МУЗИКАЛНО – ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “КОНСТАНТИН КИСИМОВ”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5000 гр. Велико Търново, ул. «Васил Левски» 4, тел. 062/625851, факс 062/623526,E-mail: mdtvtarnovo@gmail.com

Изх. № РД 18-1-332/15.07.2019
ДО
1. ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД, ЕИК 104618582 със
седалище и адрес на управление град Велико
Търново, ул. „Мармарлийска“ 41, управител
Николай Широков.
2. К 3 СЕКЮРИТИ EООД, ЕИК: 201237890, със
седалище и адрес на управление: град Велико
Търново, ул. „Магистрална“ №5, управител
Венцислав Величков.
3. БОЙДИП EООД, ЕИК:130991796, със седалище и
адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, СО Район
„Лозенец”, ул. „Лозенска планина” №17-19, ет. 3,
ап.7, управител Борислав Досев.
4. СОД - В. ТЪРНОВО ООД, ЕИК: 104507596, със
седалище и адрес на управление: град Велико
Търново, бул. България, №33, вх. В, ет. 5, ап. 20,
управител Марин Стефанов.

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете
Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „24 часова физическа невъоръжена
охрана и пропускателен режим на
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
„Константин Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра
имущество“
1. Възложител на поръчката
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка,
възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Директора на МДТ „Константин
Кисимов“, по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 16 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането
на обществени поръчки да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
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подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
С Решение № ФС 15-03/12.07.2019, Директорът е взел решение за провеждане на
настоящата процедура.
1. Предмет и обект на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуги" по смисъла на
чл. 3, ал. 1, г. 3 от ЗОП.
Предметът на обществената поръчка е 24 часова физическа невъоръжена охрана и
пропускателен режим на
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Константин
Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество.
същият попада в Приложение № 2 към ЗОП.
Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, сигнализиране при
нерегламентиран достъп до обекта и осъществяване на пропускателен режим на лица на
територията на МДТ„Константин Кисимов“ гр. Велико Търново.
Предметът на процедурата не позволява предвиждането на обособени позиции.
2. Описание:
Предметът на обществената поръчка включва извършване на денонощна невъоръжена
физическа охрана на сградния фонд на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново
находящ се на адрес град Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 4. Охранителната услугата,
предмет на настоящата поръчка, е посочена в раздел III „Техническа спецификация" на
документацията за участие.
Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и
през делничните, празничните и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с
необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено
извършват охранителната дейност, техническо оборудване и екипировка със съответните
отличителни знаци.
3. Срок за изпълнение
Срокът за изпълнение на поръчката е от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата
на сключване на договор.
4. Предлагана цена
Участниците предлагат месечна цена и обща цена без ДДС за извършване на
охранителната услуга, предмет на настоящата обществена поръчка за срок от 36 месеца.
Цената предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на поръчката, както и
необходимото оборудване и консумативи за изпълнение на услугата.
Участниците предлагат обща цена за изпълнение на поръчката в лева без включен ДДС
(за срок за изпълнение – 36 месеца), която не може да надвишава посочената от възложителя
прогнозна стойност от 150 000 лв. (сто и петсдесет хиляди лева) без ДДС.
5. Начин и срок на плащане
Настоящата процедура се реализира със собствени средства на Възложителя.
Плащанията се извършват от бюджета на МДТ „Константин Кисимов“, по банков път,
съгласно условията, посочени в документацията, офертата на класирания на първо място
участник и договора, сключен с него. Плащането се извършва по посочена от изпълнителя
банкова сметка.
Заплащането на предоставената охранителна услуга ще се извършва помесечно от
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бюджета на МДТ „Константин Кисимов“.
За извършените в рамките на календарния месец охранителни услуги, изпълнителят
издава фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството, която изпраща на
Възложителя до 30-то число на месеца, през който са извършени услугите. Заплащането се
извършва в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на издаване на фактурата. Всяка
фактурата се придружава от приемо- предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и
Възложителя, в който извършването на услугата е прието без забележки.
6. Място на изпълнението
МДТ „Константин Кисимов“, град Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 4.
7.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 150 000 лв. (сто
хиляди лева) без ДДС.
8.Срок на валидност на офертите:
Възложителят определя срок н а валидност на офертите най-малко 2 (два) месеца,
считано от крайния срок за получаване на офертите, съгласно чл.96а, ал.3 от ППЗОП.
9. Правно основание за откриване на процедурата:
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 182, ал. 1, т. 5 във връзка е чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените
поръчки.
10. Срок и място на подаване на офертите.
Офертите се подават в деловодството на МДТ „Константин Кисимов“, град Велико
Търново, ул. „Васил Левски“ №4 - в срок до 25.07.2019 г.- 16:00 ч.
11. Място и дата на провеждане на прякото договаряне.
Договарянето ще се проведе на 29.07.2019г., 9:00 ч., в зала „Хорова“ в сградата на
МДТ „Константин Кисимов“. Преди провеждане на договарянето се извършва преценка
на съответствието на „Предложението за изпълнение на поръчката" с техническата
спецификация и изискванията на възложителя. Допускането до преговори се извършва
след преценка за съответствие на представената оферта с критериите за подбор.
Преговорите се водят по предложената цена за изпълнение с участниците чиито
технически предложения са допуснати до преговори.
Определянето на поредността на преговорите се извършва чрез жребий, на който
могат да присъстват представители на поканените участници. Тегленето на жребия ще се
извърши непосредствено преди провеждане на преговорите.
Преговорите ще се проведат по реда на чл. 67, ал. 2 и следващите от ППЗОП.
12. Изисквания към изпълнението на поръчката:
1.
Графикът на смените на охранителите на обекта да бъде организиран съгласно
разпоредбите на Наредба за работното време, почивките и отпуските. Трудовата дейност на
персонала при Изпълнителя, зает с охраната на обекта, да е в съответствие на трудовото
законодателство и Кодекса на труда;
2.
Изпълнението следва да се осъществява съгласно предложен от участника План за
организация на охраната на обекта (приложен към Предложение за изпълнение на
поръчката), в съответствие с изискванията на Възложителя и съгласно Закона за частната
охранителна дейност;
През целия срок на изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да осигури
постоянен брой на персоната, който няма да бъде променян, независимо от обективни и
субективни причини - болнични, отпуски или напускане на служители.
Оглед на територията на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ може да се извършва
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всеки работен ден между 10:00 и 12:00 часа до датата посочена в обявлението като крайна дата за
подаване на оферти.
Лице за контакт във връзка с огледа: Петко Петков, телефон за информация и контакти:
0884 014 111
13. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО. НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА
ЛИПСА
1.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
кандидат или участник, когато:
1.1.
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;
1.2.
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;
1.3.
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;
1.4.
е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
1.5.
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;
1.6.
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;
1.7.
е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
1.8.
обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен /освен в случаите на доказване ог страна на кандидата/участника на обстоятелствата
по чл.55, ал.4 от ЗОП/.
2.
Основанията по т.1.1, т.1.2 и т.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника
или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3.
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за
отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
4.
Когато изискванията по т. 1.1, т. 1.2 и т.1.7 се отнасят за повече от едно лице, всички
лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни
или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно
изискванията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои 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
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да представлява съответния стопански субект. Възложителят има право да изиска от
участниците информация въз основа, на която да установят дали ЕЕДОП е представен от всички
задължени лица.
5.
Когато за кандидат или участник е налице някое от посочените от възложителя
основания и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на своята
надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на кандидата
или участника се представя 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.
6.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
7.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
8.
Участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.
9.
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, преди подписване на договора представя документите по чл.58 от ЗОП.
10.
Декларирането на наличието или липсата на основания за отстраняване става
чрез съответното отбелязване в част III на приложения към документацията образец и
формат на ЕЕДОП.
ЕЕДОП е създаден в PDF и XML формат, които са публикувани в Профила на купувача
по партидата на обществената поръчка.
Файлът на ЕЕДОП се представя в електронен вид, цифрово подписан, и приложен на
подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който
се представя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание
(Методическо указание на АОП изх. № МУ-4 от
02.03.2018 г.). Участникът трябва да изтегли файла и в двата формата - PDF и XML и да го
подпише с приложението си за електронен подпис. Електронният подпис следва да бъде
Квалифициран електронен подпис, издаден от доставчик на удостоверителни услуги.

14. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1.
дейност

Годността (правоспособността) за упражняване на професионална

Доказателства за годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност на Участника, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или
търговски регистри:
Заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата Лиценз за извършване
на частна охранителна дейност за извършване на дейности по охрана на имуществото на
физически или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЧОД, издаден от
директора на Главна дирекция „Национална полиция” или от упълномощени от него лица, който
разрешава на Участника да извършва охранителна дейност на територията на цялата страна или
на територията на административна област Велико Търново или еквивалентен документ,
съобразно законодателството на държавата, в която Участникът е регистриран.
За доказване съответствието е изискването на т. 1, Участникът прилага
(декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОГТ) в част IV
„Критерии за подбор, Буква А.
2.
Икономическо и финансово състояние на Участника
За доказване на икономическото и финансово състояние, участниците да представят
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следните доказателства:
2.1.
Участникът следва да има застраховка за професионална отговорност.
За доказване съответствието с изискването на т. Б. 1, Участникът предоставя (декларира)
в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случаите по чл.67, ал.5 и 6
от ЗОП, тези изисквания се доказват със следните документи - доказателства за наличие на
застраховка "Професионална отговорност'".
Техническите и професионални възможности на Участника.
Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически
възможности:
3.1.
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходен с този
на поръчката, не по-малко за последните три години от датата на подаване на офертата, съгласно
чл. 63, ал.1, т. 1,6. „Б‘* от ЗОП.
Изисквано минимално ниво:
Участникът следва да е изпълнил не по-малко 1 дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на поръчката, последните три години от датата на подаване на офертата.
*3абележка:
Под „дейности с предмет, които са идентични с тези на поръчката ” следва да се
разбира услуга по предоставяне физическа охрана и охрана с технически средства за
сигурност.
Под ,,дейности с предмет, които са сходни с предмета на поръчката" следва да се
разбира услуга по въоръжена или невъоръжена физическа охрана или охрана с технически
средства за сигурност.
За доказване съответствието е изискването на т. 3.1., Участникът предоставя
(декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV
„Критерии за подбор“, Буква В: списък на услугите, изпълнени през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни е
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, и
прилага към него доказателства за извършените услуги.
3.

3.2.
Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,
необходими за изпълнение на поръчката, съг ласно чл. 63, ал. 1 г. 8 от ЗОП.
Изисквано минимално ниво:
Участникът трябва да осигури минимум следното техническо оборудване за
изпълнение на услугата, възлагана с настоящата обществена поръчка, а именно:
•
Денонощен Оперативен диспечерски център - 1 (един) бр.;
За доказване съответствието с изискването на т. 3.2., Участникът описва (декларира) в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV „Критерии за подбор“,
Буква В: инструменти, съоръжения или техническо оборудване, които ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за
изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията
за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

15. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане „ най-ниска цена” по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
На първо място се класира офертата на участник предложил най-ниска обща
цена за изпълнение на услугата, като в низходящ ред се класират офертите на
останалите участници. Комисията провежда публично жребий за определяне на
изпълнител между участниците с еднаква предложена най-ниска цена в две или повече
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оферти.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за
участие на интернет страницата на МДТ „Константин Кисимов“ в раздел „Профил на
купувача“
За неуредените въпроси от настоящите указания ще се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото
законодателство на Република България.
Приложения:
-Документация съдържаща уазания за участие;
- Приложение 1 ЕЕДОП;
-Приложения -2-4 образци;
-Приложение 5-проект на доогвор;

С уважение,
Васил Вълчев:.........................................................
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Директор на МДТ „Константин Кисимов“
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