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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.ba , g-rop@app.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА И Н Ф О Р М А Ц И Я
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение:
Изходящ номер: 140040 от дата 10/02/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Раднево
Адрес
ул. "Митьо Станев" №1
Пощенски код
Град
6260
Раднево

Страна
Република
България

Телефон
Място/места за контакт
Дирекция "Обществени поръчки"
0417 8 1 2 3 5
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Гергана Маламова - Гл. експерт 11 Обществени поръчки"
Факс
E-mail
0417 8 2 2 8 0
obshtina@obshtina.radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://radnevo.acstre.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://radnevo.acstre.com/
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
• Строителство

D Доставки

Услуги

Кратко описание
„Осигуряване на охрана със COT на обекти собственост на Община
Раднево. Обществената поръчка е разделена на три обособени
позиции: Обособена позиция №1 „Осигуряване на охрана със
сигнално охранителна техника (COT) на обект ОДЗ №6 - филиал с.
Полски градец", Обособена позиция №2 „Осигуряване на охрана със
сигнално охранителна техника (COT) на обект Клуб на пенсионера
с. Коларово" и Обособена позиция №3 „Осигуряване на охрана със
сигнално охранителна техника (COT) на обект Регистратура, касово
помещение - 2-ри етаж, стая Класифицирана информация в сграда на
Общинска администрация Раднево"
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Общ терминологичен речник (СРУ)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

79711000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Максималният финансов ресурс на Възложителят по обособен позиция
№1 „Осигуряване на охрана със сигнално охранителна техника (COT)
на обект ОДЗ №6 - филиал с. Полски градец" възлиза на
300/триста/ лв. без ДДС
Максималният финансов ресурс на Възложителят по обособен позиция
№2 „Осигуряване на охрана със сигнално охранителна техника (COT)
на обект Клуб на пенсионера с. Коларово" възлиза на 320/триста и
двадесет/ лв. без ДДС
Максималният финансов ресурс на Възложителят по обособен позиция
№3 „Осигуряване на охрана със сигнално охранителна техника (COT)
на обект Регистратура, касово помещение - 2-ри етаж, стая
„Класифицирана информация" в сграда на Общинска администрация
Раднево" възлиза на 360/триста и шестдесет/ лв. без ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри):
Валута:
Място на извършване
ОДЗ №6 - филиал с. Полски градец, община Раднево; Клуб на
пенсионера с. Коларово, община Раднево; Регистратура, касово
помещение - 2-ри етаж, стая Класифицирана информация в сграда на
Общинска администрация Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за
територията на цялата страна и/или на територията на Община
Раднево, издаден по реда на Закона за частната охранителна
дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва
дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.;
2. Да притежава Разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен радиус-радиочестотен спектър на територията на цялата
страна и/или на територията на община Раднево, издадено по реда
на Закона за електронните съобщения.
3. Да разполага с диспечерски център - денонощен оперативен
център за мониторинг, в който да се приемат и обработват сигнали
от монтираните COT в обектите предмет на поръчката; локализират
подадените алармени сигнали от охраняемите зони; пренасочва
веданага получения алармен сигнал от COT до патрулни екипи.
4. Да разполага с най-малко 2 /два/ патрулни автомобила,
действаща мобилна връзка с тях, обучен и квалифициран персонал
за изпълнение на поръчката.
ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника или упълномощено от него лице.
2.Административни сведения - по образец
3. Копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския
регистър или Удостоверение за актуално състояние, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
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4. Копие от валиден лиценз за извършване на охранителна дейност,
валиден за територията на цялата страна и/или на територията на
Община Раднево, издаден по реда на Закона за частната
охранителна дейност (ЗЧОД).
5. Копие на валидно Разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен радиус-радиочестотен спектър на територията
на цялата страна или на територията на община Раднево, издадено
по реда на Закона за електронните съобщения.
6.Декларация /свободен текст/, че участникът има на свое
разположение създаден и функциониращ диспечерски център денонощен оперативен център за мониторинг, в който да се приемат
и обработват сигнали от монтираните COT в обектите предмет на
поръчката; локализират подадените алармени сигнали от
охраняемите зони; пренасочва веданага получения алармен сигнал
от COT до патрулни екипи.
7. Копие от документи, доказващ собствеността или ползването на
друго валидно правно основание на патрулните автомобили.
8. Декларация /свободен текст/, че участникът разполага с
квалифициран персонал за изпълнение на поръчката
9.Техническо предложение - по образец;
10.Декларация за съгласие за съгласие за участие като
подизпълнител, ако се предвижда участие на подизпълнител се - по
образец;
11. Ценова оферта - по образец. Предложената цена следва да бъде
посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи,
данъци, такси и печалба.
Предлаганата цена за всяка обособена позиция да бъде съобразена
с максималният разполагаем ресурс на Възложителя. За обособена
позиция №1 предложената цена за изпълнение на услугата не трябва
да надвишава 300/триста/ лв.
За обособена позиция №2 предложената цена за изпълнение на
услугата не трябва да надвишава 320/триста и двадесет/ лв.
За обособена позиция №3 предложената цена за изпълнение на
услугата не трябва да надвишава 360/триста и шестдесет/ лв.
Няма да се оценят и класират оферти по отделните позиции,
надвишаващи посочените по-горе от Възложителя стойности.
Участниците ще бъдат отстранени.
12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 1, букви „а-д" от ЗОП - по образец.
13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5
от ЗОП - по образец.
14. Декларация за приемане условията на проекта на договор - по
образец
Критерий за възлагане
най-ниска цена

Z] икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 17/02/2014 дц/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да •

Не И

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
УНП: bObc 109а-9322-4с3а-ас98-а84481 e985af
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1. Всеки участник в обществената поръчка има право да подаде
оферта за една или повече от описаните по-горе обособени позиции
за охрана на обекти на Община Раднево. Всеки УЧАСТНИК може да
представи за всяка от позициите само една оферта без варианти.
2. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с
изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и в
Указанията за подготовка на офертит. Същата трябва да бъде
оформена по приложените образци. Офертата се изготвя на
български език.
3. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява
участника съгласно търговската регистрация на участника или от
изрично упълномощено за това лице.
4. Срокът на валидност на офертата да не е по-кратък от 90
(деветдесет) дни, считано от крайната дата за подаване на
оферти.
5. Всички документи представляващи копия задължително се
парафират "Вярно с оригинала", подпис и печат.
6. Оферираната цена следва да бъде в български лева.
7. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема
изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата
документация.
8. Изискването
за полагането на печат на изискуемите документи
е приложимо за тези участници , които по закон трябва да
притежават печат.
Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен
плик в деловодството /стая 204/ на Общинска администрация
Раднево на адрес: 6260 Раднево, ул. "Митьо Станев" № 1, в срока,
определен в Публичната покана.
Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката,
наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон,
факс и електронен адрес.

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/02/2014 дд/мм/гггг
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