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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 2238 
 

гр. София, 17.04 2015г. 
 
 

Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в процедура на 
договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 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”, открита с Решение № 
1932/03.04.2015г. и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, давам следното 

 
Р А З Я С Н Е Н И Е: 

 
Въпрос  1:    В документацията, в т.7 на „Техническо предложение” /приложение № 3/, задължава 

участниците да изпълняват услугата  с не по-малко от 478 броя служители със сключени трудови 
договори на територията на страната. 

 
В обявлението на поръчката, в т.II.2.1 е посочен „Общо количество и обем” – 10 млн. 

и в т. III.3 продължителност 36 месеца. 
 
В „методиката и критерий за оценка на офертите” /приложение № 9/ е посочено 

изискване за 2 бр. минимални работни заплати. 
 
Моля за Вашето разяснение по така заложените в документацията параметри, при 

които „Общото количество и обема” ще възлизат на 12389760.00 лв. /изчислени към 
14.04.2015г./. 
 

Отговор: Във връзка с горепоставения въпрос Ви уведомявам, че с Решение за промяна № 
2173/16.04.2015г. са извършени промени в обявлението и документацията  на обществената поръчка, 
включително и в т. 7 от „Техническо предложение” /приложение № 3/.  С извършената промяна е 
уточнено,че необходимият брой на служителите за физическа въоръжена охрана е не по-малко от 359 
служители, като посоченият минимален  брой  от 478 броя служители, е предвиден за цялостното изпълнение 
на обществената поръчка, което включва и необходимия административен и логистичен ресурс на фирмата 
за качествено изпълнение на възложените в документацията задължения. 

 



В допълнение на горното Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 13 от Проекта на 
договор – Приложение № 5 от документацията за участие, договорът за обществена поръчка 
се прекратява при достигане на сумата от 10 млн. лева без ДДС, представляваща прогнозната 
стойност на обществената поръчка. 

 
  

Въпрос 2:  В  т. II. Б."Б" т. 1 на стр. 4 от документацията за участие, се изисква 
участниците да притежават финансов ресурс в размер на 2 000 000.00 /два милиона/ лева. 
 

Съгласно изискването на стр. 5, В Т. „Г", Т. 1.4., доказването на финансовия ресурс 
става с един или няколко от следните документи: 
- удостоверение от банка 
- годишен финансов отчет или някоя от съставните му части 
 

Моля за вашето разяснение относно изпълнението на този критерий за подбор: 
- съдържанието на „удостоверението от банка"; 
- целия годишен финансов отчет или коя точно съставна част от него. 
 
 Отговор:   „Удостоверението от банка” следва да съдържа салдото по сметката/ите на кандидата към 
момента на издаване на удостоверението или да съдържа информация за всеки друг наличен финансов 
ресурс на кандидата в банката издател,  депозити, кредитни линии и овърдрафти. 
  
 Относно годишният финансов отчет, кандидатът следва да представи  годишен финансов отчет или някоя 
от съставните му части, с която може да се докажат налични средства на каса. 
 
 
 
 

СТАНИМИР ПЕЕВ           (П) 
Председател на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


