Партида: 1045

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1045
Поделение: ________
Изходящ номер: ПО-01-323 от дата 03/04/2015
Коментар на възложителя:
Покана за представяне на оферти за изпълнение на обществена
поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена
физическа охрана на тринадесететажна административна сграда –
частна държавна собственост, находяща се на адрес: гр. Габрово,
ул. „Брянска” № 30”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Областен управител на област Габрово
Адрес
пл. Възраждане № 5
Град
Пощенски код
Страна
Габрово
5300
България
Място/места за контакт
Телефон
Областна администрация - Габрово 066 810649
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Веселин Радков-главен секретар; Биляна Големанова-главен
юрисконсулт
E-mail
Факс
governor@gb.government.bg
066 800201
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.gb.government.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.gb.government.bg/index.php?
option=com_content&view=article&id=1064&Itemid=148

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
1. Предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа
охрана на тринадесететажна административна сграда – частна
държавна собственост, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул.
„Брянска” № 30”
2. Срок за изпълнение на поръчката: 01 май 2015 г. - 31 декември
2015 година, включително.
3. Изисквания за изпълнение на поръчката: съгласно техническа
спецификация – приложение № 01 към публичната покана.
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79713000
Осн. предмет
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Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
16 000 /шестнадесет хиляди/ лева, без включен ДДС, за целия срок
на договора.
Прогнозна стойност
(в цифри): 16000 Валута: BGN
Място на извършване
територията на гр. Габрово

код NUTS:
BG322

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът трябва да отговаря на всички нормативни
изисквания, свързани с осъществяване на дейността, възлагана с
настоящата поръчка.
2. Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване
на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.
3. Да разполага с обучен и квалифициран персонал за изпълнение
на поръчката.
Изисквания към наетите от участника охранители:
3.1. Да са преминали обучение по чл. 28 от ЗЧОД.
3.2. Да бъдат снабдени със средства за комуникация помежду
си, с оперативния център на охранителната компания, с органите
на МВР и други органи според вида на настъпилата кризисната
ситуация.
3.3. Да бъдат снабдени със средства за принуда и защита
(палка и белезници), с прожектор/фенери.
3.4. Да носят униформено облекло с отличителни знаци на
охранителната фирма, както и лична идентификационна карта със
снимка.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта, определена след комплексна
оценка, съгласно методика – приложение № 02 към поканата:
показател 1 - Предлагана цена, относителна тежест 50%
показател 2 - План за охрана на обекта, относителна тежест 50%
Срок за получаване на офертите
Дата: 17/04/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
I. Изискуеми документи и допълнителна информация
Офертата трябва да съдържа най-малко:
1. Представяне на участника – по образец № 01, подписан и
подпечатан от представляващия участника или от упълномощено от
него лице.
Когато участникът е българско юридическо лице или едноличен
търговец – посочване на ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР или
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представяне на друга идентифицираща информация. Когато
участникът е обединение, информацията се представя за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението;
представя се и копие на договора за обединение, както и
документ, подписан от лицата в обединението, в които
задължително се посочва представляващият! Посочване на БУЛСТАТ
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от ЗРБ, в случай че има, когато
участникът е обединение, което не е ЮЛ (неперсонифицирано
дружество), образувано съгласно българския Закон за задълженията
и договорите, или друга идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата в която участникът е
установен.
2. Техническо предложение – по образец № 02.
3. Ценово предложение – по образец № 03.
4. Срок на валидност на офертата.
5. Декларация за извършен оглед на обекта – по образец № 04;
6. Декларация за приемане условията на проектодоговора – по
образец № 05;
7. Заверено копие на валиден лиценз за извършване на охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.
8. Декларация – списък /свободен текст/ на квалифицирания
персонал за изпълнение на поръчката.
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника или упълномощено от него лице /вкл. с
описание и на документите, приложени по преценка на участника/ по образец № 06.
II. Други изисквания:
1. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен
плик, с надпис, съдържащ името на участника, адрес за
кореспонденция, телефон и лице за контакти. Участникът посочва и
обществената поръчка, за участие в която подава оферта.
2. Офертата и приложенията към нея се изготвят на български
език, по утвърдените от възложителя и приложени към поканата
образци, подписани от лицето, представляващо участника, или
изрично упълномощен за участие в тази поръчка представител на
участника /прилага се заверено копие на пълномощното/.
3. Оферираната цена се посочва в български лева, закръглена до
два знака след десетичната запетая.
4. Всички документи, представляващи копия, задължително се
парафират „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
5. За чуждестранни участници – документите се оформят съгласно
чл. 56, ал.4 от ЗОП.
6. Всеки участник може да представи само една оферта, без
варианти.
7. Представянето на офертата означава, че участникът приема
изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата поръчка.
III. Място за получаване на офертите:
областна администрация - Габрово
адрес: гр. Габрово 5300, пл. "Възраждане" № 5.
IV.Дата, час и място на отваряне на офертите:
1. Дата: 20 април 2015 г.
2. Час: 10:00 часа.
3. Място: сградата на областна администрация – Габрово, адрес:
гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, заседателна зала, ет. I-ви.
Участникът следва да осигури получаването на офертата на
посочения адрес в рамките на фиксирания краен срок /дата и час/!
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Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в поръчката или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и
други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата на администрацията.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/04/2015 дд/мм/гггг
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