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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00195

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-18 от дата 26/01/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Айтос

Адрес
ул. "Цар Освободител" № 3

Град Пощенски код Страна
Айтос 8500 България

Място/места за контакт Телефон
Община Айтос 0558 25786

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Кина Димова - Главен експерт в отдел "Стопански"

E-mail Факс
 aetos@infotel.bg 0558 22133

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://aytos.bg/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://aytos.bg/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Осъществяване на физическа охрана, охрана със СОТ и видео 

охрана на обекти и имущество, собственост на Община Айтос й 

второстепенните и разпоредители с бюджетни средства”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79713000

УНП: ccd16882-d20b-49c4-be9c-8a4fe077af17 1



Партида: 00195 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
„Осъществяване на физическа охрана на обекти и имущество, 

собственост на „ОЦСЗУ” при Община Айтос”:

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 2 (двама) охранители.

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  4 

(четирима) охранители.

Дневни центрове за възрастни с увреждания, находящи 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 17:00 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 1 (един) охранител.

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 2 (двама) охранители.

„Осъществяване на охрана със СОТ и видео охрана  на обекти и 

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

при Община Айтос”:

а/ За Младежки център – гр. Айтос - 1 помещение, 1 точка, 

техниката е собственост на възложителя;

б/ За административната сграда на Община Айтос - 5 помещения, 5 

точки, техниката за 3 точки е собственост на възложителя, за 2 

точки няма техника;

в/ За ОУ „Иван Вазов” - 1 помещение, 1 точка, няма техника;

г/ За ОУ „Любен Каравелов” - 1 помещение, 1 точка, няма техника;

д/ За административната сграда на „ОЦСЗУ” – 5 помещения, 1 

точка, 13 датчика, техниката е собственост на възложителя;

е/ За Дневен център за деца и младежи с увреждания – 5 

помещения, 1 точка, 12 датчика, техниката е собственост на 

възложителя;

ж/ За Дневен център за възрастни с увреждания – 5 помещения, 1 

точка, 10 датчика, техниката е собственост на възложителя;

з/ ОДЗ „Пролет” – гр. Айтос - 3 помещение, 4 точки, няма 

техника;
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и/ ЦДГ „Калина Малина” – гр. Айтос - 1 помещение, 1 точка, няма 

техника;

й/ ЦДГ „Здравец” – гр. Айтос- 1 помещение, 1 точка, няма 

техника;

к/ ЦДГ „Радост” – гр. Айтос - 1 помещение, 1 точка, няма 

техника;

л/ ЦДГ „Славейче” – гр. Айтос - 1 помещение, 1 точка, няма 

техника;

м/ За административната сграда на отдел „КОВЗС” - 1 помещение, 1 

точка, няма техника;

Важно!!! За обектите, описани по т. „а”, „б”, „в” и „г” следва 

да се предвиди подмяна на акумулаторите и дефектиралите 

елементи.

Прогнозна стойност

(в цифри): 61520   Валута: BGN

Място на извършване

На територията на гр. Айтос. код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания към кандидатите: Български или чуждестранни физически 

или юридически лица, както и техни обединения.

Квалификационни изисквания към участника/лицето, посочено за 

изпълнител на обществената поръчка: 

4.1. Да разполагат с Обединен дежурен център за мониторинг и 

контрол на СОТ и видеонаблюдение, чрез нает интернет канал и 

помощ на охранителите. Този факт се доказва с представянето на 

заверено копие от нотариален акт, респективно договор за 

наем/ползване или екаивалент.

4.2. Да разполагат с GPS система за контрол на реакцията на 

автопатрулните автомобили. Този факт се доказва с разпечатка на 

GPS устройствата.

4.3. Да притежават Разрешение, издадено от МВР за дейност по 

пожарна безопасност в обектите, както и да разполага с най-малко 

1 (един) специалист. Този факт се доказва с представянето на 

заверено копие на разрешението и заверено копие на трудов, 

граждански или друг вид договор.

4.4. Да притежават лиценз по реда на чл.4 от Закона за частната 

охранителна дейност, за охрана на имущество на физически и 

юридически лица. Този факт се доказва с представянето на 

заверено копие на лиценза.

4.5. 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, видеонаблюдение, 

пожароизвестяване и контрол на достъпа. Този факт се доказва с 

представянето на заверено копие на сертификат по ISO 9001:2008.

4.6. 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, 

видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа. Този 

факт се доказва с представянето на заверено копие на сертификат 

по OHSAS 18001:2007.

4.7. Да е регистриран като администратор на лични данни към 

Комисия за защита на личните данни. Този факт се доказва с 

представянето на заверено копие Удостоверение за регистрация 

като администратор на лични данни.
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4.8. Да притежават собствени и/или наети минимум 5 (пет) броя 

автопатрули на територията на Община Айтос. Този факт се доказва 

с представянето на заверени копия от регистрационни талони на 

МПС, които се ползват за автопатрули, и/или с копия от договори 

за лизинг или наем на МПС.

4.9. Да разполага с минимум 20 (двадесет) служители на трудов 

и/или граждански договор. Този факт се доказва с представяне на 

подписан от кандидата списък с имената на служителите и заверени 

преписи от трудови и/или граждански договори.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/ - с максимален брой точки –

60 и тежест на критерия – 60 %. 

Показател 1.1 – “Предлагана цена за физическа охрана” /Ц1/.

Показател 1.2 – “Предлагана цена за СОТ и видео охрана” /Ц2/.

Показател 2 – “Сума на застрахователна стойност на обект” /З/ - 

с максимален брой точки – 40 и тежест на критерия – 40 %. 

Срок за получаване на офертите

Дата: 02/02/2015 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

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 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 Показател 1.1 – “Предлагана цена за физическа охрана” /Ц1/ - 

с максимален брой точки – 70 и тежест на критерия – 70 % от 

показателя “Предлагана цена”. Максималният брой точки получава 

офертата с предложена най-ниска 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= 70 х ------------, където

            P n

           Ц1 e символно обозначение на точките, които ще получи 

дадена оферта по Показател 1.1;

 70 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 Показател 1.2 – “Предлагана цена за СОТ и видео охрана” /Ц2/ 

- с максимален брой точки – 30 и тежест на критерия – 30 % от 

показателя “Предлагана цена”. Максималният брой точки получава 

офертата с предложена най-ниска цена за СОТ и видео охрана. 

Точките на останалите кандидати се опредeлят в съотношение към 

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

следните формули:

                 P min

 Ц2= 30 х ------------, където

            P n

           Ц2 e символно обозначение на точките, които ще получи 

дадена оферта по Показател 1.2;

 30 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;

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 – “Сума на застрахователна стойност на обект” /З/ 

- с максимален брой точки – 40 и тежест на критерия – 40 %. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-

висока сума на застрахователната стойност. Точките на останалите 

кандидати се опредeлят в съотношение към най-високата сума на 

застрахователната стойност. При определяне на точките по този 

критерий, които ще получи съответния кандидат, се ползва 

следната формула:

                     P n

З = 40 х ------------, където

       P max

З e символно обозначение на точките, които ще получи дадена 

оферта по Показател 2;

40 е максималният брой точки по показателя;

 P n – сумата на застрахователната стойност, предложена от 

конкретния /n-ия/ кандидат;

P max – най-високата сума на застрахователната стойност.

Общият брой точки, който ще получи всеки кандидат се определят 

по следната формула:

К = Ц + З 

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

Ц e символно обозначение на точките, които ще получи дадена 

оферта по Показател 1;

З e символно обозначение на точките, които ще получи дадена 

оферта по Показател.

Офертите ще бъдат отворени на 03.02.2015 год. от 9:30 часа в 

сгрдата на Община Айтос, гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" 3.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 02/02/2015 дд/мм/гггг
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