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: [ 09-100-18/04.11.2016 г. ]

Възложител: Комисия за финансов надзор
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00061
Адрес: ул. „Будапеща” № 16
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Мариана Станиславова
Телефон: 029404 803
E-mail: stanislavova_m@fsc.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 физическа
административната сграда на КФН и прилежащата й територия”

охрана

на

Кратко описание: Комисията за финансов надзор (КФН) има необходимост от

осигуряване на денонощна физическа охрана – наблюдение и обезпечение на
сигурността на административната сграда на КФН, находяща се на адрес: гр. София, ул.
„Будапеща” № 16, включително на съоръженията, движимото имущество в нея и на
служебните автомобили, когато се намират в и около нея, както и осъществяване на
пропусквателен режим в сградата, за периода от 8.00 часа на 01.01.2017 г. до 8.00 часа на
01.01.2018 г.
Място на извършване: Административната сграда на възложителя, находяща се в гр.

София, ул. „Будапеща” № 16
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 45 800 лв.

Предложената цена за 12 месеца за охрана на административната сграда на КФН не
може да надвишава 45 800 лв. без ДДС.
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
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 обществената поръчка може да участва лице, което отговаря на чл. 10 от ЗОП и
условията и изискванията на настоящата обява, и за което не са налице обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Не могат да участват в обществената поръчка участници, както и
подизпълнители, за които намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от
същия закон. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за
когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
участник, за когото се установи, че е контролирано от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и участник гражданско дружество /
консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата

по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП
Участник, за който са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валиден лиценз за
извършване на частна охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна
дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва да е за извършване на частна охранителна дейност по
чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД на територията на област София град.
Икономическо и финансово състояние: Няма изисквания
Технически и професионални способности:

1. Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, услуги, които са с предмет, идентичен или сходен с
предмета на поръчката и обем най-малко равен на прогнозната стойност на
обществената поръчка.
„Изпълнена“ е тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на
офертата, в рамките на посочения от възложителя период, независимо от датата на
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възлагането й.
2. Участниците трябва да са вписани в регистъра на администраторите на лични данни,
воден от Комисията за защита на личните данни.
3. Участниците следва да осигурят квалифициран персонал, необходим за изпълнение на
поръчката - „охранители" и „ръководители на охранителна дейност" по смисъла на
ЗЧОД за изпълнението на поръчката, като задължително трябва да посочат най-малко 6
човека охранители и най-малко един ръководител на охранителната дейност. Това е
минимално необходимият брой лица за изпълнение на дейностите по поръчката.
Ръководителят на охранителната дейност ще извършва пряка координационна дейност с
представителя на възложителя при изпълнението на поръчката. Лицата за изпълнение на
поръчката трябва да притежават професионална квалификация „охранител” или успешно
да са завършили курс за първоначално обучение на по чл. 28 от ЗЧОД.
4. Участниците трябва да притежават Сертификат за система за контрол на качеството
БДС EN ISO 9001-2015 или еквивалентен.
5. Участниците трябва да притежават Сертификат OHSAS 18001-2007 за осигуряване и
поддържане на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен.
6. Участниците трябва да разполагат с денонощен оперативен център за мониторинг на
системи за охрана.
7. Участниците трябва да притежават собствен учебен център за подготовка на
охранители или да имат сключен договор с такъв за обучение на охранители, обхващащ
срока за изпълнение на поръчката.

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: „План за охрана на обект”
Име: „Месечна цена”

Тежест: 60
Тежест: 40

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [14.11.2016 г.]

Час: (чч:мм) [17.00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [30.12.2016 г.]

Час: (чч:мм) [18.00]
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [15.11.2016 г.]

Час: (чч:мм) [11.30]

Място на отваряне на офертите: Комисия за финансов надзор, гр. София, ул. „Будапеща”

№ 16
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват
представители на участниците.

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):

Настоящата обява и приложенията към нея са публикувани на профила на купувача на
възложителя.
Подаване на офертата:
Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител –
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, в Комисията за финансов надзор, на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.
Офертата се представя на български език, на хартиен носител, в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.
Офертите следва да бъдат получени от възложителя в срока за получаване на
оферти, посочен в настоящата обява.
При получаване на офертата длъжностно лице от деловодството на КФН
отбелязва върху опаковката й поредния номер, датата и часа на получаването, за което
на приносителя се издава документ.
Не се приемат и се връщат оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена
цялост.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в
списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър, като в тези случаи не се допуска
приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
Съдържание на офертата:
Към офертата всеки участник представя:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;
2. Представяне на участника съгласно Приложение № 3;
3. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в
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нея не са подписани от лицето/лицата, представляващи участника съгласно
търговската му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на
лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява
участника в обществената поръчка.
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – съгласно
Приложение № 4;
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – съгласно
Приложение № 5;
6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – съгласно
Приложение № 6;
7. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители – съгласно
Приложение № 7;
8. Заверено копие на лиценз за извършване на охранителна дейност;
9. Списък на услугите, които са с предмет, идентичен или сходен с предмета на
поръчката и обем най-малко равен на прогнозната стойност на обществената
поръчка;
10. Заверено копие на удоставерение, че участникът е вписан като администратор на
лични данни в регистъра на администраторите на лични данни;
11. Списък на персонала - „охранители" и „ръководители на охранителна дейност" за
изпълнението на поръчката, съдържащ следната информация за всяко едно от
лицата:
- три имена и длъжността, която ще изпълнява – „охранител” или „ръководител
на охранителна дейност”;
- опита му в осъществяване на подобна дейност;
- дали лицето притежава професионална квалификация „охранител” или е
успешно завършило курса за първоначално обучение по чл. 28 от ЗЧОД;
12. Заверено копие на Сертификат за система за контрол на качеството БДС EN ISO
9001-2015 или еквивалентен;
13. Заверено копие на Сертификат OHSAS 18001-2007 за осигуряване и поддържане
на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен.
14. Декларация, че участникът разполага с денонощен оперативен център за
мониторинг на системи за охрана.
15. Заверено копие от лиценза на учебния център, а в случай че не е собствен се
представя и заверено копие от договор.
16. Техническо предложение, което е съгласно Приложение № 8 и е придружено с
проект на план за охрана;
17. Ценово предложение – съгласно Приложение № 9.
Документите в офертата, за които са посочени конкретни изисквания в
настоящата обява, включително в образците на документи, следва да бъдат представени
съгласно тези изисквания.
Всички образци към обявата и условията, описани в тях, са задължителни и
участниците следва да се придържат към тях при изготвяне на офертата.
Документи, представени под формата на копия, следва да бъдат заверени на всяка
страница „вярно с оригинала” и подпис и печат на участника.
Всички документи, приложени към офертата, следва да бъдат на български език.
Документите, които се създават с цел участие в обществената поръчка, се представят на
български език. Документи, които се прилагат към офертата, но са вече издадени и са на
чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.
В офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции – това е основание за отстраняване на допусналия ги участник.
5

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си
информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска
тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната
информация не се разкрива от възложителя. Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците
не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от
офертите им, които подлежат на оценка.
Приложения към обявата:
1. Техническа спецификация – Приложение № 1;
2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите – Приложение № 2;
3. Образци на документи, както следва:
- Представяне на участника – Приложение № 3;
-Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 4;
-Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Приложение № 5;
- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Приложение № 6;
- Декларация за използване/неизползване на подизпълнители - Приложение № 7;
- Техническо предложение – Приложение № 8;
- Ценово предложение – Приложение № 9;
4. Проект на договор- Приложение № 10.
Документи за сключване на договор:
Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с
участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.
Преди подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен
за изпълнител:
1. следва да изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като представи
актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
обществената поръчка, като документите се представят и за подизпълнителите (чл. 67,
ал. 6 във връзка с чл. 66, ал. 2 от ЗОП) и третите лица (чл. 67, ал. 6 във връзка с чл. 65, ал.
4 от ЗОП), ако има такива.
2. представя гаранция за изпълнение на договора.
За представянето на актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, се прилага чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3-6 от
ЗОП.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 3 на сто от
цената без ДДС за целия срок на договора, която се посочва в чл. 5, ал. 1 договора.
Гаранцията се представя в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно:
1. парична сума, платима в касата на КФН или по банкова сметка на КФН - BG33
BNBG 9661 3300 1415 01, BIC код – BNBGBGSD, БНБ – представя се платежен
документ в оригинал или копие;
2. банкова гаранция - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за
съответната сума, издадена от банка в полза на възложителя и е със срок на валидност не
по-малък от 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя – представя се заверено копие на застрахователна
полица.
Разходите по откриването и поддържането на гаранцията, представена под
формата на банкова гаранция или застраховка, са за сметка на изпълнителя.
В случай че в посочения в настоящата покана срок за получаване на оферти се
получени по-малко от три оферти възложителят на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни.
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За неуредените въпроси в настоящата покана и приложенията към нея се
прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) […04.11.2016 г......]

Възложител
Трите имена: Карина Димитрова Караиванова-Ганозова /подпис и печат/
Длъжност: Председател на Комисията за финансов надзор
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