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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение:
Изходящ номер: 1400150 от дата 09/05/2014
Коментар на възложителя:
Публична покана на Община Раднево, за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: "Физическа охрана на имот - депо
за твърди битови отпадъци гр.Раднево, собственост на Община
Раднево"
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Раднево
Адрес
ул."Митьо Станев" №1
Страна
Пощенски код
Град
РБългария
6260
Раднево
Телефон
Място/места за контакт
0417 8 1 2 3 5 ; 0417 81214
Дирекция "Обществени поръчки"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Димитров - Директор дирекция ОП
Факс
E-mail
0417 82280
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
obshtina.radnevo.net
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
obshtina.radnevo.net
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
• Строителство

• Доставки

1%} Услуги

Кратко описание
Физическа охрана на имот - депо за твърди битови отпадъци
гр.Раднево, собственост на Община Раднево
Срок за изпълнение: 12 /дванадесет/ месеца считано от подписване
на договора
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

УНП: 2са 19a2c-4da4-4b00-a5b 1 -3db457ec6ec5

Доп. код (когато е приложимо)

79713000
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РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Режим на работа на отделните постове:
- Депо за твърди битови отпадъци - 24 - часова денонощна
физическа въоръжена охрана, седем дни седмично; един пост
Посочената прогнозна стойност е без ДДС
Прогнозна стойност
(в цифри): 39166.67 Валута: BGN
Място на извършване
Депо за твърди битови отпадъци гр.Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Въоръжена охрана на имота, следва да се извърши при спазване на
текстовете на Закона за частната охранителна дейност.
Участникът да притежава Валиден лиценз за извършване на частна
охранителна дейност за цялата стана или отделен
регион/територията, на която е разположен имотът съгласно
Приложение 1.
Участникът да притежава валиден лиценз/разрешение за използване
на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър
за подвижна радиослужба с териториален обхват-територията на
която е разположен имотът по Приложение № 1.
Участникът следва да разполага и да посочи броя на служителите
на трудов договор-ръководен и изпълнителски персонал, които ще
извършат охраната на обекта при спазване изискванията на
Кодеска на труда и трудовото законодателство.
Участникът да разполага с изграден и функциониращ дежурен
център.
Участникът да разполага с мобилни екипи на територията на област
Стара Загора, представляващи групи за реакция за осъществяване
на допълнителна охрана при екстремни
ситуации;
Участникът да притежава валиден сертификат по:
- Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент за въведена система за
управление на качеството за дейността предмет на поръчката,
валиден към датата на подаване на офертата;
- Сертификат 0HSAS 18001:2007 или еквивалент за въведена система
за управление на здравословните и безопасни условия на труд за
дейността предмет на поръчката, валиден към датата на подаване
на офертата
- Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за въведена система
за управление на околната среда за дейността предмет на
поръчката, валиден към датата на подаване на офертата
- Сертификат ISO 27001:2005 или еквивалент за въведена система
за управление на информационната сигурност за дейността предмет
на поръчката, валиден към датата на подаване на офертата;
Участникът да притежава необходимия брой служебно огнестрелно
оръжие - късо нарезно и гладкоцевни пушки - доказва се с
разрешение за придобиване издадено от органите на МВР.
Служителите на участника, които ще извършват дейността по
охраната да са преминали успешно - „Курс за безопасно боравене с
огнестрелно оръжие и боеприпаси" и да притежават удостоверение
от органите на МВР.
Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност при виновно
допуснати вреди в охраняваните имоти при изпълнение на договора
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за охрана.
Участникът следва да има изпълнени поне 5 (пет) договора за
охранителни услуги (извършване на физическа въоръжена охрана)
през последните 3 години (2011г, 2012г, 2013г.). В офертата си
участника следва да посочи общата стойност на договорите,
датите, бр. на охраняемите обекти и възложителите, в които
участникът е участвал като основен изпълнител, придружен от
препоръки за добро изпълнение за всеки посочен договор, издадени
от възложителите на тези договори;
Участникът следва да има оборот от предоставени услуги, които са
предмет на поръчката (охранителна дейност ) общо за предходните
3 (три) финансови години (2011г, 2012г, 2013г.), в зависимост от
датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер
на не по-малко от 100 000.00 лв. без включен ДДС.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки
подизпълнител следва да е реализирал оборот в размер на процент
от изискуемия оборот от предоставени услуги, които са предмет на
поръчката (охранителна дейност ), съответстващ на процентното му
участие в изпълнението на услугата, посочено в декларация.
Критерий за възлагане
• най-ниска цена

^ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели с относителна тежест:
1. Възможности за качество и надеждност на охраната, предложени
от участника, включващи следните подкритерии: Концепция за
организиране и осъществяване на физическата охрана на обекта;
План за охрана за обекта съгласно чл. 24 от ЗЧОД; Срок за
възстановяване/заплащане на нанесените вреди - до 50 точки;
Оценката за възможности за качество и надеждност на охраната се
определя в зависимост от представените доказателства от
участника, както следва:
1.1. Концепция за охрана - до 30 точки.
Оценката се определя в зависимост от представените от участника
концепция за организиране и осъществяване на физическата охрана
на обекта и доказателства за финансови и технически възможности
за качествено и надежно изпълнение на поръчката. Участник, който
не е представил концепция за охрана-получава 0 точки.
1.2. План за охрана - до 15 точки.
Оценката се определя в зависимост от съответствието на плана за
охрана със спецификата на обекта и изискванията на Възложителя.
Участник, който не е представил план за охрана-получава 0 точки.
1.3. Срок за възстановяване/заплащане на нанесените вреди на
имуществото в имота /в календарни дни/ е до 5 точки. Предлага се
в календарни дни. Определя по формулата:
Срок за Възстановяване =(Smin/Sn) х 5 точки
където: Smin - минимален срок предложен от участник;
Sn - срок предложен от оценявания участник.
Участник, който е посочил срок за възстановяване/заплащане на
нанесените вреди-получава съответните точки, а участник, който
не е посочил-получава 0 точки.
2. Предложена месечна цена на услугата за охрана на обекта - до
50 точки.
Оценката за предложена месечна цена на услугата за охрана на
имота е до 50 т. се формира, както следва:
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2.1. Оценката на предложена месечна цена на услугата/формиране
на база брой охранители за осъществяване на денонощна въоръжена
охрана, умножена по оценката на един охранител/ и се определя по
формулата:
ОПЦ =(С min/Cn) х 50 точки
където: С min - най ниска предложена месечна цена на услугата от
участник;
Сп - предложена месечна цена на услугата от оценявания участник.
Максимален брой точки на комплексната оценка КО е 100 точки.
3. С цел по-високо качество, надежност и ефективност в
осъществяване на охраната, отговорност и съвестност от страна на
изпълнителите на обществена поръчка, 0 точки получават
участниците с предложена месечна цена за един
охранител /икономически разчет/ по-ниска от 550лв. без ДДС.
4. Комплексната оценка на офертата се формира от получените
точки по показателите за оценка: възможности за качество и
надежност на охраната и предложена месечна цена на услугата за
охрана.
За определяне на класирането на участниците, получили равен брой
точки от комплексната оценка, длъжностните лица класират на
първо място с преимущество, участник: С предложена по-ниска
месечна цена за услугата.
При получено ново равенство, длъжностните лица определят
изпълнител на обществена поръчка чрез теглене на жребий
Представените оферти ще се разгледат, оценят и класират от
длъжностните лица, назначени със заповед на Кмета на Община
Раднево
Срок за получаване на офертите
Дата: 16/05/2014 дд/мм/гттт
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:
Офертите се подават в запечатан плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в стая
204 /Деловодство/ на Община Раднево / в срок до 17:00 часа на
16.05.2014г. Върху плика кандидата посочва предмета на
поръчката, име на участника, лице за контакт, адрес за
кореспонденция, телефон и/или факс.
Офертата следва да отговоря на изискванията, посочени в
настоящата публична покана и да бъде оформена по приложените към
нея образци, които могат да бъдат намерени на адреса на
Възложителя: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com. Офертата
се представя в цял, запечатан и непрозрачен плик, който съдържа
следните отделни пликове:
1. Документи за подбор. Представя се в отделен запечатан плик
обозначен с надпис „Документи за подбор", съдържащ необходимите
документи,подробно описани в указанията за изготвяне на
офертата.
2. Предложение за изпълнение на поръчката. Представя се в
отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката".
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2.1. Техническото предложение със списък на приложените
документи (Приложение № 2).
2.2 Концепция за охраната на обекта - отразяваща възможностите
на участниците за качество и надежност на охраната за имота по
Приложение № 1 - Техническа спецификация.
2.3. План за охрана на обекта, съдържащи действията за
изпълнение на задачите по физическата въоръжена охрана,
отговарящи на изискванията на чл. 24 от ЗЧОД, брой служители,
които ще извършат охраната на обекта, като се изпълнят
изискванията на Кодекса на труда и трудовото законодателство.
2.4. Декларация със срок за възстановяване/заплащане на
нанесените вреди на имуществото в имота - /в календарни дни/.
3. Ценовата оферта (Приложение № 13). Представя се в отделен
запечатан плик обозначен с надпис "Предлагана цена".
Предлаганата цена да бъде в левове, без включено ДДС. Цената не
подлежи на увеличение. Месечната цена на услугата се формира от:
- месечната цена на един охранител;
- брой на охранителите за осъществяване на охраната умножен по
цената на 1 охранител.
Предложената месечна цена за 1 охранител следва да бъде
придружена с икономическа обосновка за цената, обвързана с КТ и
КСО, както следва:
- ФРЗ-брутно трудово възнаграждение, формирано на нормативно
определена база, ДОО, здравни осигуровки и ПКБ, стойности за
нощен труд, усреднени стойности за прослужено време и др.
- материално-техническо осигуряване на дейността;
- административно-стопански дейности и разходи за контрол на
дейността;
- др.разходи;
- печалба.
Предложеният брой охранители следва да бъде придружен с
обосновка, съобразена с трудовото законодателство и КТ.
Обосновката следва да е приложена към ценовата оферта.
4. Трите плика се поставят в общ пакет/плик, на който да е
написано

съответно:

- наименование на обществената поръчка;
- името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/05/2014 дд/мм/гггг
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