ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:1.Копие от документа за регистрация
или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице; 2.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК, удостоверяващ, че търговецът и
неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество нямат
неизпълнени данъчни задължения към държавата и общината –заверено копие от участника; 3.
Заявление за участие- Приложение № 2; 4. Застраховка покриваща щетите при настъпване на
застрахователно събитие с минимален общ агрегат 70 000 лв. и за едно събитие 20 000 лв. ; 5.
Ценово предложение – Приложение № 3 (формирането на цените на същото да бъде съобразено
с Приложение № 1)6. Информационен лист – Приложение №4;7.Декларация за липса на
обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от ЗОП; 8. Декларация за липса на обстоятелства по
чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП; 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 10.
Документ за внесена гаранция за участие в процедурата - 300 /триста / лева- оригинал;11.
Декларация, че са посетили и са запознати с обекта на обществената поръчка; 12. Участникът да
представи лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Лицензът задължително да
включва дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД;13. Участникът да разполага с патрулни МПС за
реагиране на сигнали по СОТ и видеонаблюдение, както и проверка на получени сигнали от
охранителите физическа охрана, с приложени заверени копия от регистрационни
талони;14.Наличие на минимум 2 броя патрулни МПС за проверка и денонощен контрол на
охранителите физическа охрана, в това число в почивните дни и празнични дни, с приложени
заверени копия от регистрационни талони; 15.Наличие на позволените от ЗЧОД помощни,
предпазни и защитни средства;16.Да разполага с валиден лиценз за собствена радиочестота за
територията на гр.София, издаден от КРС; 17.Кандидатите следва да представят копия на 5 броя
договори за охрана, сходни /СОУ;ОДЗ/ с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3
г., включително стойностите, датите и получателите придружени с 5 референции от
възложителите; 18. Участниците да представят списък на персонала, нает по трудов договор за
охранителна дейност за охрана на обекти сходни с предмета на поръчката с информация за стаж
в охранителна дейност, придружен със справка от НОИ за актуалното състояние за всички
охранители представени в списъка; 19.Кандидатите да представят доказателства, че
охранителите са обучени в лицензиран от НАПОО учебен център. 20. Кандидата да представи
образци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено
облекло;21.Система за управление на качеството: БДС EN ISO 9001:2008 включващо „охрана
имуществото на физически и юридически лица и СОД. Проектиране и инженеринг на СОС.
Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи”; система за управление съгласно
BS OHSAS18001:2007; сертификат за система за управление на информационната сигурност
ISO/IEC27001:2005; сертификат система за управление ISO 14001:2004, издадени на името на
кандидата; 22. Кандидатът да притежава действаща GPS система за контрол, като представи
копие от договор за доставка и монтаж; 23. Участниците да декларират възможност да
оборудват обектите със стационарни или радийни - паник бутони и видеонаблюдение /външно и
вътрешно на фоаетата на 2 и 3 етаж малка сграда, на входа към фитнеса на нова сграда,датчици
в мазетата/ на обектите;24.План и схема на охраната за обекта, използваните технически
средства за изпълнение на поръчката с разработени варианти за действие на охранителите при
екстремална обстановка, различни бедствия и ситуации. Действия при сигнали от СОТ и
видеонаблюдение;25. Предложение за организацията на охраната (Концепция) с подробно
описание на създадената система за организация на ръководството, контрол и помощ на
охранителите, включително събота и неделя. Описание и действия на работещ при участника
съвременно оборудван дежурен център, както и задълженията на автопатрулите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА Критерият за оценка на предложенията е
икономически най-изгодната оферта. Показателите и относителната им тежест за определяне на
комплексната оценка са както следва:
I.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1.Предлагана цена – 30т.: а) Предлагана единична цена на охранител за месец – 15 т.; б)
Предлагана обща цена на охраната за месец – 15 т.
2. Предложение за изпълнение на поръчката – 55т.: а) Предложение за организация на
охраната (Концепция-физическа охрана, СОТ и видеонаблюдение на входовете на сградите) –
20т. б) План и схема на охраната – 20 т. в) Брой патрулни МПС и мобилни групи за контрол ,
помощ на охранителите през цялото денонощие и реакция при сигнали от СОТ, „паник-бутон” и
видеонаблюдение– 10 т. г). Ефективна обезпеченост на постовете (брой охранители) - 5 т.
3. Срок за покриване на щети – 10 т.
4. Гаранция за покриване на щети – 5 т.
Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии /1+2+3+4/
максимално 100 точки. Методиката за оценка на предложенията е подробно описана в
Приложение №5, неразделна част от настоящата покана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИК
на желания вид охрана, заявен от директора на 55 СОУ „Петко Каравелов”
55 СОУ „Петко Каравелов” гр. София, район "Студентски", ул."Дъбница" 3
/ малка сграда /

ВИД ОХРАНА

ФИЗИЧЕСКА
ТЕХНИЧЕСКА

ОХРАНА

ОХРАНА

УЧЕБНИ И РАБОТНИ ДНИ

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

/ часа /

/ часа /

07.30-19.00
19.00-07.30

24 часа

55 СОУ „Петко Каравелов” гр. София, район "Студентски", ул."Дъбница"3
/голяма сграда/

ВИД ОХРАНА

ФИЗИЧЕСКА
ТЕХНИЧЕСКА

ОХРАНА

ОХРАНА

УЧЕБНИ И РАБОТНИ ДНИ

ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

/ часа /

/ часа /

06.30-22.00
22.00-06.30

08.00-18.00
18.00-08.00

ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ В МАЛКА СГРАДА НА 55 СОУ „ПЕТКО
КАРАВЕЛОВ” ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА БЪДЕ ОТВАРЯНА ОТ ДЕЖУРНИЯТ
ОХРАНИТЕЛ НА ГОЛЯМА СГРАДА В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯТ МУ ДЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за

ОХРАНА НА 55 СОУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”

1.Единична цена на охранител за месец без ДДС: ........................... лв.
словом / ______________________________________________ /
2. Цена за охрана и поддръжка чрез СОТ
- на 55 СОУ „Петко Каравелов” гр. София, район "Студентски", ул."Дъбница" 3 /
малка сграда / без ДДС: ............... лв. словом / ___________________ /
- на 55 СОУ „Петко Каравелов” гр. София, район "Студентски", ул."Дъбница" 3 /
голяма сграда / без ДДС: ............... лв. словом / __________________ /

3.Обща цена на охраната за месец на двете сгради без ДДС: ..........................лв.
словом / ______________________________________________ /

Декларирам, че цените са формирани при спазване на График на желания
вид охрана, заявен от директора на 55 СОУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”

Дата: ........................г.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
/АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ/

1. Наименование на участника
________________________________________________________________
2. Адрес
_______________________________________________________________
/град, код, улица № /

телефон:

________________

мобилен телефон: ___________________

факс:

________________

E-mail:

______________________________________

3.Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/
________________________________________________________________
/трите имена/

лична карта № _______________, издадена на ____________ от ___________
4. Фирмени данни:
Рег. ф.д. No ______/_______ г. по описа на ____________________________
ДДС регистрация на: ____________________ г.
5. Обслужваща банка
име: ___________________________________________________________
IBAN сметка: ____________________________
BIC код: _________________________________
титуляр на сметката: _____________________________________________
6. ЕИК по БУЛСТАТ _______________________
Дата: ______________

Подпис и печат:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодната оферта.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
А. За оценка на предложенията
1 . Финансови критерии - максимално 30 точки, както следва:
1.1. Единична цена на охранител за месец за съответния обект - 1 5 точки;
Оценката се извършва, като се намира средната единична цена от представените в ценовото
предложение, като на най-ниската средна единична цена се дават 1 5 точки, а на всяка следваща
по формулата:
ЕЦi =ЕЦmin * 15

, където

ЕЦк
ЕЦmin - най-ниската предложена единична цена
ЕЦк - цената на кандидата
ЕЦi - точки получени от всеки кандидат.
Забележка: Да се направи финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни
разходи за охранителната дейност включени в предлаганата цена за един охранител.
1.2. Обща цена за съответния обект - 15 точки;
Оценката се извършва, като на най-ниската предложена обща цена се дават 15 точки, а на всяка
следваща по формулата:
Цi = Цmin * 15

, където

Цк
Цmin - най-ниската предложена обща цена
Цк - цената на кандидата
Цi - точки получени от всеки кандидат.
2. Предложение за организация на охраната -максимум 55 точки, както следва:
• брой патрулни МПС за реагиране по СОТ, видеонаблюдение и проверка на получени сигнали
от охранителите - физическа охрана при изпълнение на настоящата поръчка – 10 точки
(максимално - 10 т., за всеки следващ - минус 2т. но не по-малко от 2 т., при отсъствие - 0 т.);
• ефективна обезпеченост на постовете с охранители /брой охранители, покриващи един
денонощен пост/ - до 5 точки (максимално - 5 т., за всеки следващ - минус 2т. , но не по малко
от 1 т. );
• представени план и скица за охрана , брой охранители , разработени варианти за действие на
охранителите при различни екстремални ситуации и време за реакция при евентуални
инциденти и получени сигнали – максимум - 20 точки:

Кандидата представил най-пълен и детайлно описан план и скица за всеки един от
обектите, съобразен със ЗЧОД, спецификата на обектите и вида на охраната
получава- 20 т.
- Кандидата предложил адекватно и добре изготвен план и скица, съгласно
спецификата на обектите получава 10т.
- Кандидата представил формално изготвен план и скица ( без конкретизация и
обосновки получава 5 т.
- При липса на план и скица – 0 т.
• Предложение за организацията на охраната „Концепция” – максимум - 20 точки:
- Кандидата предложил най- подробна и детайлна концепция показваща най добро
познаване спецификата на обектите, най-добра организация, оперативен и технически
контрол на дейността и охраняваните обекти – получава 20 т.
- Кандидата предложил добра и адекватна изготвена концепция според спецификата на
обекта получава 10 т.
- Формално изготвена концепция без обосновки и конкретизации свързани със
спецификата на охраняваните обекти – 5 т.
- Липса на концепция – 0 т.
-

Забележка: Оценките по критериите от раздел 1-ви /т.2 / не се изпращат /предават/ на
кандидатите, а се използват от членовете на комисията, която оценява предложените оферти.
3. Отговорност и гаранции за покриване на щети - максимум -5 точки.
ОГi =ОГк * 10

, където

ОГ max
ОГmax - най-големи гаранции за покриване на щети
ОГК - гаранции за покриване на щети на кандидата - не повече от 100%
ОГi - точки получени от всеки кандидат.
4. Най кратък срок за покриване на щети – максимум – 10 точки
- Кандидатът представил най-кратък срок за погасяване на настъпили имуществени щети
получава - 10 точки, като за всеки следващ – минус – 2т.,но не по малко от 2т.,при отсъствие 0т.
Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии от т.1 /1+2+3+4/.
Максимален брой 100 точки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДО
55 СОУ „Петко Каравелав”
Район Студентски

ЗАЯВЛЕНИЕ
от.........................................................................................................................................,
със седалище и адрес на управление:
гр..............................................................................................................п.к.......................
адрес
за
кореспонденция...........................................................................
..................................................................................................................,тел.....................
рег. по фирмено дело N................................................год., БУЛСТАТ.........................,
представлявана
от.....................................................................................................,
ЕГН ........................ в качеството си на ...................................., заявявам(е)
желанието си за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
Осигуряване
на
физическа
и
електронна
охрана
на
.............................................................................................................................................
Прилагам следните документи :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дата:

С уважение:

ИНФОРМАЦИЯ
1 Оглед на обектите – всеки работен ден до 01.12.2014 год. от 09.00 ч. до
16.00 ч.
2.
Офертите се представят в непрозрачен запечатан плик съгласно
изискванията на чл.57 от ЗОП до 16,00 часа на 02.12.2014т
3 Гаранции
Участниците представят гаранция за участие в размер на 300 (триста )лева ,
преведена по сметка на
55 СОУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”;
BIC SOMBBGSF; IBAN BG25SOMB91303143398300
в „Общинска банка” АД, клон „Младост”,

