на поръчката, в срок до 12.00ч. на 20.03.2015г. 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 – г-жа Елена Симеонова.
13.2. Участникът следва да представи заедно с документите за участие и
Декларация за оглед на обектите - Приложение №5;
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.
15.7. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде
внесена по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG47UBBS80023106026906,
BIC:UBBS BGSF - банка ОББ клон “Искър”.
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. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата
гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

15.11. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между
възложителя и изпълнителя.
15.12. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди
спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.
15.13. 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 25.03.2015г., в 10:00 часа в сградата ЦПР към ИМСТЦХА-БАН, с
адрес гр. София, ул.”Искърско шосе„ №11, ет.2.
16.2. Комисията от длъжностни лица, определени от Възложителя, отваря
офертите по реда на тяхното постъпване и ги разглежда по определения съгласно
разпоредбата на чл. 101г от ЗОП ред.
16.3. Комисията проверява наличието и редовността на представените документи в
плика с офертата и за съответствието им с изискванията за подбор, поставени от
Възложителя.
16.4. Офертите ще бъдат разгледани в закрито заседание на длъжностните лица.
16.5. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците
данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни,
представени в офертата. Тази възможност не може да се използва за промяна на
техническото и ценовото предложение на участниците.
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 и чл. 47, ал.5 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. 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 в първия работен
ден, следващ деня на публикуването на обявлението, може да се получи на място в
сградата ИМСТЦХА-БАН, с адрес гр. София, ул.”Искърско шосе„
№11, ет.2 или
поискване да бъде изпратена на кандидата, за негова сметка.
След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за
резултатите от оценката на офертите и класираният на първо място участник.
По неуредените въпроси от поканата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и
приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ “АКАД.
АНГЕЛ БАЛЕВСКИ”
с ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА

_____________________________________________________________________________
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
ИЗИСКВАНИЯ
За провеждане на процедура по чл.14, ал.4, т.2 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 - обект № 1, в гр.София, на ул.
„Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1
Техническото предложение на участника за осъществяване на денонощна
физическа охрана на обектите трябва да бъде съобразено със следните изисквания на
Възложителя:
-24 часова постоянна физическа охрана на обекта;
- охраната на всеки обект се осъществява от един денонощен пост;
-осъществяване на пропускателен режим в работно и в извън работно време;
-извършване на периодичен обход на обекта;
-за изпълнение на поръчката участникът задължително следва да спази изискването
за минимален брой охранители на пост.
Участникът следва да изготви проект на план за организация на охраната,
съобразен с особеностите на охрана на всеки обект.
Да посочи използваните средства за комуникация, оборудване и технически
средства за охрана на обекта по смисъла на чл. 24 от Закона за частната охранителна
дейност.
Да изготви план за действие на охраната на всеки обект 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; използване на съвременни средства за комуникация и оборудване с
технически средства, взаимодействие с органите на МВР и др., вкл. и предложения за
подобряване организацията на охранителната дейност, включително план за усилване на
физическата охрана със сили за реагиране при необходимост.
Да посочи общият брой охранители на обект, брой постове и режим на
сменяемост.
Всeки 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".
Техническото предложение на Участника трябва да бъде изготвено в
съответствие с изискванията на Възложителя

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
До Институт по металознание, съоръжения и
технологии „Акад. А. Балевски” с Център
по хидро- и аеродинамика - БАН
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - О Ф Е Р Т А
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 - обект № 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в
гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1, като предложението ни е следното:
За Обект № 1 : гр.София, Столична община, България, територията на ЦПР към
ИМСТЦХА –БАН на ул. „ Искърско шосе” № 11
Месечна цена: ............... (.............................................................................................................)
Цена за 12 месеца: .............. (........................................................................................................)
За Обект № 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.
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 …………..2015 год.

Име, подпис и печат:

Не се попълват данни !

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
(проект)

ДОГОВОР
ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТ
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, съгласно пълномощно рег.№ 2526 от 02.04.2013г. на
нотариус Пиринка Петрова с район РС София, рег.№ 157 в Нотариалната камара, наричан
по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
и
……………………………………………………………………………………………..
на основание чл.101е от ЗОП и утвърден от Ръководителя на ЦПР към ИМСТЦХА
Протокол № ................./.2015г. за определяне на изпълнител 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 - обект № 1, в гр.София, на
ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1, се
сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в ъ з л а г а , 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 - обект № 1, в гр.София, на ул.
„ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1
изрязяваща се в следното:
-24 часова постоянна физическа охрана;
- охраната на всеки обект се осъществява от един денонощен пост;
-осъществяване на пропускателен режим в работно и в извън работно време;
-извършване на периодичен обход на обекта;
Охраната се осъществява съобразно изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ план за
организация на охрана, съобразен с особеностите на охрана на всеки обект.
При възникване на кризисни и/или форсмажорни ситуации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
действа съобразно изготвения план за действие на охраната и варианти на действие за
реагиране при изпълнение на задълженията им, осигурява екипи за оказване на помощ
при извънредни ситуации или нужда, взаимодейства с органите на МВР и др., вкл.
предприема действия за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при
необходимост.

II.

ЦЕНА НА ДОГОВОРА И ПЛАЩАНЕ

1 . За
извършваната услуга
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от ……………… лв. (……………………. лева) без ДДС до
10-то число на следващият
месец, слущу издадена фактура по посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка
..............................................................................................................................
2. Цената на договора не подлежи на актуализиране.
3. При неспазване на уговорения срок за плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва върху сумата, упомената по-горе в договора за всеки
просрочен месец.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
да получава незабавна
информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
констатирани нередности и нарушения;
да извършва по всяко време проверки по изпълнението предмета на
договора;
да прави препоръки за повишаване ефективността на охранителната
дейност;
да изготви и/или одобри предложен Правилник за пропусквателен
режим на обкта.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
да превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договоренето по раздел II
възнаграждение;
да изложи в подробности и добросъвестно своите мотиви и условия
при възлагане на поръчката за охрана на обекта;
да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия и средства
за изпълнение на охранителната задача;
да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен
достъп до
възложения му обект за охрана;
да информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
промени в
обстановката на охранявания обект, касаещи неговата сигурност;
когато, в резултат на престъпни посегателства бъдат нанесени щети
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , същия е длъжен незабавно да уведоми органите на МВР.
да предостави за ползване стая за охраната, оборудване и телефонен
номер с определен лимит. Над
определеният лимит сумата е за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
да приведе в изпълнение предписанията от Протокола за
охранително обследване дадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и
одобрени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , касаещи сигурността на обекта, съгласно предмета на договора.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
- да получава уговореното в настоящия договор възнаграждение при посочените в
раздел II условия и срокове;
- да
получава информация, пособия и имущество, които са необходими за
изпълнение на възложената работа.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да извършва качествено възложената по този договор услуга, като полага
грижата на добрия стопанин.
- да спазва всички действащи законови и подзаконови нормативни актове и
разпоредби, регламентиращи дейноста на физическата охрана, като и всички дадени му
предписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , или органите на реда.
- да прави подор на лицата от охраната и да осигурява периодично обучение с цел
подобряване на тяхната професионална и психо-физическа пригодност.
- лицата от охраната да действат съгласно обстановката и размера на заплахата,
спазвайки ЗЧОД. При усложнена обстановка действат съгласно изработен правилник и
Инструкция за действия при „неизбежна отбрана” и „крайна необходимост” по смисъла
на Наказателния кодекс.
- да създава допълнителна организация за охрана с увеличен състав при сигнал за
евентуални посегателства върху обекта.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подбраните и назначени от него охранителни работници
нямат право да се намесват в установения вътрешен ред на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в
случаите:

на очевидно притивоправно нападение или посегателство;

поискано съдействие от Ръководителя или оторизиран служител на
обекта.
- да утвърди и издаде (съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) правилник за
пропусквателния режим на охранявания обект до 10 ( десет) дни след подписване на
договора.
- да изготви План и Инструкция
за физическа охрана определящи
функционалните задължения на охранителите , съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- да определи упълномощено лице (комендант), което да контактува с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по текущи въпроси и вземане на решения.
- да уведомява незабавно ( устно или писмено) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка
възникнала щета върху охраняваното имущество.
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да не огласяват
по какъвто и да е предлог начина и системата на охрана на обекта, предмет на настоящия
договор.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, при провеждане на важни мероприятия от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да усилва състава на охраната по свое осмотрение.
- да информира
периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на
задълженията си, и незабавно- при настъпили промени;
- да не разгласява данни, станали му известни при и по повод изпълнение на
задълженията му по настоящия договор, свързани с организацията и предмета на
защитаваните интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
да упражнява постоянен и ефективен контрол в охранявания обект съгласно
Плана за охрана и Правилника за вътрешния ред.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е материално отговорен за причинени имуществени щети
н а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато те са в резултат от престъпно посегателство спрямо
охранявания обект и се дължат на небрежност или недобросъвестни или умишлени
действия на неговия охранител, чиято вина е доказана чрез Протокол от органите на
МВР.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, когато:
- охраната бъде приведена в обективна невъзможност да изпълни задълженията
си за предотвратяването на вредни последеци по независещи от нея причини;
- не са изпълнени мероприятията ( задачите) от предписанието за повишаване
охранителната сигурност на обекта;
- вредносните последици са резултат съпричиняване от служители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. СРОК Н А

ДОГОВОРА

1. Настоящия договор влиза в сила от ……. и има срок на действие до ………….
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. С изтичане на срока.
2. По взаимно съгласие на страните.
3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с предизвестие направено в писмен вид в 30
дневен срок.
4. При неизпълнение на съществени задължения на другата страна - едностранно
от изправната страна.
5. При прекратяване на договора, страните съставят и подписват съответно
споразумение и приемно-предавателен протокол.
VII.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При еднострано прекратване на договора в нарушение на т.1, от раздел VI, извън
случаите на т. 4 от същия рездел, неизправната страна дължи на другата обезщетение в
размер на стойността на услугата по т.1 от раздел II за неспазения срок на предизвествие.
2 . При едностранно прекратване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
случай на неизпълнение на съществени задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (т.4, от раздел
VI), подледният дължи обезщетение в трикратен размер на стойността на услугата по т.1
от раздел II .
3. При съставяне на протоколи за оглед и при извършване на процесуални
действия от полицията или други компетентни органи във връзка с фиксирането на
извършени престъпни посегателства и неправомерни действия, задължително следва да
присъстват упълномощени представетели и от двете страни по договора.
4. Страните по настоящия договор ще решават споровете възникнали по между им,
относно изпълнението му - по споразумение, а когато това се окаже невъзможно- по
съдебен ред.
Настоящия договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един
за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..................................
Ръководител на ЦПР ИМСТЦХА - БАН
( Румяна Тодорова - )

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:.................................

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Подписаният/ната, ………………………….……………………………..…..……..
(трите имена)
ЕГН:…………………..….
в качеството си на ……….……….………………....………….………………
на ……………………………………………………………………………………..…
ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран, 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;
ІІ. Представляваният от мен участник/ …………….. (посочва се наименованието на
участника/подизпълнителя)
1. Не е обявен в несъстоятелност;
2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
4. Не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил
дейността си;
5. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран за
престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословни и безопасни
условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на
работниците.

6. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки.
7. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност
в неговата организация.
8. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
9. Предоставям /не предоставям (ненужното се зачертава) служебно на Възложителя
информация, относно публичните регистри, в които се съдържат обстоятелствата или
компетентния орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.
При наличие на информация се посочват съответните публични регистри.
.........................................................................................................................................
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:……………………….

ДЕКЛАРАТОР: …………….

Забележки:
1.За участник/подизпълнител - юридическо лице е достатъчно декларацията да
бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
2.За участник обединение – декларацията се подава от всяко от юридическите
лица, включени в обединението.
3. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47 ал.1 и ал.5 от
ЗОП, по образец от документацията.
4. В случай, че лицето – участник има парични задължения към държавата или
общината по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, в
настоящата декларация следва да се посочат: влезлия в сила акт за установяване на
задължението, размера на задължението, акта на компетентния орган, допуснал
разсрочването или отсрочването.
5. В случай, че лицето – участник (лице, включено в обединението или
подизпълнител) е с влязла в сила присъда, но е реабилитиран за престъпление по чл. 136
от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или
по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците, в
настоящата декларация следва да се посочи влезлия в сила акт за реабилитация на
компетентния орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
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 ….........2015г. 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: ………… 2015 год.
гр..............................

ДЕКЛАРАТОР:……………………..
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ДЕКЛАРАЦИЯ
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: ………… 2015год.
гр..............................

ДЕКЛАРАТОР:……………………..
/подпис и печат/

