Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване от кандидат, закупил документацията за участие в
обявената от ИФРГ-БАН открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена
поръчка с обект: “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”, отк рита с Решение № ОП-01/30.10.2012 г. на Директора на
ИФРГ-БАН, Ви изпращам текста на запитването и разясненията по поставените въпроси.

Въпроси:
1. В Раздел III.2.3. „Технически възможности”, „Минимални изисквания”,
„Важно” от обявлението за обществена поръчка е посочено, че за изпълнението на
поръчката участникът трябва да има най-малко 18 човека охранители и най-малко
един Ръководител на охранителната дейност и, че това е минимално необходимия
брой лица за изпълнение на дейностите по поръчката. В същото време в Приложение
1 – „Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за
изпълнение на поръчката” не се споменава нищо за „ръководител охранителна
дейност” и неговите задължения.
1.1. : В тази връзка моля, да разясните какъв е минималният необходим брой
служители, които участникът следва да използва за изпълнение на дейностите
по поръчката?
2. В Приложение № 9 – образец „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ЦЕНОВА ОФЕРТА/” към
документацията за участие е посочено, че прогнозната (максималната) стойност на
поръчката е 175 000 лв. без ДДС. Оферти надвишаващи тази стойност съгласно т. I.2. се
отстраняват, а в Раздел II.2.1. „Общо количество или обем” от обявлението за
обществена поръчка е посочено, че прогнозната стойност на поръчката е 86500 BGN.
2.1.: В тази връзка моля, да разясните какъв е размерът на прогнозната стойност за
изпълнение на настоящата поръчка – 86500 лева без ДДС или 175 000 лева без
ДДС?
3. В Раздел II.2.1. „Общо количество или обем” от обявлението за обществена
поръчка е посочено, че прогнозната стойност на поръчката е 86500 BGN.
3.3.: В тази връзка моля, да разясните дали тази стойност е съобразена с промените в
размера на минималната работна заплата за страната направени с ПМС № 250
от 11.10.2012 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила от 01.01.2013 г., чието
действие ще обхване и действието на договора за охрана по настоящата
обществена поръчка?
3.2. Във връзка с това моля, да разясните и дали така посочената прогнозна стойност
може да бъде надвишена с предлагана от участника ценова оферта или това би
довело до отстраняването на участника от по-нататъшно участие в процедурата
по възлагане на обществената поръчка?

4. В Приложение № 9 – образец „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ЦЕНОВА ОФЕРТА/” към
документацията за участие е посочено, че цената по т. I.2. следва да бъде равна на
цената по т. I.1. умножена по 24, а по-нагоре в същия документ, както и навсякъде в
тръната документация е посочено, че срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца.
4.1.: Във връзка с това моля, да разясните какъв е срокът за изпълнение на предмета
на обществената поръчка – 12 месеца или 24 месеца?

Разяснения по поставените въпроси:
Отговор 1: В Раздел III.2.3. „Технически възможности”, „Минимални изисквания”,
„Важно” от обявлението за обществена поръчка е посочено, че участникът задължително
трябва да има най-малко 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.
Отговор 2: Касае се за допусната техническа грешка в Приложение № 9 – образец
„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ЦЕНОВА ОФЕРТА/” към документацията за участие. Размерът
на прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е посоченият в Раздел II.2.1. „Общо
количество или обем” от обявлението за обществена поръчка - 86500 BGN без ДДС.
Отговор 3.1.: Размерът на посочената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката в
Раздел II.2.1. „Общо количество или обем” от обявлението за обществена поръчка - 86500
BGN без ДДС е съобразен с промените в размера на минималната работна заплата за
страната направени, с ПМС № 250 от 11.10.2012 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила
от 01.01.2013 г.

Отговор 3.2.: Посочената прогнозна стойност от Възложителя за изпълнението на
обществената поръчка е максимално допустима и предлагани ценови оферти надвишаващи
тази стойност ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата по възлагане
на обществената поръчка.

Отговор 4: Касае се за допусната техническа грешка в Приложение № 9 – образец
„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ЦЕНОВА ОФЕРТА/” в частта посочваща, че цената по т. I.2.
следва да бъде равна на цената по т. I.1. умножена по 24. Срокът за изпълнение на предмета
на обществената поръчка е 12 месеца и т. I.2. от Приложение № 9 – образец
„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ЦЕНОВА ОФЕРТА/” следва да се чете: „цената по т. I.2. следва
да бъде равна на цената по т. I.1. умножена по 12”.

