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УКАЗАНИЯ  КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТАТА, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, КРИТЕРИЙ ЗА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.1. Предмет на поръчката 
„Осъществяване на физическа охрана и  охрана със СОТ на обекти и имущество, 

собственост на Община Айтос й второстепенните и разпоредители с бюджетни средства”. 

 

1.2. Възможност за представяне на варианти в офертите 
Не се допускат варианти в офертите.  

 

1.3. Място и срок за изпълнение на поръчката 
На територията на гр. Айтос. 

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца.  

 

     1.4.         Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо Възложителя, участниците не могат да  предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 

резултата или самото провеждане на процедурата. 

 

     1.5.        Стойност на поръчката 

Цената се определя в лева, без ДДС. Предложената цена включва необходимите разходи 

за осъществяване на възложеното, ведно с разходи за материали, консумативи, транспорт, труд, 

както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат при по повод на осъществяване 

на обществената поръчка. 

Прогнозната стойност на поръчката е 85180 (осемдесет и пет хиляди сто и осемдесет 

лева) лева без включен ДДС. 

Посочената стойност е прогнозна, като възложителят си запазва правото да увеличава или 

намалява обема на възложените дейности,съответно и да възлага на същият изпълнител 

допълнителни дейности до 10% от първоначалната стойност и не надвишава прага за възлагане 

на поръчка чрез публично състезание,  съгласно чл.116 от ЗОП. 

 

 

1.6.Начин на плащане на цената:  

Разплащането се извършва в български лева, по банков път, ежемесечно, след представяне 

на фактура или еквивалент. Плащането се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни от 

получаването на фактурата. 
   

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 1. Код съгласно общ терминологичен речник (CPV) – 79713000 – „Охранителни 

услуги”; 

2. Необходимо е извършване на физическа охрана на обекти и имущество, 

собственост на ОЦСЗУ, при следните параметри: 
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Дом за стари хора, находящ се в лесопарк „Славеева река”. 

а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, нощен, от 19:00 часа до 7:00 часа. 

б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 

  в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на имущество, 

противоправни посегателства с пропусквателен режим  с общо 2 (двама) охранители, по 1/един/ 

на смяна. 

Гробищен парк, находящ се в северната част на града по пътя за село Лясково. 

а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, денонощно, от 0:00 часа до 24:00 часа. 

б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 

в/ обектът обхваща територията на Гробищен парк и прилежащите сгради.  

г/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на имущество, 

противоправни посегателства   с общо 4 (четирима) охранители по 1/един/ на смяна. 

Дневен център за възрастни с увреждания, находящ се в един охранителен обект – 

сграда  на ул. ”Генерал Гурко” № 3. 

а/ режим на охрана в обекта: от понеделник до петък включително, денем, от 8:00 часа до 

12:30 часа. 

б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 

в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на имущество, 

противоправни посегателства и пропусквателен режим  с 1/2 (половин бройка) охранител на 

смяна. 

Защитено жилище, находящо се ул. „Ради Боруков” № 20. 

а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, нощен, от 19:00 часа до 7:00 часа. 

б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 

в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на имущество, 

противоправни посегателства и пропусквателен режим  с общо 2 (двама) охранители по 1 на 

смяна. 

ЛОИ „Иван Вазов“, находящо се в гр.Айтос, ул. „Цар Осввободител“№18 

а/ режим на охрана в обекта: денонощен, ежедневен обход по  месечен график съгласуван 

с Възложителя. 

 

Охраната на обектите включва  

- осъществяване на строг пропускателен режим. 

- охрана на имуществото и сградния фонд и прилежащия терен; 

- предотвратяване на нерегламентирано проникване на външни лица в обектите; 

- следене за кризисни ситуации в и около обектите, като при възникване на такива да 

уведомяват незабавно ръководителя на охранителната дейности и компетентните органи и лица, 

като се предприемат всички  необходими мерки  за предотвратяване и ограничаване на щетите. 

- предприемане на всички законови действия за опазване живота и здравето на лицата, 

пребиваващи в обектите. 

- реагиране при кризисни ситуации. 

 

При изпълнение предмета на поръчката  Изпълнителят следва да спазва 

разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност и подзаконовите нормативни  

актове по неговото прилагане и изискванията на възложителя.При изпълнение на 

поръчката изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на трудовото законодателство. 

Служителите, които изпълнителят ще ползва за изпълнение на поръчката следва да 

отговарят на изискванията, установени в чл.27, ал.2 от ЗЧОД. 

Към техническото предложение изпълнителят е длъжен да представи план за охрана 

за всеки описан в спецификацията обект, който следва да съдържа:  

-организация на охраната, в която е отчетена спецификата на обекта; 
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- описание на конкретните задачи на охранителите, като са посочени конкретни 

функции и отговорности; 

- брой охранители- съобразен с изискванията на възложителя за работното време, 
брой охранители на смяна в съответствие с трудовото законодателство, брой постове, 
маршрути, смени и др; 

- взаимодействие с органите на МВР; 

-предложение за допълнителни дейности, които ще се използват за повишаване 
сигурността на обектите 

 

3. Необходимо е осъществяване на охрана със СОТ на обекти и имущество, 

собственост на Община Айтос, на отдел „КОВЗС” и „ОЦСЗУ” при Община Айтос”, при 

следните параметри: 

а/ За Младежки център – гр. Айтос – 1 обект ; 

б/ За административната сграда на Община Айтос – 5 обекта ; 

в/  За ОУ „Любен Каравелов” - 1 обект ; 

г/ За административната сграда на „ОЦСЗУ” – 1 обект;  

д/ За Дневен център за деца и младежи с увреждания – 1обект;  

е/ За Дневен център за възрастни с увреждания – 1 обект;  

ж/ ОДЗ „Пролет” База 1, ул.”Кирил и Методий” №1– гр. Айтос -  1  обект; 

з/ ОДЗ „Пролет” База 2, ул.”Лиляна Димитрова” № 12 – 1 обект 

и/ ЦДГ „Калина Малина” , ул.” Бяло море” № 1– гр. Айтос - 1 обект; 

й/ ЦДГ „Здравец” , ул.”Генерал Гурко” № 1– гр. Айтос- 1 обект; 

к/ ЦДГ „Радост”, ул.”Ал.Стамболийски” № 36 – гр. Айтос - 1 обект; 

л/ ЦДГ „Славейче”, ул. „Хаджи Димитър” № 13 – гр. Айтос - 1 обект 

м/ За административната сграда на отдел „КОВЗС” - 1 обект; 

 

 

За срока на изпълнение на договора изпълнителят се задължава да монтира необходимото 

техническо оборудване и обслужване на СОТ системите, както и да осигурява техническата 

поддръжка и необходимите резервни части на техниката за охрана, монтирана в обектите, за 

обезпечаване нормалната им  работа. 

Изпълнителят се задължава да извършва наблюдение, регистрация и инспекция на 

сигнали, получени от монтираните технически средства за защита и запазване на имуществото. 

Изпълнителят е длъжен да осигури свои служители- автопатрули на обекта при постъпване на 

алармения сигнал. За момент на получаване на алармения сигнал се счита този, който е отразен в 

ОДЦ за охрана на изпълнителя.Изпълнителя  трябва да осигури възможност за регистриране, 

обработка и разпечатка  от приемните устройства и компютърни системи в ОДЦ за действията на 

дежурния оператор и времето за получения сигнал и предприетите действия за предотвратяване 

на посегателствата над обекта под охрана, както и при поискване от страна на възложителя да 

предоставя безплатно компютърна разпечатка за проверка действията на дежурния оператор и 

времето за реакция на АП екипи.Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно възложителя и 

органите на МВР, в случаите на проникване или нарушаване целостта на обекта.Изпълнителят е 

длъжен да уведоми възложителя при съмнение за неизправност в монтираната СОТ , с оглед 

осигуряване на достъпа за своевременното й отстраняване. 

 

Към техническото предложение изпълнителят е длъжен да представи план за охрана 

за всеки описан в спецификацията обект, който следва да съдържа:  

- организация на охраната, в която е отчетена спецификата на обекта; 

- описание на конкретните задачи на охранителите, като са посочени конкретни 

функции и отговорности; 
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- брой охранители- съобразен с изискванията на възложителя за работното време, 
брой охранители на смяна в съответствие с трудовото законодателство, брой постове, 
маршрути, смени и др; 

- взаимодействие с органите на МВР; 

- предложение за допълнителни дейности, които ще се използват за повишаване 
сигурността на обектите 

 

РАЗДЕЛ ІІI.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 1.  Общи изисквания към участниците 
1.1. В обявената процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както 

и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените 

поръчки, и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие. 

1.1.1. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението следва 

да сключат договор/споразумение помежду си.  

1.1.2. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: 

- че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението 

на настоящата обществена поръчка;  

-  че представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава 

указания за и от името на всеки член на обединението;  

 - че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на 

представляващия обединението/консорциума, и  

- че обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на 

обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до 

окончателното  изпълнение на обществената поръчка; 

- че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

качественото изпълнение на обществената поръчка, до края на срока за изпълнение на договора, 

независимо от срока, за който е създадено обединението / консорциума.  

1.1.3. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Не се 

допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.  

      1.2. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на  обществената поръчка 
участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, а именно: 

               1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
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6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 

245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Точка 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

Основанията по чл.54, ап.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП за задължително отстраняване се отнасят за 

лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни 

органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно 

регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. 

Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен 

или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по 

чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице. 

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: 

1.  при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2.  при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

3.  при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 

а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 

4.  при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5.  при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

6.  при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7.  при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

8.  при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 

9.  при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел; 

10.  при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел; 

11.  в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

12.  за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се 

подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

Кандидатите или участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, 

които заемат. 
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4.Мерки за доказване на надеждност 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 

на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1.  е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.  е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3.  е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

1.  по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

2.  по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за доказване на 

надеждност и представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в 

процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, 

ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

 

ДЕКЛАРИРАНЕ В ЕЕДОП: Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на 

надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП в клетката, свързана със съответното 

обстоятелство. 

Липсата на основанията за отстраняване участниците посочват  в ЕЕДОП в раздел 

III. 

Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не отговарят на 

нормативно установените изискванията в ЗОП и на специалните изисквания, посочени в 

документацията за участие, когато е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия; когато е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на 

друг участник. 

В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе 

изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато се 

предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, 

с оглед на вида и дела на участието. 

   Всеки участник в процедурата декларира отсъствието на посочените обстоятелства  в 

ЕЕДОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
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изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване 
липсата на изброените обстоятелства за отстраняване. 
   Когото участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията посочени В  настоящия раздел, се прилагат и за подизпълнителите. В 

този случай  участникът отговоря за действията и бездействията на посочените  подизпълнители 

като за свои действия и бездействия. Тези обстоятелства се посочват в раздели В и Г от 

ЕЕДОП. 

 

 5. Други основания за отстраняване от участие 
Освен на основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата: 
1.  участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 
2.  участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия на изпълнение на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 

3.  участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 

4.  участници, които са свързани лица. 
5.  участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 

във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

6.  участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката по позиция, по-висока 
от определената в обявлението от Възложителя. 

7.  участник, който след покана от Възложителя не удължи в определен срок валидността 
на офертата си. 

8.  участник, на който пликът с наименование „Предлагани ценови параметри” /ценовото 
предложение/ е незапечатан или прозрачен. 

9.  участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително 
за форма, начин и срок. 

 

            2. Специални изисквания към участниците в публичното състезание, свързани с 
изпълнението на поръчката 

            2.1. Изисквания свързани с  годност(правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност. 

Участникът следва да разполага/притежава лиценз по реда на чл.4 от Закона за 

частната охранителна дейност, за охрана на имущество на физически и юридически лица.  

Наличието на това обстоятелство се посочва в ЕЕДОП, в част критерии за подбор, в 

раздел А Годност. При сключване на договора този факт се доказва с представянето на заверено 

копие на лиценза. 

 

   2.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние. 
  Не се изискват. 

 

 

 2.3. Изисквания свързани с техническите и професионални възможности на 

участниците: 
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1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,  

участниците да са изпълнили поне 1 договор с предмет сходен с предмета на настоящата 

поръчка. Сходен с настоящата поръчка е договор за осъществяване на охрана.  

В ЕЕДОП участниците посочват в раздел В: технически професионални способности, т. 

1б) стойност дата и получател по договорите.При сключване на договора участниците 

представят референция за изпълнен договор. 

2. Да разполага с минимум 15 (петнадесет) служители – охранители на трудов и/или 

граждански договор. В ЕЕДОП участниците посочват в раздел В, т.6 – три имена на служителя, 

вида провоотношение, както и номер на сертификат за преминал курс за охранител. 

Този факт се доказва с представяне на подписан от кандидата списък с имената на 

служителите и заверени преписи от трудови и/или граждански договори. 

3. Да притежават собствени и/или наети минимум 5 (пет) броя автомобили на 

територията на Община Айтос за изпълнение на поръчката. 

В ЕЕДОП участниците посочват в раздел  В:, т.9 – регистрационните номера на леките 

автомобили.При сключване на договора участниците представят заверено копие на свидетелства 

за регистрация на МПС или договори за заем / наем.  

 4. Да разполага с оперативен диспечерски център на територията на гр.Айтос или 

гр.Бургас, собствен или нает. 

Участниците посочват това обстоятелство в раздел В, т.9 от ЕЕДОП на същия раздел  

описват притежаваната техника, собствени или наета. Този факт се доказва с представяне 

на заверено копие от нотариален акт или договор за наем на обект. 

 5. Да са сертифицирани по ISO 9001:2008 с минмален обхват – охрана на 

имуществото на физически и юридически лица, изграждане и поддръжка на сигнално 

охранителна техника,  пожароизвестяване и контрол на достъпа.  

В ЕЕДОП участниците посочват в раздел Г: сертификати номер на удостоверението. При 

сключване на договора участниците представят заверено копие на валидния сертификат. 

 6. Да са сертифицирани по OHSAS 18001:2007 с минимален обхват – охрана на 

имуществото на физически и юридически лица, изграждане и поддръжка на сигнално 

охранителна техника, пожароизвестяване и контрол на достъпа. 

В ЕЕДОП участниците посочват в раздел Г: сертификати номер на удостоверението. При 

сключване на договора участниците представят заверено копие на валидния сертификат. 

 

3. Срок за валидност на офертите 
Участниците декларират срок на валидност на офертите, който не може да бъде по  - 

малък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.  

 Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в публичното 

състезание. При необходимост възложителят може да изиска чрез писмо или по факс от 

участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора, 

при наличие на основания за това. 

 

4. Указания за попълване и представяне на ЕЕДОП. 

В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни 

относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация; 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за 

подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, 

свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва 
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отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един 

ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия 

оператор). 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 

капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя 

отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях 

не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически 

оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ 

на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и 

подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва 

информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за 

изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя 

за използване. 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или 

повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от 

процедурата.  В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно 

раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“. 

 Участниците посочват липсата на основания за отстраняване по чл.54 от ЗОП, , като 

попълнят раздел III от ЕЕДОП. 

           Участниците следва да опишат изпълнените договори през последните три години с 

предмет сходен с настоящата, в ЕЕДОП в раздел „Технически и професионални способности”, в 

1Б, като опишат стойностите , датите и получателите. В т.6 от раздел В се посочва служителите, 

които ще използват за изпълнение на поръчката 

 В т.9 от ЕЕДОП на същия раздел  описват  притежаваната техника, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката/собствени или наети. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ И ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Документацията за участие в процедурата е публикувана в профила на купувача: 

http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html, като е осигурен равен и постоянен достъп до нея. 

2.  Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на чл. 39 от 

ППЗОП, в ЦУИГ деловодството на Община Айтос, в срока посочен в обявлението. 

3. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика участникът посочва  наименованието на поръчката, име на участника и 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

Този опаковка съдържа следните документи Опис на представените документи, оферта, 

ЕЕДОП, техническо предложение за изпълнение на поръчката, пълномощно в случаите, когато 

офертата се подава от пълномощник и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, който съдържа предлаганото ценово предложение. 

Към  техническото предложение  участниците представят план за охрана за съответния 

обект, който следва да съдържа:  

- организация на охраната, в която е отчетена спецификата на обекта; 
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- описание на конкретните задачи на охранителите, като са посочени конкретни функции 

и отговороности; 

- брой охранители- съобразен с изискванията на възложителя за работното време, брой 

охранители на смяна в съответствие с трудовото законодателство, брой постове, маршрути, 

смени и др; 

- взаимодействие с органите на МВР; 

- предложение за допълнителни дейности, които ще се използват за повишаване 

сигурността на обектите;  

Не се допуска представяне на повече от едно предложение. 

 Предложената цена, следва да бъде представена като абсолютна сума. 

           Всички цени да се в левове, с точност до два знака след десетичната запетая. 

4. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване 

като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в Община 

Айтос. 

5.Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

6. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в 

обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не 

може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно 

физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или 

свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 

процедура. 

7. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита 

процедура следва да бъдат обективирани в писмен вид. 

8. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път 

или като комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за 

комуникация трябва да са общодостъпни и да са посочени в обявлението. 

9. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците съгласно 

нормите на ЗОП, ще се публикуват в профила на купувача и ще се изпращат по електронен път, 

ще връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с препоръчано писмо с обратна  разписка 

или  по факс.  За получено писмо или уведомление по време  на публичното състезания ще се 

счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес.  

  10. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя, в 

деня и часа, определени в обявлението за обществената поръчка, в малката заседателна зала на 

Община Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3. 

 

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ 

 Преди сключване на договора с избраният изпълнител, същият следва да представи 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. 

 Гаранцията може да се представи под формата на банкова гаранция, парична сума или 

застраховка, по избор на кандидата, определен за изпълнител. Гаранцията за добро изпълнение 

се освобождава след приключване изпълнението на договора. 
 Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на 

участника в една от следните форми: 

- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната 

банкова сметка на община Айтос: 

 IBAN: BG27BUIN95613300447527 
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 BIC: BUINBGSF  

 При банка  ТБ Алианцбанк България АД - ФЦ Айтос 

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение или застраховка, издадена в полза на 

възложителя със срок на валидност - срока на договора. Банковата гаранция следва да отговаря 

на следните изисквания: 1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция.2. да съдържа 

задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;3. да бъде със 

срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на договора. 

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице, 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да обезпечава изпълнението на този 

договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. да бъде със срок на валидност за 

целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.  

 Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 

на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 

обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с 

условията на проекто-договора. 

Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да 

дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

РАЗДЕЛ VI.  РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Може да бъде поискано писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

2. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 3-дневен срок от получаване на 

искането и се изпращат на лицата. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са 

ги поискали. След изтичане на срока разяснения не се дават. 

 

 

РАЗДЕЛ VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. Разглеждане на постъпилите оферти 

1.1. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда 

от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за 

приемане на офертите. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране 

на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.  

 Действията на Комисията по горната точка 1 са публични и по време на заседанията имат 

право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения 

режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се 
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допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни 

или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.  

Неприсъствието на някой или всички участници при отваряне на пликовете не е основание за 

отлагане на процедурата. 

След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си в 

закрито заседание. Комисията разглежда документите в опаковката за съответствие с критериите 

за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи 

и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа 

грешка, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на 

публикуването му в профила на купувача. Участниците представят на комисията съответните 

документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.След 

изтичането на срока по чл. 54, ал.7 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда ценовото предложение на 

участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

 Отваряне на ценовите предложения. 

 След като разгледа офертите, Комисията пристъпва към отваряне пликовете с предлагана 

цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват на 

изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря. Не по-късно от два работни 

дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение 

в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се 

извършва публично.Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

 Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи 

на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване 

на искането.Обосновката  може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на 

строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

 Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде 

изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде 

отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената цена или разходи. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 

20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите 

оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10. 

 Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 

20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите 
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оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения 

срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 

Окончателна оценка и класиране на офертите 

Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с 

предварително обявените условия.  

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител на обществената поръчка, в 10-дневен срок от утвърждаване на 

протокола. В решението се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и 

оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците 

решението за класиране в тридневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила 

на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в 

същия ден изпраща решението на участниците. 

6. Сключване на договор за обществена поръчка-  

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2; 

2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6; 

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е 

необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 

При сключване на договора, определеният изпълнител следва да представи документи 

доказващи съответствието с изискванията за годност и технически възможности, т.е. с 

изискванията за допустимост. 

 Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или 

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на 

изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител. 

 Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен 

с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за 

изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е 

изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време 

или след провеждане на процедурата. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение 

на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите 

кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането 

в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение 

или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 

или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1. 

 

 

6.4. Обжалване, срокове и процедура 

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подлежат на обжалване по реда и в сроковете определени в чл.196 и следващите от част шеста 

глава двадесет и седма раздел 1., пред КЗК. 
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РАЗДЕЛ VІII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

 

Критерият за оценка на офертите, подадени за участие в процедура по възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет„Осъществяване на физическа охрана 

и  охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос и второстепенните 

й разпоредители с бюджетни средства” е икономически най-изгодната оферта, „оптимално 

съотношение качество /цена” при следните показатели и тежести за определяне на комплексната 

оценка: 

 

1. Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/ - с максимален брой точки – 60 и тежест на 

критерия – 60 %. Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща 

крайна цена за поръчката. Точките на останалите кандидати се опредeлят в съотношение към 

най-ниската предложена цена. При определяне на точките по този критерий, които ще получи 

съответния кандидат, се ползват следните формули: 

1.1 Подпоказател 1.1 – “Предлагана цена за физическа охрана” /Ц1/ - с максимален 

брой точки – 50 и тежест на критерия – 50 % от показателя “Предлагана цена”. Максималният 

брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща крайна цена за физическа охрана. 

Точките на останалите кандидати се опредeлят в съотношение към най-ниската предложена 

цена. При определяне на точките по този критерий, които ще получи съответния кандидат, се 

ползват следните формули: 

 

                 P min 

 Ц1= 50 х ------------, където 

            P n 

           Ц1 e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател 1.1; 

 50 е максималният брой точки по Показател 1.1; 

 P n – цената, предложена от конкретния /n-ия/ кандидат; 

           P min – най-ниската предложена цена. 

1.2 Подпоказател 1.2 – “Предлагана цена за СОТ” /Ц2/ - с максимален брой точки – 50 и 

тежест на критерия – 50 % от показателя “Предлагана цена”. Максималният брой точки получава 

офертата с предложена най-ниска обща крайна  цена за всички обекти за СОТ. Точките на 

останалите кандидати се опредeлят в съотношение към най-ниската предложена цена. При 

определяне на точките по този критерий, които ще получи съответния кандидат, се ползват 

следните формули: 

 

                 P min 

 Ц2= 50 х ------------, където 

            P n 

           Ц2 e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател 1.2; 

 50 е максималният брой точки по Показател 1.2; 

 P n – цената, предложена от конкретния /n-ия/ кандидат; 

           P min – най-ниската предложена цена. 

1.3. Крайният резултат по Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/ се изчислява по следната 

формула: 

Ц = (Ц1 + Ц2 ) х 60 % 

 

Ц e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 1;            
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Ц1 e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 1.1; 

Ц2 e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 1.2; 

60 % е относителната тежест на Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/ 

 

2. Показател 2 – “Качество» /Кт/ - с максимален брой точки – 40 и тежест на критерия – 

40 %. При оценка по показател «Качество» Кт се оценя техническот опредложение, допуснато до 

разглеждане. Оценката по показателр Кт се извършва по формулата:  

Кт= (Кт1 +Кт2) х 40%, където 

 

Кт е оценка по показателкачество, която включва сбора от оценките по дватна 

подпоказателя и е умножена по коефициента на тежест на този показател. 

КТ1 е   оценката получена по подпоказател «Описание на дейностите и процедурите за 

изпълнение на поръчката» 

Кт2 е оценката получена по подпоказател «Организация на работата за изпълнение на 

поръчката» 

        40 е  относителната тежест на показател 2 Кт 

Таблица  за оценки по подпоказател КТ1   

Условия за оценка на подпоказател Кт1 

„Описание на дейностите и процедурите за изпълнение на поръчката” 

Точки 

Максимален 

брой 50т. 

Участникът е представил описание , което само преповтаря дейносите от 

техническата спецификация 

10 

Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени при 

изпълнение на предмета на поръчката, като за всяка дейност са описани 

конкретни взаимосвързани и последователни задачи. 

25 

Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени при 

изпълнеие на предмета н апоръчката, като за всяка от дейностите са описани 

конретни взаимосвързани и последователни задачи, като участникът е посочил 

конкретни охранителни процедури, които ще прилага, като начина на 

изпълнение на всяка от процедурите е описан с пояснения, относно 

конкретния случай. 

35 

Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени при 

изпълнеие на предмета н апоръчката, като за всяка от дейностите са описани 

конретни взаимосвързани и последователни задачи, като участникът е посочил 

конкретни охранителни процедури, които ще прилага, като начина на 

изпълнение на всяка от процедурите е описан с пояснения, относно 

конкретния случай. Описанието на дейностите и процедурите  обхваща всички 

основни рискови области съобразно спецификата на поръчката, като са 

идентифицирани и допълнителни такива. 

50 

 

 

Таблица за оценки по подпоказател Кт2 

 

Условия за оценка на подпоказател Кт1 

„Организация на работа за изпълнение на поръчката” 

Точки  

Максималеб 

брой 50т. 

Участникът е представил организация за изпълнение  на поръчката, която само 

преповтаря дейносите от техническата спецификация 
10 

Участникът е описал  конкретните задължения на служителите на участника 

във връзка с дейностите включени в концепцията и съставлявщите ги задачи, 
25 
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като са посочени конкретни срокове  за изпълнение. Представена е 

организационна структура на екип за изпълнение. 

Участникът е описал  конкретните задължения на служителите на участника 

във връзка с дейностите включени в концепцията и съставлявщите ги задачи, 

като са посочени конкретни срокове  за изпълнение. Представена е 

организационна структура на екип за изпълнение. Предвидени са мерки в 

кризисна ситуация, за наблюдение и контрол на изпълнеие на дейностите. 

35 

Участникът е описал  конкретните задължения на служителите на участника 

във връзка с дейностите включени в концепцията и съставлявщите ги задачи, 

като са посочени конкретни срокове  за изпълнение. Представена е 

организационна структура на екип за изпълнение. Предвидени са мерки в 

кризисна ситуация, за наблюдение и контрол на изпълнеие на 

дейностите.Представени са конкретни мерки  и механизми за комуникация и 

разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и 

при комуникация с възложителя и МВР 

50 

 

 

Комплексната оценка на всуки участник се получава при сбора на оценките по двата 

показателя. 

К = Ц + Кт 

К е общият брой точки, който ще получи всеки кандидат; 

Ц e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 1; 

Кт e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 2; 

  

В случай, че при изчисляването на точките се получи резултат, който е число с много 

цифри след десетичната запетая, то това число се закръгля до 2 цифри след десетичната запетая.  

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много точки. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените 

са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 

офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този ред не може да се 

определи изпълнител на поръчката комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферта. 

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите 

изисквания и Документацията за участие на Възложителя.  


