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BG-София 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. "Акад. Георги 

Бончев" бл. 21, За: Марио Димитров- експерт АСД, инж. Живка Стойнова – 

организатор АСД, Република България 1113, София, Тел.: 02 9793683, E-mail: 

mario1812@abv.bas.bg, Факс: 02 98739952 

Място/места за контакт: ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 21 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ifrg-bg.com/. 

Адрес на профила на купувача: http://www.ifrg-bg.com/. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна 

физическа охрана за период от 4 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. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

79713000 

Описание:  

Охранителни услуги  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 
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Поръчка включва изпълнение на функциите по пропускателния режим , охраната 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. За изпълнението на 

поръчката участникът задължително трябва да има най-малко осемнадесет човека 

охранители и най-малко един Ръководител на охранителната дейност. Това е 

минимално необходимият брой лица за изпълнение на дейностите по поръчката. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

28800 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

гр. София, с. Старчевао, обл. Благоевград 

 

NUTS: 

BG411 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Изисквания към участниците – критерии за подбор: 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 и обл. Благоевград 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. 7.1.6 от Допълнителната информация към 

публичната покана. Техническите лица за изпълнението на поръчката трябва да 
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отговарят на изискванията на цитираната т. 7.1.6. ВАЖНО: За изпълнението на 

поръчката участникът задължително трябва да има най-малко осемнадесет 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 и при 

необходимост (ако няма друг охранител) следва да замества охранител, който е в 

отпуск или в невъзможност да изпълнява задълженията си. 3. За всяко от лицата 

включени в списъка по т. 2, участникът трябва да приложи съответните документи, 

изисквани съгласно т. 7.1.7 от Допълнителната информация към публичната 

покана. 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 газ-сигнално оръжие, фенерче за 

осветяване през нощта или при липса на осветление, както и по възможност други 

помощни средства съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ и на ЗЧОД - палки, 

белезници, радиостанции и/или друго комуникационно оборудване и евентуално 

други помощни средства. Участникът трябва да осигури газ-сигнално оръжие за 

изпълнение на поръчката в необходимото количество така, че всеки охранител, 

който е на смяна в даден момент на Постове № 1, 2, 3 и 4 съгласно техническото 

задание на Възложителя за възлагане на поръчката да бъде въоръжен със същото. 5. 

Участникът трябва да притежава валидна към 10.03.2013 г. застраховка 

"Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и неимуществени вреди, и 

отнасяща се до служителите на участника включени в списъка по т. 2. 

Застраховката трябва да бъде издадена съгласно ЗОБВВПИ. 6. Участникът трябва 

да има най-малко два изпълнени договора през последните три години – 2010, 2011 

и 2012 г., включващи осъществяване на денонощна физическа охрана на обект(-и), 

придружени от съответните препоръки за добро изпълнение. 7. За изпълнението на 

условията по т. 1 – 6 участниците следва да представят съответните документи и 

доказателства, съгласно т. 7.1 от Допълнителната информация към публичната 

покана. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Предлагана цена - 40т. Предложение за изпълнение на поръчката - 60 т. 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 



 4 

16/05/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Прогнозната стойност от 28800.00 лева посочена по-горе е без ДДС (данък върху 

добавената стойност). Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет 

страницата на Възложителя - http://www.ifrg-bg.com/ - рубрика "Обществени 

поръчки". На същото място е публикувана и Допълнителна информация към 

публичната покана, съдържаща подробности относно условията за участие и 

съдържанието на офертата, разяснения по документите за участие, оглед на 

мястото на изпълнение и други. Приложенията към Допълнителната информация 

към публичната покана, включващи техническото задание, образците на документи 

за попълване и проекта на договор ще бъдат предоставяни само на потенциалните 

участници в процедурата, проявяващи интерес за участие. Интересът за участие се 

заявява на електронна поща mario1812@abv.bas.bg или на тел. 02 / 9793683. 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА: В съответствие с изискванията на чл. 

31, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят поставя изискване за 

защита на информацията съдържаща се в техническото задание за възлагане на 

поръчката и изисква участниците и потенциалните участници в процедурата, 

получили това техническо задание да гарантират спазването на информацията 

съдържаща се в техническото задание както от тях самите, така и от техните 

подизпълнители. Участниците и потенциалните участници в процедурата, 

включително техните подизпълнители нямат право да разкриват информацията 

съдържаща се в техническото задание за възлагане на поръчката. При получаване 

на документите - приложения към Допълнителната информация към публичната 

покана, участниците и потенциалните участници в процедурата подписват 

декларация за спазване на горепосочените изисквания за защита на информацията 

съдържаща се в техническото задание. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

16/05/2013  

 


