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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: [ 1 ] 

  

 
Възложител: [РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [  2066 ] 

Адрес: [ГР. ПЛЕВЕН УЛ. «СТ. ЗАИМОВ» № 3] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Пепа Димитрова] 

Телефон: [064/82 26 91] 

E-mail: [plevenmuseum@dir.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана за  Регионален 

исторически музей гр.Плевен] 

  

Кратко описание: „Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана за  Регионален исторически 

музей гр.Плевен „ Жива охрана на обектите: Регионален исторически музей  - 24 часа на 

денонощието] 

  

Място на извършване: [На територията на гр. Плевен – РИМ гр. Плевен] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [31 250 лв.] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [Всяко заинтересовано лице може да подготви и представя 

оферта за участие отговарящо на изискванията на възложителя съобразно документацията, 

приложенията към нея и на законовите изисквания поставени с ЗОП и ППЗОП ] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [х] 

  

Икономическо и финансово състояние: [х] 

  

Технически и професионални способности: [1. Участникът трябва да притежава валиден 

лиценз за извършване на частна охранителна дейност съгласно Закона за частна охранителна 

дейност – ЗЧОД. 2. Участникът трябва да притежава необходимите сертификати, гарантиращи 

качеството на предлаганите услуги. 3. Участникът трябва да притежава действаща застраховка за 

професионална отговорност. 4.  Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем 

единичен или сходен с този на настоящата поръчка изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата. 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. 6. Участникът следва да осигури за всеки охранител 

извършващ охранителна дейност на обектите, предмет на обществена поръчка, лична 

идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло съгласно чл.29 от 

ЗЧОД. 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. 8. При участия на 

подизпълнители изискванията ще се прилагат съобразно вида и дела на тяхно участие. ] 

  

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [предложена цена]                                           Тежест: [  45 ] 

 Име: [техническо предложение]                            Тежест: [  55 ] 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.01.2017]                      Час: (чч:мм) [16.30] 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [11.03.2017]                      Час: (чч:мм) [16.30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [ 19.01.2017г.] 

  

Място на отваряне на офертите: [РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ гр. Плевен УЛ. 

«СТ. ЗАИМОВ» № 3] 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 

Друга информация (когато е приложимо): [ 

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 
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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 
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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 






