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ЧАСТ I
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Основание и предмет на поръчката
1.1. На основание чл. 186 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП настоящата
обществената поръчка се възлага чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187-195 от
ЗОП и съгласно чл. 96-97 от ППЗОП.
1.2. Предмет на Настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на денонощна
невъоръжена охрана за

Регионален исторически музей гр.Плевен, съгласно Техническа

спецификация на Възложителя.
2. Възложител - Регионален исторически музей - гр.Плевен, ул „Стоян Заимов” №3, лице
за контакти Пепа Димитрова 064/822 691; e- mail: plevenmuseum@dir.bg; адрес на възложителя и
профил на купувача: http://www.plevenmuseum.dir.bg.
3. ИЗТОЧНИК на финансиране
Средствата за изпълнение на задълженията на възложителя по обществената поръчка се
осигуряват чрез собствени средства на Възложителя.
4. Срок на изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на услугата е 1 (една) година и започва да тече от датата на
подписване на договора.
5. Прогнозна стойност на поръчката
Определеният бюджет за настоящата обществена поръчка е 31 250 лв. (тридесет и една
хиляди и двеста и петдесет лева) без ДДС или 37 500 лв. (тридесе и седем хиляди и петстотин
лева) с ДДС.
6. Критерии за оценяване на офертите
Класирането на офертите ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната
оферта, определена на основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена".
7. Разходи по участие в процедурата
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в поръчката. Спрямо
възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи,
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата
или самото провеждане на поръчката.

ЧАСТ ІІ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТА: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГР. ПЛЕВЕН
1.Описание на Регионален исторически музей се намира гр. Плевен ул. „Ст.Заимов"
№3. Представлява двуетажна масивна сграда с просторен двор и допълнителни сгради.
Централна сграда с 4 корпуса (А,Б,В,Г) и сграда „Ателиета", Складове - № 4, Сграда. Мемориал
на Ген. „ Скобелев „.
Предмет на охраната е живота и здравето на работещите в сградата служители, външни
посетители, сградата и имуществото в нея.
Контролно-пропускателния режим (КПР) да се извършва по начин, който да не
уронва честта и достойнството на служителите и външните посетители.
Охранителите осъществяват контрол на достъпа на служителите и външните посетители,
по ред и начин указан от Правилник за пропускателния режим:
1. Позициониран пост за охрана - вход в двора на Музея
- постът осъществява охранителен и КПР на служителите и външните посетители;
- постът е денонощен, подвижен, невъоръжен;
- технически средства, осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - униформа, защитна палка,
белезници, ел. фенерче и радиостанция за връзка с дежурния оперативен център на фирмата
охранител;
- режим на работа - денонощно;
- техническо оборудване на поста, осигурено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - изградена е и
функционира пожароизвестителна система, система за видеонаблюдение, мобилен телефон.
Изискване към физическата охрана за обекта по точка 1:
• Денонощен пост от охранители, осъществяващи охраната и пропускателния режим в
музея;
• Място за осъществяване на охраната и пропускателния режим в двора на музея
• В почивни, празнични дни и след работно време, осъществява охраната и чрез
периодичен вътрешен обход на сградата.
• Осъществява контрол по пожарната безопасност на сградата чрез контролното табло
на пожароизвестителната система в музея;
2. Позициониран пост за охрана - в двора пред входа на сградата
- постът осъществява охранителен режим на обекта;
- постът е денонощен, подвижен, невъоръжен;
- технически средства, осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - униформа, защитна палка,
белезници, ел. фенерче и радиостанция за връзка с дежурния оперативен център на фирмата
охранител;
- режим на работа - денонощно;
- техническо оборудване на поста, осигурено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - будка с
осигурено електрическо захранване, 2 броя прожектори и радиатор за отопление.
Изискване към физическата охрана за обекта по точка 2:
• Денонощен пост от охранители, осъществяващи охраната и пропускателния режим в
обекта;
• Осъществява охраната чрез периодичен външен и вътрешен обход на сградата и
прилежащият район;
• Осъществява контрол по пожарната безопастност на сградата;
Дежурните охранителни екипи да извършват:
- денонощна охрана на обектите;
- контролно пропускателен режим (КПР)
- не допускат изнасянето и внасянето на имущество от и в охранявания обект без
разрешение на посоченото от съответното ведомство лице;
- предотвратяват извършването на престъпления и нарушения на обществения ред на
територията на обектите .

ЧАСТ Ш
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Изисквания към участниците в процедурата
1.1. Всяко заинтересовано лице може да подготви и представи оферта за участие, отговарящо
на изискванията на Възложителя съобразно тази документация, приложенията към нея и на законовите
изисквания, поставени със ЗОП и ППЗОП.
1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в него трябва да сключат договор, съдържащ
клаузи,които се отнасят до:
■ определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената
поръчка - упълномощаването може да бъде извършено със самия договор за създаване
на обединение или с отделен документ. Документът, с който членовете на
обединението/консорциума упълномощават лице, което да ги представлява, следва да
бъде с нотариално заверени подписи;
■ уговаряне на солидарна отговорност - в случай, че такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство;
■ правата и задълженията на участниците в обединението;
■ разпределението на дейността между членовете на обединението;
■ дейностите , които ще изпълнява всеки член на обединението;
■ всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора.
1.3. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на
офертите.
1.4. Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.
7 от ЗОП, за което в офертата си представят Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на
посочените обстоятелства.
1.5. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП
(Приложение № 3) се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5
ЗОП (Приложение № 4) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
2. Технически и професионални способности
2.1. Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на частна
охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).
2.2. Участникът трябва да притежава необходимите сертификати, гарантиращи качеството
на предлаганите услуги.

2.3. Участникът трябва да притежава действаща застраховка за професионална
отговорност, покриваща периода на действие на договора, а в случай че същата е с по-малък
срок на валидност да бъде представена декларация, че ако бъде избран за изпълнител ще
продължи действието на застраховката съобразно срока на договора.
2.4. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с
този на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата.
2.5. Участникът трябва да осигури квалифициран персонал на длъжност „ръководител на
охранителна дейност", съответно „охранител", отговарящ на изискванията на чл.27 и чл.28 от
ЗЧОД.
2.6. Участникът следва да осигури за всеки охранител, извършващ охранителна дейност на
обектите, предмет на обществената поръчка, лична идентификационна карта със снимка,
отличителен знак и униформено облекло, съгласно чл.29 от ЗЧОД.
2.7. При позоваване на капацитета на трети лица, третите лица трябва да отговарят на
посочените по-горе изисквания, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
2.8. При участие на подизпълнители изискванията ще се прилагат съобразно вида и дела на
тяхното участие.
3. Подаване на оферта
3.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за участие, като отговорността за правилното разучаване на документацията за
участие се носи единствено от участниците. Огледите се извършват само в работни дни от 09:00
до 16:00 часа, лице за контакти – Пепа Димитрова – тел. 064/822 691.
3.2. Подадената оферта трябва да съдържа всички необходими документи, посочени в
документацията за участие.
3.3. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
техническата спецификация, изготвена от Възложителя.
3.4. Всеки участник може да подаде само една оферта в писмен вид и не се допускат
варианти на офертата. При наличието на варианти на офертата същата не се разглежда и
участникът се отстранява.
3.5. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника, или от надлежно
упълномощено от него лице или лица и се прилага съответното нотариално заверено
пълномощно.
3.6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка
или чрез куриерска служба в деловодството на музея. Върху плика участникът посочва
наименованието на обществената поръчка, за която участва, адреса за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес. Оферта, неотговаряща на посочените по-

горе изисквания, не се приема и се връща за сметка на участника. Всички документи,
представени от участника, трябва да са на български език, а ако са представени копия да бъдат
заверени с гриф „Вярно с оригинала" от легитимен представител (управител или нотариално
упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника. Пликът съдържа:
1)

ОБРАЗЕЦ № 1 - Опис на представените документи

2) ОБРАЗЕЦ № 2 - Представяне на участника;
3) ОБРАЗЕЦ № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
4) ОБРАЗЕЦ № 4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП
5) ОБРАЗЕЦ № 5 - Техническо предложение, включващо и срок за изпълнение;
6) ОБРАЗЕЦ № 6 - Ценово предложение;
7) ОБРАЗЕЦ № 7 - Декларация за посещаване и запознаване с обектите на обществената
поръчка;
8) Копие на валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност съгласно Закона за
частната охранителна дейност (ЗЧОД).
9) Копие на полица на действаща застраховка за професионална отговорност, покриваща
периода на действие на договора, а в случай че същата е с по-малък срок на валидност да бъде
представена декларация, че ако бъде избран за изпълнител ще продължи действието на
застраховката съобразно срока на договора.
10) Проект на договор, като участникът парафира всяка страница, а на последната полага и
мокър печат.
11) Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че участникът подлежи на
регистрация в този регистър на основание чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ /не се отнася за
неперсонифицираните обединения, а за членовете им, когато те подлежат на вписване в
регистъра/;
12) Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата
обществена поръчка (ако е приложимо);
13) Документ за създаване на обединение (ако е приложимо);
14) Справка-декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до предмета на
поръчката, които участникът е изпълнил през последните три календарни години;
15) Списък на техническите лица за изпълнението на поръчката - „охранители" и
„ръководители на охранителна дейност", както и допълнителна информация за тези лица
съгласно изискванията на чл. 27 и чл. 28 от ЗЧОД;
16) Образец на идентификационна карта, снимков материал на униформено облекло с

отличителен знак на участника, които охранителите трябва да носят при упражняване на
дейността по охраната на обектите съгласно чл. 29 от ЗЧОД;
3.7. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата
документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на възложителя или
съдържат невярна или непълна информация, участникът се отстранява от участие.
3.8. Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен
представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска
служба в деловодството на Регионален исторически музей - гр. Плевен, ул. „Стоян Заимов” №3,
- ет.2. Краен срок за подаване на офертите е 16:30 часа на 18.01.2017 г.
3..9. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в
срока, определен от него.
3.10. До изтичане на срока за подаване на офертата, всеки участник може да промени,
допълни или да оттегли офертата си.
3.11. След крайния срок за подаване на офертите не могат да се извършват изменения на
офертите и същите не могат да бъдат оттегляни.
3.12. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се
връща незабавно на участника:
3.12.1. Представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
3.12.2. Представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
3.12.3. Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок.
4. Провеждане на избора на изпълнител
4.1 Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно правилата на
Глава девета, чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
4.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците
съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.
4.3. След получаване на списъка с офертите, всички членове попълват декларации за
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
4.4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения на участниците. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.
4.5. Комисията разглежда и оценява получените оферти и извършва класиране на
участниците. Действията на комисията се

отразяват в Протокол,

който се представя на

възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден протоколът се изпраща на
участниците и се публикува в Профила на купувача.
5. Сключване на договор
5.1. Възложителят сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител при
условията и по реда на чл. 112 от ЗОП в едномесечен срок от приключване на работата на
комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от Възложителя.
5.2. Преди подписването на договор кандидатът, избран за изпълнителят следва да
представи:
- свидетелство за съдимост
- Договорът включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз
основа на които е определен за изпълнител.
5.3. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с
втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: откаже да
сключи договор и/или не изпълни някое от изискванията на т. 5.1 и т. 5.2.

ЧАСТ IV
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите съдържа показателите за
комплексна оценка, тяхната относителна тежест, указания за определяне на оценката по всеки
показател на офертите, събирани чрез обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:
„Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана за Регионален исторически музей гр.Плевен”,
съгласно Техническа спецификация на Възложителя.

Преди да се пристъпи към оценка на офертите, ще бъде извършена проверка за
съответствие на офертите с изискванията на възложителя. Участник, който е предоставил
оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, тоест не отговаря на предварително
обявените от възложителя условия, ще бъде отстранен и офертата му няма да се оценява.
Оценката на подадените оферти ще се извърши на икономически най-изгодната оферта,
определена на основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена". Оценяване се извършва на допуснатите до оценяване оферти. Комплексната
оценка за икономически най-изгодното предложение ще се определи по следните показатели:
Всяка оферта се оценява по формулата:
С = Ш + П2, където:
С - обща комплексна оценка на предложение на участника;
Ш - Предложена цена;
П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Максимален брой точки за оферта - 100 т.
Показател 1 (ГИ) - „Предложена цена"
Оценката се определя по формулата:
П1=(Цмин/Цоф).К1
Ц мин. - представлява най-ниската предложена обща цена от всички предложения
Ц оф. - представлява общата цена на съответното ценово предложение в лв. без ДДС.
Коефициент на тежест К1=45
Максимален брой точки - 45 т.
Показател 2 (П2) - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката"
Оценката се определя по формулата:
Оценката се определя по формулата:

П2= П2.1 + П2.2 + П2.3+П2.4
Максимален брой точки - 55 т.
Подпоказател П2.1 - План за организация на охраната с пълно описание на предлаганата от
участника услуга. "
Максимален брой точки - 20 т.
Участник, разработил подробен План за организация на охранителната дейност,
включващ следните позиции:
график за работа на охранителите;
ясно и точно дефинирани задачи и отговорности на отделните охранители; посочване
на средства за комуникация при необходимост; оборудване с технически средства на
охранителите, получава 20 т.
Участник, не разработил една от съпътстващите позиции, включени в Плана за
организация на охранителната дейност, задачите и отговорностите на отделните служители не
са ясно дефинирани, графикът за работа на охранителите не е пълен, получава 10 т.
Участник, не разработил повече от една от съпътстващите позиции, включени в Плана за
организация на охранителната дейност, задачите и отговорностите на отделните служители не
са ясно дефинирани, графикът за работа на охранителите не е пълен, получава 5 т.
Подпоказател П2.2 - План за действие на охраната при кризисни ситуации /пожар, наводнение,
земетресение и др./ и план за действие при заплаха от терористичен акт.
Максимален брой точки - 15 т.
Участник, разработил подробни варианти за действие на охранителите при различни
кризисни ситуации /природни бедствия, аварии, пожари, сигнали за терористични актове,
установени чрез видеокамерите неправомерни действия и други/, съобразени с особеностите на
обектите и вида на охрана, включително и реално време за реагиране, получава 15 т.
Участник, разработил неизчерпателни варианти за действие на охранителите при
различни кризисни ситуации /природни бедствия, аварии, пожари, сигнали за терористични
актове, установени чрез видеокамерите неправомерни действия и други/, съобразени с
особеностите на обектите и вида на охрана, без да е посочил време за реагиране или посоченото
време за реагиране е нереално, получава 10 т.
Участник, разработил формално планове или представил вариант за действие на
охранителите само на една от различните кризисни ситуации /природни бедствия, аварии,
пожари, сигнали за терористични актове и други/, съобразени с особеностите на обектите и
вида на охрана, без да е посочил време за реагиране или посоченото време за реагиране е
нереално, получава 5 т.

Подпоказател П2.3 - "Разработени планове за взаимодействие"
Максимален брой точки - 10 т.
Участник, разработил планове за взаимодействие с териториалните структури на
Главна дирекция „Национална полиция" и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението", включително и реално време за реагиране, получава 10 т.
Участник, разработил формално планове за взаимодействие с териториалните
структури на Главна дирекция „Национална полиция" и Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението", без да е посочил време за реагиране или посоченото
време за реагиране е нереално, представил е само един от плановете, получава 5 т.
Подпоказател П2.4 - "Система за инструктаж, контрол и помощ на охранителите"
Максимален брой точки - 10 т.
Участник, представил пълна и ясна информация как се осъществяват различните
видове инструктажи, разработил система за контрол и помощ на охранителите през цялото
денонощие, почивни и празнични дни и възможност за организиране на подсилени
денонощни дежурства при необходимост, получава 10 т.
Участник, не представил пълна и ясна информация за създадената система за
инструктаж или представената система за контрол и помощ на охранителите не е пълна,
получава 5 т.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на
обществената поръчка. При отказване на участника, класиран на първо място да сключи
договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да определи за
изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

