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BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с
бронирани автомобили
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките,
ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, За: Марио Димитров - Експерт стопански дейности
и Живка Стойнова - Организатор стопански дейности, Република България 1113, София,
Тел.: 02 8700478, E-mail: matrio1812@abv.bg , Факс: 02 8739952
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bio21.bas.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.bio21.bas.bg
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:
На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:
Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките,
ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, стая № 223– Канцелария, За: Марио Димитров Експерт стопански дейности и Живка Стойнова - Организатор стопански дейности,
Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478, Факс: 02 8739952
Място/места за контакт: стая № 223 – Кaнцелария
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: http://www.bio21.bas.bg
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие:
Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките,
ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, стая № 223 – Канцелария, За: проф. д-р Снежанка
Дончева - директор, Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478, Факс: 02
8739952

Място/места за контакт: стая № 223 – Кaнцелария
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: http://www.bio21.bas.bg
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Друг: научна дейност
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна
въоръжена физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на
растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с.
Рупите, обл. Благоевград.
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
Услуги
Категория услуги: 23
Място на изпълнение: Република България, гр. София.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по
пропускателния режим , охраната, включително въоръжена и сигурността в Институт по
физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13
км и база с. Рупите, обл. Благоевград. Пропускателният режим се осъществява на три /3/
стационарни поста за базата в гр. София и един /1/ стационарен пост за базата в с.
Рупите.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
79713000
Описание:

Охранителни услуги
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Охрана на четири /4/ поста, от които три /3/ стационарни находящи се в базата в гр.
София, Околовръстен път 11-13 км и един /1/ стационарен пост находящ се в базата в с.
Рупите, обл. Благоевград.
Прогнозна стойност без ДДС
86500 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
12

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер на 800.00лв/осемстотин
лева/ платима по банкова сметка или под формата на неотменима банкова гаранция.
Кандидатът сам избира формата на гаранцията. При избрана форма на гаранция парична сума, същата се превежда по набирателната сметка на ИФРГ-БАН в БНБ, гр.
София 1000, пл. “Княз Александър І” № 1. Получател: БАН-ЦУ по сметка: IBAN:
BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC-BNBGBGSD. или безусловна и неотменяема
банкова гаранция. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или в
официален превод по смисъла на ДР на ЗОП, §1, т.16а, в случай, че е издадена от
чуждестранна банка. Гаранцията за участие под формата на парична сума следва да бъде
на български език (платежно нареждане) или в официален превод на български език.
Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност минимум 150

календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. ГАРАНЦИЯТА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ЗАДЪРЖА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 61 ОТ
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И СЕ ОСВОБОЖДАВА ПРИ УСЛОВИЯТА
НА ЧЛ. 62 ОТ СЪЩИЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОСВОБОЖДАВА ГАРАНЦИИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ, БЕЗ ДА ДЪЛЖИ ЛИХВИ ЗА ПЕРИОДА, ПРЕЗ КОЙТО СРЕДСТВАТА
ЗАКОННО СА ПРЕСТОЯЛИ ПРИ НЕГО.
2. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора, парична сума,
платима по банкова сметка или под формата на неотменима банкова гаранция.
Кандидатът сам избира формата на гаранцията. При избрана форма на гаранция парична сума, същата се превежда по набирателната сметка на ИФРГ-БАН в БНБ, гр.
София 1000, пл. “Княз Александър І” № 1. Получател: БАН-ЦУ по сметка: IBAN:
BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC-BNBGBGSD или безусловна и неотменяема банкова
гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на
Възложителя. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде на
български език или в официален превод по смисъла на ДР на ЗОП, §1, т.16а, в случай, че
е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична
сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в официален превод на
български език. Гаранцията трябва да е представена към момента на подписване на
договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение трябва да е
валидна за срок надвишаващ с 3 месеца срока на договора, считано от датата на
сключване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Плащанията по договора се извършват веднъж месечно с приемане на работата на
Изпълнителя за предходния месец. 1. Плащането на дължимата сума - цената за
осъществяване на контролно пропускателен режим и извършване на въоръжена
физическа охрана за 1 (един) месец за всички обекти по предмета на поръчката се
извършва от Възложителя на Изпълнителя веднъж месечно с приемане на работата на
Изпълнителя за предходния месец. Плащането се извършва до 15-то число на месеца,
следващ месеца на изпълнение на работата. Плащането се извършва от Възложителя с
преводно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя и след представяне от страна
на Изпълнителя на фактура и подписан протокол от Възложителя съгласно т. 2.
Фактурата и протоколът се представят от Изпълнителя до 5-то число на месеца, следващ
месеца на изпълнение на работата. 2. Плащането по т. 1 се извършва след подписване на
Протокол между Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица за
приемане на работата на Изпълнителя за предходния месец, със съответните забележки
(инциденти, престъпления и други), ако има такива забележки. В случай че работата на
Изпълнителя е приета със забележки в резултат на които Изпълнителят дължи
обезщетение или неустойка съгласно условията на договора, то плащането по т. 1 може
да бъде намалено със съответната дължима сума, съобразно размера на обезщетението
или неустойката. 3. За повече подробности, моля виж проекта на договор от
документацията за участие.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен
за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като участникът

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация като
юридическо лице. В удостоверението се посочват всички данни за новосъздаденото
юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена
от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или
юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в
която са установени.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Възложителят отстранява от участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, приложими за настоящата гражданска поръчка с
обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, а именно: 1.1. който е в открито производство по
несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е
преустановил дейността си; 1.2. който е лишен от правото да упражнява 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; 1.2а. който 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, доказано от
възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.3. който 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, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски
за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен; 1.4. който има наложено административно наказание за наемане
на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 1.5. който
е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената
поръчка и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) –
д), т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на
обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в
държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1,
букви а) – д), т. 2 и 3 от ЗОП, както и обстоятелствата по т. 1.1 – 1.5 цитирани по-горе в
т. 1 от този раздел. 3. Изискуеми документи (извън посочените в настоящото обявление т. III.1.3, III.2.2, III.2.3 и други): 3.1. За юридическите лица и еднолични търговци: копие
от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър; удостоверение за актуално състояние на участника – ако
е приложимо (оригинал или копие); 3.2. За физическите лица: копие от документа за
самоличност; Останалите изисквания към представянето на тези документи са посочени
в документацията за участие; 3.3. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 3.4. Декларация(и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Чуждестранните
физически или юридически лица в допълнение представят и декларация(-и) за липса на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които обстоятелства са приложими за
настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП и се отнасят за държавата,
в която лицето е установено. Цитираните декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП трябва да бъдат изготвени по образците от документацията
за участие. Останалите изисквания към участниците и другите необходими документи за
представяне са посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За юридическите лица: Копие на отчет за
приходите и разходите за всяка от предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.), за една
или за две от предходните три години (2009, 2010, 2011 г.), в зависимост от датата, на
която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно
изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако е
посочен ЕИК, участникът не представя копие на отчет за приходите и разходите за
съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър. 2. За
физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на
физическото лице за всяка от предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.).
Минимални изисквания: Участникът трябва да има общо приходи (ако е физическо лице
общ доход) за последните три години (2009 – 2011 г.) в размер на минимум 300 000
(триста хиляди) лева без ДДС – общо за трите години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие „Вярно с оригинала” и подпис
от валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на частна
охранителна дейност - охрана на имущество на физически или юридически лица на
територията на цялата страна включително и гр. София или на територията на София –
област и Благоевград - област, издаден от директора на ГД "Национална полиция" или от
упълномощени от него лица съгласно Закона за частната охранителна дейност.
Търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в
Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно
законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение,
издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл.
2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на
изискванията на Закона за частната охранителна дейност, че отговарят на изискванията
на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/. 2. Списък на техническите лица за
изпълнението на поръчката - „охранители" и „ръководители на охранителна дейност" по
смисъла на ЗЧОД, както и допълнителна информация за тези лица съгласно приложения
образец от Указания към участниците от документацията за участие. Списъкът трябва да
бъде подписан от участника и да бъде изготвен по цитирания образец от документацията
за участие. В случай че някое от лицата не е завършило успешно курса за първоначално
обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД или съответното лице не
притежава професионална квалификация „охранител", то участникът се отстранява от
по-нататъшно участие в процедурата. 3. За всяко от лицата включени в списъка по т. 2,
участникът трябва да приложи: - копие от валидно към датата, определена като краен
срок за подаване на офертите разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и
боеприпаси за него, което разрешение е издадено по реда на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ или по друг
нормативен акт, относим към предмета на поръчката /за служителите, които ще
осъществяват въоръжена охрана/ - данни за оръжието, което лицето ще използува при
изпълнение на поръчката, документ удостоверяващ, че лицето успешно е завършило
курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД или
документ, че лицето притежава професионална квалификация „охранител". - друга
информация, съгласно т.2 по-горе. 4. Декларация за техническото оборудване,
униформеното облекло и отличителните знаци с които разполага участникът за

изпълнение на обществената поръчка. Оборудването трябва да включва газово оръжие,
огнестрелно оръжие – преносимо цевно оръжие, палки, белезници, радиостанции и/или
друго комуникационно оборудване, други помощни средства – фенерче и други.
Декларацията трябва да съдържа и образец (снимка) или описание на униформеното
облекло и отличителните знаци на участника. Към декларацията трябва да бъде
приложен по възможност и снимков материал на оборудването. Оборудването,
облеклото и помощните средства трябва да отговарят на изискванията на ЗОБВВПИ и на
ЗЧОД. 5. Копие от застраховка "Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и
неимуществени вреди, валидна към датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, и отнасяща се до служителите на участника включени в списъка по т. 2,
включително и тези получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и
боеприпаси за него. Застраховката трябва да бъде издаден съгласно ЗОБВВПИ. 6.
Списък с основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от
участника през последните три години – 2009, 2010 и 2011 г., включително стойностите
на договорите, датите на сключване и изпълнение и получателите по договорите,
придружен от поне две препоръки за добро изпълнение за два от изпълнените договори.
Списъкът трябва да бъде изготвен по образеца от Указания към участниците от
документацията
за
участие.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на
частна охранителна дейност - охрана на имущество на физически или юридически лица
на територията на цялата страна включително и гр. София или на територията на София
– област и Благоевград - област, издаден от директора на Главна дирекция "Национална
полиция" или от упълномощени от него лица съгласно Закона за частната охранителна
дейност. Търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в
Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно
законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение,
издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл.
2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на
изискванията на Закона за частната охранителна дейност, че отговарят на изискванията
на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). 2. Участникът трябва да представи
Списък на техническите лица за изпълнението на поръчката - „охранители" и
„ръководители на охранителна дейност" по смисъла на ЗЧОД, както и допълнителна
информация за тези лица съгласно изискванията на т. 2 от предходната колона на този
раздел - колона Изискуеми документи и информация. Техническите лица за
изпълнението на поръчката трябва да отговарят на изискванията на цитираната т. 2.
ВАЖНО: За изпълнението на поръчката участникът задължително трябва да има наймалко 18 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. 3. За всяко от лицата
включени в списъка по т. 2, участникът трябва да приложи съответните документи,
изисквани съгласно т. 3 от предходната колона на този раздел - колона Изискуеми
документи и информация. 4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за
изпълнение на обществената поръчка, униформено облекло и отличителни знаци, които
оборудване, облекло и отличителни знаци отговарят на изискванията на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и на ЗЧОД.
Оборудването трябва да включва газово оръжие минимум 5 броя за всички постове
описани в предмета на поръчката и минимум 5 броя огнестрелно оръжие – преносимо
цевно оръжие за всички постове подробно описани в предмета на поръчката, палки,
белезници, радиостанции и/или друго комуникационно оборудване, и евентуално други
помощни средства съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите,

взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ и на ЗЧОД. Участникът
трябва да осигури преносимо цевно оръжие за изпълнение на поръчката в необходимото
количество така, че всички охранители, които са на смяна в даден момент на Постове №
1, 2, 3 и 4 съгласно Пълното описание на предмета на поръчката да бъдат въоръжени. 5.
Участникът трябва да притежава валидна към датата, определена като краен срок за
подаване на оферти застраховка "Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и
неимуществени вреди, и отнасяща се до служителите на участника включени в списъка
по т. 2, включително и тези получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно
оръжие и боеприпаси за него. Застраховката трябва да бъде издадена съгласно
ЗОБВВПИ. 6. Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договора през
последните три години–2009, 2010 и 2011 г., включващи организиране и осъществяване
на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана на обект(-и),
придружени от съответните препоръки за добро изпълнение. 7. При подписване на
договора, определеният за изпълнител представя, освен документите, посочени в т. 8 от
раздел VII на Указания към участниците от документацията за участие и копие от
валидна застраховка "Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и
неимуществени вреди, в случай че представената в офертата застраховка е изтекла. 8. Да
притежава валиден лиценз за радиочестота за извършване на пряка охранителна дейност
на територията на цялата страна или за София - област и Благоевград - област. 9. Да
притежават Удостоверение за администратор на лични данни.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
ДА
Нормативни разпоредби
1. Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност
- охрана на имущество на физически или юридически лица на територията на цялата
страна включително и гр. София или на територията на София – област и Благоевград област, издаден от директора на Главна дирекция "Национална полиция" или от
упълномощени от него лица съгласно Закона за частната охранителна дейност.
Търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в
Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно
законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение,
издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл.
2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на
изискванията на Закона за частната охранителна дейност (обн. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011г.,
изм. и доп.), че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
(ЗЧОД). 2. Техническите лица за изпълнението на поръчката - „охранители" и
„ръководители на охранителна дейност" по смисъла на Закона за частната охранителна
дейност /ЗЧОД/ трябва да: - отговарят на условията по чл. 27, ал. 2 от ЗЧОД; притежават валидни към датата, определена като краен срок за подаване на оферти
разрешения за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, които
разрешения са издадени по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия или по друг нормативен акт, относим към
предмета на поръчката. - притежават документ, удостоверяващ че лицето успешно е
завършило курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от
ЗЧОД или документ, че лицето притежава професионална квалификация „охранител".

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
ДА
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.11.2012 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се
закупува, цена: 18.00 лева с ДДС или 15.00 лева без ДДС. Документацията за участие се
получава на адрес: Институт по физиология на растенията и генетика при БАН,
Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 21, стая № 223 –
Канцелария, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за
внесена сума от 18.00 лв. /осемнадесет лева/ по банкова сметка на Възложителя в
УниКредит
Булбанк
както
следва:
BIC
код
UNCRBGSF,
IBAN:
BG64UNCR96603110023810, на името на Институт по физиолигия на растенията и
генетика при БАН. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано:
“Закупуване на документация за общ. поръчка на ИФРГ-БАН за охрана на база – гр.
София, Околовръстен оът 11-13 км и база – с. Рупите – обл. Благоевград за 12 месеца".
Сумата от 18.00 лв. може да бъде внесена и на каса в счетоводството на ИФРГ-БАН на
адрес: Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 21, ет. 2 стая
№ 223 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Преди да получи документацията,
участникът следва да представи своите данни - име на участника и адрес за
кореспонденция, включително телефон и по възможност факс и електронна поща на
длъжностното лице в стая № 223 – Канцелария, от което се получава документацията.
Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичането на срока за
получаване на офертите (виж точната дата, до която може да се закупува
документацията в обявлението за поръчката). Документацията за участие също така ще
бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя http://www.bio21.bas.bg, рубрика „Обществени поръчки”. На посочения Интернет адрес

ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с
разширение doc. За да участвуват в процедурата обаче, лицата трябва да закупят
документацията за участие при условията и по реда посочени в тези указания, както и в
обявлението за обществената поръчка, като също трябва и да се регистрират в стая №
223 – Канцелария в сградата на ИФРГ-БАН, че са закупили документация. Възложителят
не носи отговорност ако потенциален участник в процедурата не е получил разяснения
по документацията за участие, в случай че потенциалният участник не е посочил адрес
или данни за кореспонденция при закупуване на документацията. Разясненията по
документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения Интернет адрес на
Възложителя.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.12.2012 г. Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
150
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.12.2012 г. Час: 10:00
Място
Република България, гр. София, 4-ти км, Институт по физиология на растенията и
генетика при БАН, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 21, Заседателна зала, ет.2
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
След една година.
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на
ЕС
НЕ
VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет
страницата на Възложителя - http://www.bio21.bas.bg /, рубрика „Обществени поръчки”.
На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за
попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата
обаче, лицата трябва да закупят документацията за участие при условията и по реда
посочени в указанията към участниците, както и в настоящото обявление, като също
трябва и да се регистрират в стая № 223 – Канцелария в сградата на ИФРГ-БАН, че са
закупили документация.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета "Обжалване" от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Сроковете за подаване на жалби са посочени подолу. 1. На обжалване по реда на Глава единадесета от Закона за обществените поръчки
подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената
поръчка; 2. На обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП подлежат и действия или
бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в
процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по
издаване на решенията по т. 1; 3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 3.1.
изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на
процедурата и/или решението за промяна; 3.2. получаване на решението за избор на
изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3.3. публикуване на обявлението за
доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки. 4. Срокът за обжалване
на решението по т. 3.1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени
едновременно следните условия: 4.1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени
в обявлението; 4.2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 4.3.
документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 5. Жалбата по т. 2 се
подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е
уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.10.2012 г.
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