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ОДОБРЯВАМ :
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Документация за участие за възлагане на обществена поръчка по реда на
чл.14, ал.4 ,т.2 от ЗОП
с предмет : «Избор на изпълнител за денонощна въоръжена физическа
охрана на Боянската църква и Земенския манастир – филиали на НИМ»

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
на документация за участие
1. Публична покана
2. Информация и условия за участие в процедурата, методика за оценяване
на представените оферти
3. Представяне на участник– приложение № 1
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 2
5. Ценово предложение – приложение № 3
6. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП- приложение № 4
7. Декларация за липсата на свързаност по чл.55, ал.7 от ЗОП и липсата на
обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – приложение № 5
8. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП- приложение № 6
9. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – приложение № 7
10. Проект на договор – приложение № 8
11. Техническа спецификация - Приложение № 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на поръчката: Денонощна въоръжена физическа охрана и
осигуряване на пропусквателния режим на сградата на Боянската църква и
прилежащия й терен и на сградата на Земенския манастир и прилежащия
му терен. Охраната е денонощна, въоръжена, осъществява се чрез физическа
охрана и технически средства.
2. Срок за изпълнение на поръчката : една година .
3. Критерият за оценка на постъпилите предложения е най-ниската
предложена цена .
При условие че предложените цени са еднакви, комисията провежда
публичен жребий.
Предлаганата цена следва да бъде в български лева и да включва
всички разходи със и без ДДС за един месец и за една година .
4. Офертите се събират под формата на писмени предложения в отговор на
публичната покана на възложителя.
5. Всяка оферта трябва да съдържа:
5.1. Наименование на участника, съгласно регистрацията му; документ за
регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
5.2. Лицензи по реда на частната охранителна дейност
5.3.Описание на техническото оборудване и възможността за осигуряване на
поръчката
5.4.Техническо предложение – по образец
5.5. Ценово предложение - по образец
5.6. Представяне на участник – по образец
5.7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – по образец
5.8. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – по образец
5.9. Декларация по чл.56, ал.1,т.12 от ЗОП
5.10. Проект на договор
6. Прогнозна стойност на поръчката: 52 600 лв. /петдесет и две хиляди и
шестстотин лева/ без включен ДДС.
7. Варианти и позиции: Кандидатите могат да подадат само една оферта,
като офертата следва да обхваща предложение за изпълнение на услугата и
за двата обекта.

8. Начин на разплащане: разплащането се извършва в лева, по банков път,
по сметка на Изпълнителя, въз основа на фактура, при условията на
отложено плащане от 30 календарни дни.
9. Фактуриране: Цените по фактурите не могат да надвишават цените,
посочени в офертата. Цената за изпълнение на договора не може да се
променя до окончателното изпълнение на договора.
10. Дата на провеждане: 24.09.2015г.
11. Място на отваряне на постъпилите оферти: сградата на НИМ, гр. София,
ул. «Витошко лале», № 16, начален час на отваряне на постъпилите оферти:
10:00 часа.

Приложение 1
ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА
ПОРЪЧКАТА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на
изпълнител за денонощна въоръжена физическа охрана на Боянската
църква и Земенския манастир – филиали на НИМ.
Административни сведения

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация
в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е
установен)
Седалище:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:

E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки
участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

1.
Участникът се представлява заедно или ……...................................................
поотделно(невярното се зачертава) от
2.
следните лица:
……...................................................
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на
сметката:............................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура по
Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка

с предмет: Избор на изпълнител за денонощна въоръжена физическа
охрана на Боянската църква и Земенския манастир – филиали на НИМ, като
подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и
приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката,
в случай че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената
поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на
договор.
4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще
ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1.
...................................................................................................................................
2.
...................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще
изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде …….
календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и
5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно
документите за регистрация;
б)

изисканите

от

възложителя

доказателства

за

упражняване

на

професионална дейност по чл.49, ал.1 и/или ал.2 от ЗОП.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето и печат

...........................................................................................

* Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно
упълномощено лице.

Приложение ОБРАЗЕЦ №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният: ……………………………………………………………......................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ………............................................................
....................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ….…………………………………………………………………
(длъжност)
на ………………………………………………………………………………………… (наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на
изпълнител за денонощна въоръжена физическа охрана на Боянската църква и Земенския
манастир – филиали на НИМ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка, по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Избор на
изпълнител за денонощна въоръжена физическа охрана на Боянската църква и Земенския
манастир – филиали на НИМ“

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка.

Участваме в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с
подадената от нас оферта, като приемаме да изпълним поръчката, съгласно условията,
посочени в документацията за участие.
Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

/описва се начина на изпълнение на услугата , прилагат се доказателства за
професионален опит на кандидата : сертификати, лицензии , дипломи , списък на
обектите които са охранявали последните 3 години/.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
ни до изтичане на …………. календарни дни, но не по малко от 90 (деветдесет)
календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Дата …………………2015г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

Приложение №3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО: ……………………………………………………………………………………
(наименование на Възложителя)
ОТ:......................................................................................................................................
(наименование на участника)
с адрес: ...............................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ...........................................
, ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................,
Регистрация по ЗДДС: ............................................
Банкова сметка:
IBAN ............................................
BIC

............................................

Банка: ......................................................
Град/клон/офис: .....................................
Адрес на банката:...................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за денонощна въоръжена
физическа охрана на Боянската църква и Земенския манастир – филиали на НИМ“.
Предлагаме цена от ……………………………………………………………………
лева без ДДС за един месец.
Предлагаме цена от ……………………………………………………………………
лева без ДДС за 12 / дванадесет/ месеца
Приемаме разсрочено плащане по настоящата поръчка, както следва:
…………………………………………………………………………………

Дата……………….2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....................

Приложение №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата ............................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ............................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ........................................................................................................
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .............................................................................................................
в изпълнение на чл.47, ал.9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма «а» от ЗОП с предмет: «Избор
на изпълнител за денонощна въоръжена физическа охрана на Боянската църква и
Земенския манастир – филиали на НИМ»

ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл.301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния кодекс;
e) престъпление по чл.108 от Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация,
нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което
се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни
участници).
5. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т.
23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните
си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда (при чуждестранни участници);
в) не е преустановил дейността си.
8. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм лишен/лишена от право да
упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението (включително за нарушения, свързани с
износа на продукти в областта на отбраната и сигурността).
9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по
договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на
информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП), доказано от
възложителя с влязло в сила съдебно решение.
10. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и
безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на
работниците.
11. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила
присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки.
12. По отношение на представлявания от мен участник не е установено от службите за
сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация въз основа
на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава
необходимата надеждност, която изключва заплаха за национална сигурност.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя
в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства
по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11 са:
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя
информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11 са:
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис

...........................................................................................

Приложение 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на
обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата
...............................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
...............................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на
...............................................................................................................................................
(длъжност)
на ......................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ
...........................................................................................................
–
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Избор на
изпълнител за денонощна въоръжена физическа охрана на Боянската църква и Земенския
манастир – филиали на НИМ»
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от
допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на §1, т.24 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2
от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................

Приложение №6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 ЗМИП
Долуподписаният/ата: ....................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ...................................................................................................................................
постоянен адрес ...............................................................................................................
гражданство .....................................................................................................................
документ за самоличност ………………………………………………….…………..
в качеството ми на ..........................................................., на …………………….......
............................................................................................................................................
вписано в ..................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ ……………………......,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 от ЗМИП във връзка с
чл.3, ал.5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо
лице/следните физически лица:
1..............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН .....................................................................................................................................
постоянен адрес ..................................................................................................................
гражданство ........................................................................................................................
документ за самоличност ………………………………………………….…………....
2..............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ......................................................................................................................................
постоянен адрес.................................................................................................................
гражданство..........................................................................................................................
документ за самоличност …………………………………………………….………….
Попълва се толкова пъти, колкото е необходимо!
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата:
........................

Декларатор:
...................................
(подпис)

Приложение 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

за приемане условията на проекта на договор
Долуподписаният /-ната/, с ЕГН …………., л.к.№ .................................. издадена на
................................
от
.................…………………..
в
качеството
ми
на
......................................... на ....................................................................................................., с
ЕИК……….…………………,
във
връзка
с
участието
на
дружеството
/обединението/консорциума/ в процедура за възлагане на обществени поръчки с
предмет: «Избор на изпълнител за денонощна въоръжена физическа охрана на Боянската
църква и Земенския манастир – филиали на НИМ»

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество като участник в процедура за възлагане на
настоящата обществена поръчка приема условията на приложения към документацията за
участие проект на договор.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

...............................г.
гр................................

Декларатор:

