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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Възлагащ орган по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Възложител по чл.7, т.5 и 6 от ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси (ДА 
ДРВВЗ)
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
831913661
Пощенски адрес
ул. Московска № 3
Град Пощенски код Държава
София 1000 Р България
Място/места за контакт: Телефон
Дирекция Обществени поръчки, 
продажби и информационно 
осигуряване, Отдел Маркетинг, 
обществени поръчки и продажби

02 9210259

На вниманието на:
Радослав Божков
Адрес за електронна поща Факс
rezerv@statereserve.bg 02 9877977
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя (URL):
www.statereserve.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-
porchki/osiguryavane-na-fizicheska,-vorzhena,-denonoshhna-oxrana
-i-oxrana-chrez-texnicheski-sistem/ 
Електронен достъп до информация (URL):
www.statereserve.bg
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

Спецификациите и допълнителните документи могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)
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I.2) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ  
орган)

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

публичноправна организация

национална или федерална  
агенция/служба

европейска институция/агенция или  
международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________
регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете): Съобразно  

ЗДРВВЗ и ЗЗНН
Здравеопазване

(в случай на обявление, публикувано от възложител)
Производство, пренос и разпределение на  
газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Проучване и добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друго (моля, пояснете): ______________
Пощенски услуги

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Да НеВъзлагащият орган/възложителят извършва покупка от името на други  

възлагащи органи/възложители (ако да, информация за тези възлагащи  
органи/възложители може да бъде предоставена в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя:
"Осигуряване на физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана 
чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с 
автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост на 
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"" 

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

Строителство Доставки Услуги
Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане

Категория услуга  No 4
Моля, вижте приложение  
B3 относно категориите  
услуги
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Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани  
от възлагащите  
органи/възложителите

Комбинация от  
горепосочените

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
По местонахождение на обектите на ДА ДРВВЗ.
код NUTS: BG
ІІ.1.3) Информация относно рамковото споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

Рамково споразумение с няколко  
оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или (в приложимите случаи)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение
Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава максимума от  
седем години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  
споразумение (в приложимите случаи; посочете само цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако са  
известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Обществената поръчка е с предмет "Осигуряване на физическа, 
въоръжена, денонощна охрана и охрана чрез технически системи за 
сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на обектите 
и на имуществото, собственост на Държавна агенция "Държавен 
резерв и военновременни запаси"" . Охраняваните обекти на 
агенцията са  подробно описани в СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ - Приложение 
№ 6 от документацията за възлагане на  обществената поръчка.  
Срокът за изпълнение на договора е 3 (три) години от неговото 
сключване.  

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 79713000
ІІ.1.7) Информация относно възлагането на подизпълнител/и (в приложимите  
случаи)

Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той  
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евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен  
подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този  
подизпълнител. (в приложимите случаи)
Оферентът трябва да посочва всякакви промени на нивото на подизпълнителите по  
време на изпълнение на поръчката. (в приложимите случаи)
Възлагащият орган/възложителят може да задължи спечелилия оферент да извърши  
възлагането на подизпълнител/и изцяло или за някои части по процедурата, посочена  
в дял ІІІ от Директива 2009/81/ЕО.
Спечелилият оферент е длъжен да уточни каква част или части от поръчката  
предвижда да възложи на подизпълнители свръх изисквания процент и да посочи  
вече определените подизпълнители. (в приложимите случаи)
Спечелилият оферент е длъжен да възложи на подизпълнител следната част от  
поръчката по процедурата, посочена в дял ІІІ от Директива 2009/81/ЕО:
минимален процент: ________(%) максимален процент: ________(%) от стойността на  
поръчката
(Максималният процент не може да надвишава 30% от стойността на поръчката)

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте  
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:

само една  
обособена позиция

една или повече  
обособени позиции

всички обособени  
позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции,  
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Съобразно нуждите на Държавна агенция "Държавен резерв и 
военновременни запаси"  в рамките на срока на договора до 10 000 
000 (десет милиона ) лева без ДДС. 
(в приложимите случаи, посочете само цифри) Стойност, без да се включва ДДС:
10000000   Валута: BGN

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Да НеОпции

(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Брой на възможните подновявания (ако има такива): ________ или обхват: между  
________ и ________
(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 36 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
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или
Начало ________ дд/мм/гггг
Завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
1. Кандидатите представят гаранция за участие в  процедурата 
(договаряне с обявление) в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, 
представляваща 1 % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: 
парична сума или банкова гаранция. 
Гаранциите в парична сума се внасят по посочената банкова сметка 
на ДА ДРВВЗ:
IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03;
BIC: BNBG BGSD;
При банка: БНБ – ЦУ.

Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена в полза на 
ДА ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без 
протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът 
на нейната валидност да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, 
считано от датата определена за краен срок за получаване на 
заявленията. 

3.Участникът, определен за изпълнител, представя при сключването 
на договора гаранция за изпълнение, под формата на парична сума 
или банкова гаранция, в размер на 500 000 (петстотин хиляди) 
лева, представляваща 5 % от прогнозната стойност на поръчката 
без ДДС. Гаранциите в парична сума се внасят по посочената в т.2 
банкова сметка на ДА ДРВВЗ. 
Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде издадена в полза 
на ДА ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без 
протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът 
на нейната валидност да бъде 30 (тридесет) календарни дни след 
изтичане на срока на действие на договора. Гаранцията за 
изпълнение на договора се представя от определения за изпълнител 
участник към момента на неговото сключване.
Гаранциите за участие/изпълнение се представят в оригинал, 
когато са под формата на на банкова гаранция, а в случаите 
когато  са внесени  под формата на парична сума по сметката на 
Възложителя се представя заверено (от участника/кандидата) копие 
на вносната бележка/еквивалентен документ! 

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
Плащането ще се извършва ежемесечно (за предходния месец, през 
който ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е осъществявал своята дейност), в срок до 10 
(десет) работни дни, след представяне на фактура и ежемесечен 
отчет за броя на охранителите за всеки обект, и броя охранявани 
обекти.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
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оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

ІІІ.1.4) Други особени условия, за изпълнението на поръчката, по-специално по  
отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията (в  
приложимите случаи):
1. Изпълнението на договора следва да бъде съобразено с 
нормативните разпоредби на Закона за защита на класифицираната 
информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагане на Закона за защита 
на класифицираната информация (ППЗЗКИ), Закона за частната 
охранителна дейност (ЗЧОД), Наредбата за общите изисквания за 
гарантиране на индустриалната сигурност (НОИГИС), както и да е в 
съответствие с утвърдена Схема за класификация на етапите за 
изпълнение на договора.
2.Кандидатите следва да притежават актуално Удостоверение за 
сигурност, валидно най-малко шест месеца след крайния срок за 
подаване на заявленията;
3. Да се представи нотариално заверено копие на Разрешение от 
ДАНС за достъп до класифицирана информация, с ниво на 
класификация "Поверително" или по-високо, на управителите на 
кандидата.
4. При изпълнение на договора изпълнителят се задължава да 
опазва класифицираната информация, станала му известна в хода на 
процедурата, по време и след приключване изпълнението на 
поръчката.
5. При изпълнение на договора изпълнителят се задължава да 
подновява всички представени от него документи преди изтичане на 
тяхната валидност!

ІII.1.5) Информация относно проучване за надежност (в приложимите случаи):
Кандидатите, които все още нямат разрешение за достъп до класифицирана информация,  
могат да получат такова разрешение до:
________ дд/мм/гггг
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние
Критерии относно личното състояние на  
икономическите оператори (което може да  
доведе до тяхното изключване),  
включително изисквания във връзка с  
вписването в професионални или търговски  
регистри

Критерии относно личното състояние на  
подизпълнителите (което може да доведе  
до тяхното отхвърляне), включително  
изисквания във връзка с вписването в  
професионални или търговски регистри (в  
приложимите случаи)

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

При участие в предварителния 
подбор кандидатът следва да 
представи следните документи: 
1.Копие от документ за 
регистрация и оригинал или 
нотариално заверено копие от 
удостоверение за актуално 
състояние, издадено не по-рано 
от 3 месеца преди датата на 

Съгласно критериите за 
икономическия оператор посочени 
в III.2.1) Лично състояние, и 
съобразно работата от 
обществената поръчка, която ще 
извършва съответния 
подизпълнител, както и в 
случаите предвидени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и 
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подаване на заявленията или 
единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър - за 
участници – юридически лица или 
еднолични търговци; 
Чуждестранните юридически лица 
представят съответен 
еквивалентен документ, издаден 
от съдебен или административен 
орган в държавата, в която са 
установени. Документът се 
представя със заверка „вярно с 
оригинала” от кандидата и в 
официален превод;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 
от ЗОП, по образец  на 
Приложение № 7 от 
документацията за участие;
3. При участници обединения –
копие на договора за 
обединение, а когато в договора 
не е посочено лицето, което 
представлява участниците в 
обединението – и документ, 
подписан от лицата в 
обединението, в който се 
посочва представляващият;
4. Копие на лиценз за 
извършване на охранителна 
дейност на територията на 
страната съгласно Закона за 
частната охранителна дейност;
5. Декларация за приемане 
условията на проекта на 
договора (Приложение № 8 от 
документацията за участие);
6. Документ за представена 
гаранция за участие в 
процедурата – оригинал;
7. Списък на документите, 
съдържащи се в заявлението, 
подписан от кандидата;
8.Подписан и/или подпечатан 
проект на договор (Приложение № 
5 от документацията за 
участие);
9. Декларация от участника, че 
трудовата заетост на персонала 
му, зает с охраната на обектите 
ще бъде в съответствие с 
трудовото и данъчно –
осигурително законодателство и 
ще организира смените на 
охранителите, съгласно 
разпоредбите на „Наредбата за 

Правилникът за неговото 
приложение.
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работното време, почивките и 
отпуските”;
10. Заверено от кандидата копие 
на притежавана от него валидна 
и действаща застрахователна 
полица за застраховане на 
отговорността спрямо трети лица 
на охранителната фирма при 
извършване на професионалната й 
дейност с лимити минимум 500 
000 (петстотин хиляди) лева за 
едно събитие и 3 000 000 (три 
милиона) лева годишен агрегат;
11. Заверено от кандидата копие 
на валидна и действаща 
застраховка „гражданска 
отговорност” към трети лица при 
вреди от използване на 
огнестрелно оръжие;
12. Декларация за 
подизпълнителите, които ще 
участват при изпълнението на 
поръчката и дела на тяхното 
участие, ако участникът 
предвижда подизпълнители, по 
образец на Приложение № 10 от 
документацията за участие. В 
този случай документите по т. 
1.1. от  буква ”Г” на Раздел II 
от Приложение № 1 (от 
документацията за участие) се 
представят за всеки от 
подизпълнителите. При сключване 
на договора за обществената 
поръчка, участникът определен 
за Изпълнител, в случай че ще 
ползва подизпълнители, следва 
да представи и договора за 
подизпълнение.
13.Декларация за липса на 
свързаност с друг кандидат, по 
чл. 55, ал. 7 от  Закона за 
обществените поръчки – по 
образец (Приложение № 12 от 
документацията за участие).

ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии относно икономическото и  
финансово състояние на икономическите  
оператори (което може да доведе до  
тяхното изключване)

Критерии относно икономическото и  
финансово състояние на подизпълнителите  
(което може да доведе до тяхното  
отхвърляне) (в приложимите случаи)

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

За доказване на икономическото Съгласно критериите за 
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и финансовото си състояние, 
съгласно чл. 50 от ЗОП: 
Кандидатите следва притежават 
финансов ресурс за 
осигуряването на материали, 
консумативи, средства за 
работна заплата и свързаните с 
нея данъци и осигуровки, и 
други, в размер на 2 000 000 
(два милиона) лева. Кандидатите 
или участниците могат да 
доказват наличието на 
изисквания от възложителя 
финансов ресурс с един или 
няколко от следните документи:
1. удостоверениe от банкa;
2. годишния финансов отчет или 
някоя от съставните му части, 
когато публикуването им се 
изисква от законодателството на 
държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен.
Когато по обективни причини 
кандидатът или участникът не 
може да представи исканите от 
възложителя документи, той може 
да докаже икономическото и 
финансовото си състояние с 
всеки друг документ, който 
възложителят приеме за 
подходящ.

икономическия оператор посочени 
в III.2.2) Икономическо и 
финансово състояние, когато 
кандидатът доказва  
съответствието си с 
изискванията за финансово и 
икономическо състояние, чрез 
подизпълнителя.

Изисквано минимално/ни ниво/а (в  
приложимите случаи):

Изисквано минимално/ни ниво/а (в  
приложимите случаи):

Кандидатите в процедурата 
трябва да отговарят най-малко 
на следните изисквания за 
икономическо и финансово 
състояние:
Кандидатите следва притежават 
финансов ресурс за 
осигуряването на материали, 
консумативи, средства за 
работна заплата и свързаните с 
нея данъци и осигуровки, и 
други, в размер на 2 000 000 
(два милиона) лева. 

Съгласно критериите за 
икономическия оператор посочени 
в III.2.2) Икономическо и 
финансово състояние, когато 
кандидатът доказва  
съответствието си с 
изискванията за финансово и 
икономическо състояние, чрез 
подизпълнителя.

ІІІ.2.3) Технически и/или професионални възможности
Критерии относно техническите и/или  
професионалните възможности на  
икономическите оператори (което може да  
доведе до тяхното изключване)

Критерии относно техническите и/или  
професионалните възможности на  
подизпълнителите (което може да доведе  
до тяхното отхвърляне) (в приложимите  
случаи)

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:
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За доказване на техническите си 
и професионални възможности, за 
изпълнение на поръчката по  чл. 
51,  от ЗОП кандидатите 
представят следните документи:
1. Списък с минимум две 
изпълнени/изпълнявани услуги за 
въоръжена охрана на 
стратегически обект по смисъла 
на ПМС № 181/20.07.2009г., за 
последните пет години, считано 
от датата на подаване на 
заявлението, с посочване на 
датите, стойностите и 
получателите, заедно с 
доказателство за изпълнението;
2. Удостоверение (копие) от 
Комисията за защита на личните 
данни, че кандидата е вписан в 
регистъра на администраторите 
на лични данни и че има право 
да води регистър на личните 
данни съгласно Закона за защита 
на личните данни;
3. Разрешение (копие) за 
ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения от Комисията за 
регулиране на съобщенията;
4. Декларация от кандидата за 
средно годишния брой на 
неговите служители  на трудови 
договори на територията на 
страната, за последните три 
години. (Минимално изискване на 
Възложителя е за средно годишен 
брой не по-малко от 478 
служители  на трудови договори 
на територията на страната.);
5. Декларация от кандидата за 
броя на огнестрелни оръжия, 
притежавани от него, придружена 
с копия на фактура/и за тяхното 
закупуване. (Минимално 
изискване на Възложителя е да 
притежават не по-малко от 120 
броя огнестрелно оръжие, 
собственост на кандидата);
6. Декларация от кандидата за 
патрулните автомобили, с които 
разполага, придружена с 
документи, удостоверяващи права 
на собственост върху 
автомобилите, наемни отношения, 

Съгласно критериите за 
икономическия оператор посочени 
в III.2.3) Технически и/или 
професионални възможности, 
когато кандидатът доказва  
съответствието си с 
изискванията за технически 
и/или професионални 
възможности, чрез 
подизпълнителя.
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лизингови отношения и др., въз 
основа на които същите се 
ползват. (Минимално изискване 
на Възложителя е кандидатът да 
разполага с не по-малко от 50 
броя патрулни автомобили);
7. Декларация от кандидата, за 
притежаваните от него структури 
в следните териториални 
центрове – София, Варна, Враца, 
Бургас, Плевен, Велико Търново, 
Габрово, Стара Загора, Пловдив, 
придружена със списък с адреси 
на офисите, лица за контакти, 
телефони и регистрационни 
номера и вида на автомобилите, 
обслужващи съответните 
структури; 
8. Декларация, че кандидата 
осигурява на служителите си 
униформено облекло с 
отличителни знаци, транспортни 
и технически средства за 
мобилни радиовръзки между 
отделните охранителни постове 
на разрешени от Комисията за 
регулиране на съобщенията 
честоти;
9. Декларация от кандидата за 
собствен/нает за ползване 
Национален мониторингов и 
диспечерски център, осигуряващ 
единен контрол и реакция при 
възникнал инцидент, както и 
възможност за 24-часово 
отдалечено видеонаблюдение в 
охраняваните обекти на 
Възложителя и внедрена GPS 
система за контрол на 
автопатрулните екипи в реално 
време;
10. Копие от лиценз на учебен 
център и нотариално заверено 
копие на договор с такъв, 
удостоверяващ, че участникът е 
осигурил обучение на 
охранителния персонал в 
лицензиран от Националната 
агенция за професионално 
образование и обучение учебен 
център;
11. Копие от валидни 
сертификати за: внедрена 
система за управление на 
качеството  ISO 9001:2008, 
внедрена система за управление 
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на здравето и безопасността при 
работа OHSAS 18001:2007, 
внедрена ситема за управление 
на информационната сигурност по 
ISO/IEC 27001:2005 издадени на 
тяхно име или еквивалентни;
12. Декларация от участника, че 
трудовата заетост на персонала 
му, зает с охраната на обектите 
ще бъде в съответствие с 
трудовото и данъчно –
осигурително законодателство и 
ще организира смените на 
охранителите, съгласно 
разпоредбите на „Наредбата за 
работното време, почивките и 
отпуските”.
13. Удостоверение от НАП за 
актуалното състояние на 
трудовите договори на 
служителите на кандидата, 
издадено в рамките на не повече 
от един месец преди датата на 
откриване на настоящата 
процедура.
14. Копие на лиценз за 
извършване на охранителна 
дейност на територията на 
страната съгласно Закона за 
частната охранителна дейност;

ВАЖНО: Поради недостига на 
място в тази графа, точки 15 и 
16 са описани в VI.3) 
Допълнителна информация (в 
приложимите случаи)!

Изисквано минимално/ни ниво/а (в  
приложимите случаи):

Изисквано минимално/ни ниво/а (в  
приложимите случаи):

1. Списък с минимум две 
изпълнени/изпълнявани услуги за 
въоръжена охрана на 
стратегически обект по смисъла 
на ПМС № 181/20.07.2009г., за 
последните пет години, считано 
от датата на подаване на 
заявлението, с посочване на 
датите, стойностите и 
получателите, заедно с 
доказателство за изпълнението;
2. Кандидатите следва да имат  
средно годишен брой не по-малко 
от 478 служители  на трудови 
договори на територията на 
страната, за последните три 
години;  

Съгласно минималните нива за 
икономическия оператор посочени 
в III.2.3) Технически и/или 
професионални възможности, 
когато кандидатът доказва  
съответствието си с 
изискванията за технически 
и/или професионални 
възможности, чрез 
подизпълнителя.
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3. Кандидатите следва да 
притежават  не по-малко от 120 
броя огнестрелно оръжие, 
собственост на кандидата;
4.  Кандидатите следва да 
разполагат с не по-малко от 50 
броя патрулни автомобили.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия

Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:
 Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД)

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Да НеЮридическите лица трябва да посочат имената и професионалната  

квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ограничена
Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне
Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят  
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой  
________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога  
(процедура на договаряне, състезателен диалог)

Да НеПрибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на  
обсъжданите решения или на договаряните оферти
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ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на  
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  
за договаряне или в описателния документ
Критерии Тежест

1 Показател ЦОi,1  - Обща предлагана цена за 
физическа денонощна въоръжена охрана за срок от 1 
(една) година за всички обекти, изброени в Списък 
на обектите (Приложение №  6 от документацията) –
с относителна тежест 50 % в комплексната оценка.

50

2 Показател ЦТСi,2  - Обща предлагана цена за срок 
от 1 (една) година за поддържане на съществуващата 
техническа система за сигурност, мониторинг и 
реакция с автопатрулни екипи, подновяване и 
изграждане на нови технически системи за 
сигурност, наблюдение и контрол на територията на 
всички обекти, изброени в Списък на обектите 
(Приложение № 6 от документацията) - с относителна 
тежест 10 % в комплексната оценка.

10

3 Показател Ti,3 - Оценка на предложените планове 
(за всяка база) и обща концепция за организация на 
физическата денонощна въоръжена охрана, съобразно 
спецификата на всички обекти, изброени в Списък на 
обектите (Приложение № 6 от документацията) - с 
относителна тежест 40 % в комплексната оценка.

40

ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Да НеЩе се използва електронен търг

(ако да, ако е уместно), Допълнителна информация относно електронния търг:

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя (в  
приложимите случаи)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
(ако да)

Обявление за предварителна информация  
за поръчки в областта на отбраната и  
сигурността

Обявление в профила на купувача

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S043-074943 от 03/03/2015 дд/мм/гггг
Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на  
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
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Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: ________ дд/мм/гггг Час: ________

Да НеПлатими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: ________   Валута:
Условия и начин на плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на заявления за участие
Дата: 07/05/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00
ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на  
избраните кандидати (ако това е известно)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или  
заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:

BG DA EL GA LT NL RO FI
ES DE EN IT HU PL SK SV
CS ET FR LV MT PT SL

Други: ________
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Да НеTова представлява периодично повтаряща се поръчка
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
ВАЖНО: Поради недостига на място в III.2.3) Технически и/или 
професионални възможности, тук са описани (продължават), точки 
15 и 16 от задължителните изисквания/критерии, при липсата на 
които кандидатът може да бъде изключен/отстранен, както следва: 
т.15- Актуално Удостоверение за сигурност (нотариално заверено), 
валидно най-малко шест месеца след крайния срок за подаване на 
заявленията; 
16. Нотариално заверено копие на разрешение от ДАНС за достъп до 
класифицирана информация, с ниво на класификация "Поверително" 
или по-високо, на управителите на кандидата.!

Друга информация:
1. Документацията за участие в процедурата, ведно с всички 
приложения към нея, е публикувана в Профила на купувача на 
гореописания адрес и може да бъде видяна/ изтеглена свободно и 
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безплатно от всяко заинтересовано лице.
2. Срокът за представяне на Заявленията е до 17.00 часа на 
7.05.2015г. Заявленията се приемат от 9.00 ч. до 17.00 ч. всеки 
работен ден до изтичане на срока за представянето им, в 
Деловодството на ДА „ДРВВЗ”, гр. София, ул. „Московска” № 3, 
ет.1. Всички Заявления, представени след изтичане на срока, не 
се приемат от Възложителя.  
3. Отварянето на Заявленията се извършва в 11.00 ч. на 
11.05.2015г. в Заседателната зала на ДА „ДРВВЗ”, гр. София, ул. 
„Московска” № 3, ет.1.
4.  Преди подаване на офертите всеки поканен кандидат следва да 
извърши предварителен оглед на базите, обект на поръчката, 
съобразно посочените от Възложителя, в поканата за участие в 
договарянето, условия и график!
5. Офертите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-
изгодна оферта”, съгласно Методика и критерий за оценка на 
офертите - Приложение № 9 от документацията  за участие.
6. Непредставянето на изискан документ или представянето му не в 
изискваната форма е основание за отстраняване на 
кандидата/участника от  по - нататъшно участие в процедурата. 

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
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рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
Жалби могат да се подават в сроковете и при условията, подробно 
описани в чл. 120 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 03/04/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна  
информация
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и  
допълнителни документи
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
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Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  
офертите/заявленията за участие
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган/възложител, от името на когото възлагащият  
орган/възложителят извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел ІV толкова пъти, колкото е необходимо)
ПРИЛОЖЕНИЕ В3 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката
Директива 2009/81/EO

Категория №(1) Предмет
1 Услуги по поддържка и ремонт
2 Услуги, свързани с външна военна помощ
3 Услуги във връзка с отбраната, услуги за военна и гражданска защита
4 Детективски и охранителни услуги
5 Услуги на сухопътния транспорт
6 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  

поща
7 Превоз на поща по суша и по въздух
8 Услуги на железопътния транспорт
9 Услуги на водния транспорт
10 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
11 Далекосъобщителни услуги
12 Финансови услуги: Застрахователни услуги
13 Компютърни и свързаните с тях услуги
14 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(2) и изпитвания за оценка
15 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
16 Консултантски услуги по управление(3) и свързани с тях услуги
17 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова  

архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

18 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
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19 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни  
и сходни услуги

20 Услуги по обучение и симулация в областта на отбраната и сигурността
Категория №(4) Предмет

21 Услуги на хотели и ресторанти
22 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
23 Юридически услуги
24 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(5)
25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на приложение I към Директива 2009/81/ЕО.
(2)С изключение на услугите за научноизследователска и развойна дейност, посочени в член 13, буква й) от  

Директива 2009/81/ЕО.
(3)С изключение на услугите по арбитраж и помирение.
(4)Категории услуги по смисъла на приложение II към Директива 2009/81/ЕО.
(5)С изключение на трудови договори.
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