КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОДОБРЯВАМ:
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДАТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПАРКИНГА
ПРЕД НЕЯ“, НАХОДЯЩА СЕ НА БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2,
ГР. СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „МЛАДОСТ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Заповед № РД- 14-135/13.06.2014г. на Председателят на Комисията
за за щита на личните данни и съгласно чл.101a от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), Ви каним да представите оферта за изпълнение на обществена
поръчка с предмет: „Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на
Комисията за защита на личните данни и паркинга пред нея, находяща се на бул.
„Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.
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РАЗДЕЛ I
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Описание на предмета на обществената поръчка

Целта на настоящата поръчка е сключването на договор за извършване
на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за защита на
личните данни и паркинга пред нея, находяща се на бул. „проф. Цветан
Лазаров” № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.
1. Срок за изпълнение на поръчката: е една година, считано от датата

на сключване на договора

2.Максималната стойност на поръчката е 48 000 лева (четиридесет
и осем хиляди ) лева без включен ДДС за целия срок на договора.
3. Изисквания към участниците в обществената поръчка:
3.1.

Общи изисквания

3.1.1. В процедурата могат да подават оферти всички български или
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения,
които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки
(ЗОП) и на изискванията на възложителя, посочени в настоящите указания за
участие.
3.1.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на поръчката има право да
представи само една оферта.
3.1.3. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
3.1.4. Когато участникът e обединение, което не е юридическо лице се
представя документ, подписан от лицата в обединението, в които задължително се
посочва представляващият.
3.1.5. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на
поръчката, следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата
на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
3.1.6. Лице, което участва в обединение не може да представя
самостоятелна оферта.
3.1.7. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.1.8. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.2.

Условия за допустимост на участниците

Не може да участва в поръчката участник:
3.2.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
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• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния
кодекс;
• подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
• участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
• престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния
кодекс;
• престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния
кодекс;
Изискванията се прилагат както следва:
а) при събирателно дружество – за всеки съдружник, освен ако с дружествения
договор не е предвидено друго,
б) при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
в) при дружество с ограничена отговорност – за управителя/ите, а при еднолично
дружество с ограничена отговорност – за едноличния собственик на капитала, ако той
управлява дружеството или за определения от него управител;
г) при акционерно дружество – за овластено/и от съвета на директорите,
съответно от управителния съвет едно или няколко лица съгласно процедурата по
чл.235, ал.2 от Търговския закон (ТЗ), а при липса на овластяване - за членовете на
съвета на директорите, съответно на управителния съвет ;
д) при командитно дружество с акции – за един или няколко изпълнителни членове,
избрани измежду членовете на съвета на директорите;
е) при едноличен търговец - за физическото лице-търговец
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - към
лицата, които представляват участника, а в случай, че членове са юридически лица - за
техните представители в съответния управителен орган.
з) в случаите по б. „а” – „ж” – и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискванията се прилагат само за
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
3.2.2. при който, в зависимост от правно-организационната му форма,
лицата по т. 3.2. б. „а” - „з”, са свързани лица с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация;
3.2.3. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията
по т. 3.2.1. – 3.2.3. се отнасят за всяко от лицата, включени в обединението.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
3.3. Минимални изисквания за икономически и финансови възможности
3.3.1. Участникът трябва да има оборот от извършени услуги сходни с

предмета на поръчката от 80 000 лв. без ДДС за последните три финансови години
(2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден
или
е
започнал
дейността
си.
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Забележка:
Под “услуги, сходни с предмета на поръчката” се разбира: дейности, свързани
с извършване на денонощна физическа охрана на административни сгради и
прилежащите към тях територии.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с
представяне на Справка – декларация за оборот от дейности, сходни с предмета
на поръчката за последните 3 (три) години, по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП по образец
(Приложение №7).
3.3.2. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на
офертата застраховка „Отговорност към трети лица“ и полица за застраховане на
служителите от охраната за срока на действие на договора.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с
представяне на копие от валидна застрахователна полица/и/, придружено от
декларация от участника в свободен текст, че за целия срок на изпълнение на
договора ше осигури валидна застрахователна полица.
3.4. Минимални изисквания за техническите възможности и
квалификация
3.4.1. Участникът трябва да притежава Лиценз за извършване на частна
охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частна охранителна дейност;
3.4.2 Участникът следва да декларира, че ще осигури квалифициран персонал
по основно трудово правоотношение на длъжност „охранител“, отговарящ на
изискванията на ЗЧОД, съгласно Приложение № 9;
3.4.3 Участникът да притежава валиден лиценз за собствена радиочестота за
извършване на охранителна дейност Комисията за регулиране на съобщенията;
3.4.4. Участникът трябва да осигури техническо оборудване и технически
системи за сигурност (специалните технически средства за комуникация и
незабавна връзка с МВР и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за
самозащита, въоръженост, униформено облекло, отличителни знаци, транспорт, и
всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от участника при
изпълнение на поръчката)
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с
представяне на Декларация - описание на техническото оборудване и технически
системи за сигурност (специалните технически средства за комуникация и
незабавна връзка с МВР и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата
за самозащита, въоръженост, униформено облекло, отличителни знаци,
транспорт, и всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от
участника при изпълнение на поръчката), – попълнена съгласно Приложение
№10;
3.4.5. Участникът трябва да има въведена система за управление на
качеството ISO 9001:2008.
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Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с
представяне на Валиден сертификат за въвеждане на система за управление на
качеството или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството с обхват предмета на поръчката;
3.4.6. Участникът трябва да притежава разрешение от Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР за осъществяване на
дейности по "Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и
организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти";
3.4.7. Участникът трябва да притежава Удостоверение за вписване на
участника в регистрите на администраторите на лични данни.
3.4.8. Участникът следва да представи документи, удостоверяващи, че
служителите на участника са преминали обучение по ЗЧОД, тествани са за
физическа пригодност и могат да боравят видеоохранителна , пожароизвестителна
техника.
3.4.9. Участникът следва да е извършвал охранителна дейност на минимум
една административна сграда през последните три години, считано от крайната
дата за подаване на офертите.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участника със
списък-декларация на основните договори изпълнени през последните 3 години по
образец (Приложение № 8), придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки
посочен договор. В препоръките задължително се посочва датата, мястото на
изпълнение и наименованието на възложителя, стойността на договора и
телефон и адрес за контакт, както и дали изпълнението е професионално и в
съответствие с нормативните изисквания и условията на договора.
Забележка:
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице,
изискванията по т. 3.3 и 3.4 важат за обединението като цяло, а не към всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация,
представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт
и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда подизпълнители, изискванията по т. 3.3
и т. 3.4 за тях, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
4. Изисквания към оформяне и представяне на офертите
4.1. Офертите се приемат в деловодството на КЗЛД, гр. София 1592, бул.
„Проф. Цветан Лазаров” № 2, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа в срок до
датата, определена в публичната покана.
4.2. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик.
4.3. Върху плика на офертата трябва да бъде отбелязана следната
информация:
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• наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес на участника;
• За участие в поръчка с предмет: „Извършване на денонощна физическа
охрана на сградата на Комисията за защита на личните данни и паркинга пред нея“
находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София 1592, Столична
община, район „Младост“.
4.4. Срок на валидност на офертите – 60 дни.
5. Изисквания към съдържанието на офертата
5.1. Административни сведения за участника.
5.2. Оферта за участие в обществената поръчка.
5.3. Копие от документа за регистрация (когато не е посочен единен
идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър),
когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните
лица представят съответния документ в официален превод.
Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат
удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).
Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, издаден от съдебен или
административен орган от държавата, в която са установени.
5.4. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се
посочва представляващият – при участници обединения, които не са юридически
лица.
5.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви
„а-д” от ЗОП, (оригинал).
5.6. Информация за оборота от извършени услуги, сходни с предмета на
поръчката, за последните три финансови години (2011 г., 2012г. и 2013 г.), в
зависимост от датата на учредяването.
5.7. Списък с договори (поне един), сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано до датата, определена като краен
срок за получаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение. За
всеки договор се посочват стойността, датата и получателят.
5.8. Списък на подизпълнител/ите както и вида на работите, които ще
извършват, и дела на тяхното участие (ако е приложимо).
5.9. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (ако е приложимо).
5.10. Декларации (оригинал), за съгласие за участие като подизпълнител при
изпълнение на поръчката (когато е приложимо).
5.11. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден по реда
на Закона за частна охранителна дейност.
5.12. Декларация, че участникът ще осигури квалифициран персонал по
основно трудово правоотношение на длъжност „охранител“, отговарящ на
изискванията на ЗЧОД.
5.13. Лиценз за собствена радиочестота за извършване на охранителна
дейност Комисията за регулиране на съобщенията.
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5.14. Декларация - описание на техническото оборудване и технически
системи за сигурност (специалните технически средства за комуникация и
незабавна връзка с МВР и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за
самозащита, въоръженост, униформено облекло, отличителни знаци, транспорт, и
всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от участника при
изпълнение на поръчката).
5.15. Валиден сертификат въведена система за управление на качеството ISO
9001:2008 или еквивалент.
5.16. Разрешение от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - МВР за осъществяване на дейности по "Противопожарно
обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за
осигуряване на пожарна безопасност в обекти.
5.17. Удостоверение за вписване на участника в регистрите на
администраторите на лични данни.
5.18. Документи, удостоверяващи, че служителите на участника са преминали
обучение по ЗЧОД, тествани са за физическа пригодност и могат да боравят
видеоохранителна , пожароизвестителна техника.
5.19. Пълномощно на лицето, подписващо офертата и/или представляващо
участника в процедурата (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой
документ от нея) не е подписана от управляващия и/или представляващ участника,
съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител.
5.20. „Предложение за изпълнение на поръчката”, изготвено при съблюдаване
на техническите изискванията и условията за изпълнение на поръчката.
5.21. „Предлагана цена”. Предлаганата цена е в български лева без включен
ДДС.
5.22. При сключване на договора избраното за изпълнител лице е нужно да
представи следните документи:
• документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д" от ЗОП.
• декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) – Приложение № 4 и
Приложение № 5
• нотариално заверено пълномощно, ако договорът се подписва от
упълномощено лице.

РАЗДЕЛ II
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
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Предложенията на участниците се оценяват по критерий за оценка на офертите,
който е „Икономически най-изгодната оферта” при следните основни показатели:
- Ктп е технически показател, с относителна тежест 60 %
- Кц е показател предлагана цена, с относителна тежест 40 %.
*Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените погоре основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата
оценка, изразено чрез следната формула:
КО = (Ктп х 0.6) + (Кц х 0.4)
(сто);

1. Показател 1 (Ктп) – „Технически показател”, с максимален брой точки – 100
Оценката по този показател се определя чрез следната формула
Ктп = К1 + К2 + К3, където:

К1 Предложение за организация на охраната, режим и сменност – 40 т.
Участникът трябва да предложи цялостна концепция за организация на охраната
съобразена с особеностите на обекта за охрана. Да се посочи общия брой охранители за
охрана, брой постове и режим на сменност, брой на използвани МПС на участника.
Участник представил цялостна концепция за организация на охраната с ясно
дефинирани задачи и отговорности получава 40 т.
Участниците, които не са описали пълно организацията, целите, задачите и
отговорностите на охраната получават 20 т.
К2 План и схема за охрана на обектите – 30 т.
Участник представил план и схема за охрана, съобразен с особеностите и вида на
охранявания обект, използвал съвременни средства за комуникация и оборудване със
технически средства получава 30 т.
Участниците, които не са предложили пълна структура на плана, и предложенията
им са с недостатъчно подробно описание на дейностите и ресурсите за изпълнението
получават 10 т.
К3 Разработени варианти за действия на охранителите при различни
екстремални ситуации - максимален брой – 20 т.
Участник разработил вариантите за действие при различни природни бедствия,
аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, получава 20 т.
Участниците, които не са разработили детайлно различните варианти за действие
на охранителите съобразени с особеностите на обекта и не са посочили взаимодействие
със службите на МВР и ПБЗН получават 10 т.

(сто);

2. Показател 2 (Кц) – „Предложена месечна цена”, с максимален брой точки – 100

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена (обща
месечна цена за охрана на обектите) – 100 точки.
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Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
Кц = (Ц min (лв.) / Ц n (лв.)) х 100, където :
“Кц” е оценка за “Предложена цена “;
“Цmin.” е най-ниската предложена цена ;
“Цn” е цена на n- я участник.
Максималната стойност на КО е 100 (сто) точки.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки
на офертите им.
На първо място се класира участникът, получил най-голяма комплексна оценка.
При равни комплексни оценки на първо място се класира участникът, чиято
предлаганата цена е по-ниска.
Важно: Към Ценовата оферта на участниците трябва да се приложи финансов разчет на
законоустановените разходи при образуването на цената за един охранител. За
предложена единична цена на охранител на месец под 575 лева без ДДС на участника се
отнемат 20 точки от оценката по показателя.
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РАЗДЕЛ III.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДАТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Описание на сградата:
Сградата която ползва КЗЛД се намира на бул „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.
София, Столична община, Район „Младост“. Комисията ползва партера, където е
разположено деловодството, приемна за АЛД, бюфет-барче, целия етаж 3 и част от 4
етаж. Останалите помещения и етажи се използват от администрацията Института по
отбрана към Министерство на отбраната. Входа се използва от всички служители от
администрацията на КЗЛД, ИО и външни посетители, за които се налага административно
обслужване и се осъществява достъп до деловодството на Комисията.
Местоположението на обекта за охрана е сграда, находяща се в гр. София,
Столична община, Район „Младост“, бул „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Предмет на охраната е живота и здравето на работещите в сградата ръководен
състав на Комисията, служители от администрацията, външни посетители, сградата и
имуществото в нея.
Контролно-пропускателния режим (КПР) да се извършва по начин, който да не
уронва честта и достойнството на служителите и външните посетители.
Охранителите осъществяват контрол на достъпа на служителите и външните
посетители, по ред и начин указан от Правилата за охраната и пропускателния режим в
КЗЛД.
Изисквания към физическата охрана на обекта:
- Денонощен пост от охранители, осъществяващ пропускателния режим в сградата
през партерния етаж, охрана на ръководния състав на КЗЛД и на служителите от
администрацията;
- Осъществява контролно пропускателен режим (КПР) в съответствие с Правилата
за охраната и пропускателния режим в КЗЛД;
- Осъществява охраната и пропускателния режим чрез система за контрол на
достъпа и турникет с безконтактни карти;
- Осъществява контрол по пожарната безопасност на сградата, чрез контролното
табло на пожароизвестителната система в КЗЛД;
- Осъществява охраната през почивни, празнични дни и след работно време чрез
периодичен вътрешен обход на сградата;
- За осъществяване на охраната ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява следните технически
средства: униформа, защитна палка, ел. фенерче и радиостанция за връзка с дежурния
оперативен център на фирмата охранител;
- За осъществяване на охраната ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява следното техническо
оборудване на поста: система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа,
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стационарен и безжичен телефон, изградена и функционира пожароизвестителна система
електрически фенер със зарядно устройство.
- Поста не допуска изнасянето и внасянето на имущество от и в охранявания обект
без разрешение на посоченото от съответното ведомство лице;
- Предотвратява извършването на престъпления и нарушения на обществения ред на
територията на охраняванато сграда;
- Предотвратява и ограничава имуществени и неимуществени вреди върху сградата,
срещу служителите и външни посетители при пожари и други извънредни ситуации;
Допълнителни изисквания към поста в обекта:
- Постът, осъществява физическата защита на зоните за сигурност клас I и клас II,
съгласно плана за физическа защита на класифицираната информация в КЗЛД и
Правилата за действие на отговорните служители при опит или проникване в зоните за
сигурност с цел нерегламентиран достъп до класифицирана информация в Комисията за
защита на личните данни;
- При заплаха от възможен терористичен акт или извършен такъв на територията на
сградата, охраната изпълнява задачите предвидени в Плана за управление при кризи в
следствие на терористична дейност;
- При възникване на пожар охраната изпълнява задълженията си съгласно Плана за
действие при пожар и евакуация от сградата;
- При възникване на бедствия и други извънредни ситуации охраната изпълнява
задълженията си съгласно плана за защита при бедствия на КЗЛД и указанията на
председателя на КЗЛД.
- Охранителите да са физически и психически годни за такъв вид работа, да са
облечени с подходяща за охранявания обект униформа;
- При поискване от ръководството на КЗЛД, изпълнителят да бъде в състояние да
замени определени охранители, с които изпълнява поръчката.
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ЧАСТ IV.
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№…….../…………..2014 г.
Днес, …………… 2014 г., в гр. София между :
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, с адрес: гр. София, бул.
“Проф. Цветан Лазаров” № 2, БУЛСТАТ 130961721, представлявана от ВЕНЦИСЛАВ
КАРАДЖОВ – председател и Юлия Манова – началник на отдел “Финансови ресурси”,
наричани по-натък ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
…………………….., със седалище и адрес на управление ……………………… с ЕИК:
…………….., представлявано от …………………………. - ……………, наричан по-долу
накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и
във връзка с Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) По силата на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приема да осигурява денонощна физическа охрана, включително през почивните и
празнични на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея, намиращ се в гр. София, Столична
община, Район „Младост“, бул „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, заедно с намиращите се в
нея движими вещи.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява охраната на сградата на КЗЛД, съгласно
изискванията, указани в техническото задание и при условията на представената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява охраната на сградата и паркинга, в
съответствие с действащите правила за охрана и пропускателния режим вКЗЛД.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок една година от датата на
сключване на договора.
(2) Място на изпълнението на договора:
гр. София, Столична община, Район „Младост“, бул „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за текущата охранителна дейност,
както и за констатирани нарушения и неправомерни действия от страна на трети лица по
отношение на охраняваната сграда.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяна на служители от охраната, които
нарушават утвърдения и приет от страните охранителен режим по отношение на
охраняваната сграда.
3. Да участва с предложения при разработване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
документи (инструкции, планове и др.), свързани с предмета и изпълнението на договора.
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4. Да развали договора едностранно в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
осъществява предмета на договора, съгласно изискванията на настоящия договор и
действащата нормативна уредба.
5. Да осъществява по всяко време контрол за изпълнение на договора, включително
да извършва преглед на техническите средства и оборудване.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
- Да заплаща уговореното възнаграждение при спазване на договорните условия.
- Да определи лице, което ще осъществява връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящо помещение в
охраняваната сграда, оборудвано съгласно съответните нормативни изисквания.
- Да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вътрешните актове за действие при управление на
бедствия, при извънредни ситуации, терористична заплаха и други, ако има такива.
- Да информира своевременно в писмен вид ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички
наложителни промени в организацията на пропускателния режим на сградата, имащи
отношение към сигурността им.
- Да сведе до знанието на всички свои служители необходимата информация за
режима и изискванията във връзка с осигуряване на сигурността в охраняваните обекти и
да следи за спазването на съответните разпореждания.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получава уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и при условията,
посочени в настоящия договор.
2. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуална информация относно охраната на
обекта, във връзка с изпълнението на предмета на настоящия договор.
3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (респ. - от неговите служители) спазването на
всички нормативно определени и/или съгласувани между страните правила, отнасящи се
до сигурността на сградата.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да организира и осъществи охраната и контролно-пропускателния режим в
сградата и паркинга пред сградата, съгласно изискванията посочени в техническото
задание и офертата.
2. Да не допуска изнасянето и внасянето на имущество от и в охраняваните обекти
без разрешение на посоченото от ведомството лице.
3. Без предварителното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не предоставя
документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на
договора.
4. Да осигури за своя сметка униформено облекло, технически средства и др.,
необходими за изпълнение на поръчката. Всички доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
допълнителни технически средства са включени в общата цена за изпълнение на договора
и не се заплащат допълнително.
5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при поискване, актуална информация за
текущото изпълнение на договорните задължения, констатирани за съответния период от
срока на договора, нарушения на реда и режима в охраняваната сградат и за констатирани
неправомерни действия, застрашаващи сигурността.
6. При възникнали технически проблеми по време на експлоатацията на
оборудването, свързано с изпълнението на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предприеме незабавни мерки за тяхното отстраняване.
7. При неправомерни действия срещу сигурността и материалната цялост на
охраняваната сграда, забелязани признаци за подготовка на престъпления, природни
бедствия, инциденти или аварии, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същевременно предприема мерки за ограничаване на щетите и
запазване обстановката на местопроизшествието.
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8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема 100% отговорност за изплащане в пълен размер на
нанесените материални щети, вследствие неизпълнение на поетите ангажименти по
охрана, установени и доказани с двустранно подписан протокол от оторизираните лица
на двете страни по договора, в срок от 30 работни дни.
9. До 10-то число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена аналитична справка за състоянието на охраната на обекта за
предходния месец.
10. Да представи поименен списък на лицата, които ще изпълняват предмета на
договора в сградата.
12. По време на дежурство охранителите са длъжни да носят лична
идентификационна карта, отличителен знак и униформено облекло.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при извършена
промяна на лицата – служители по охраната, изпълняващи предмета на настоящия
договор.
14. Да извършва прецизен подбор на наеманите служители по охраната на обекта,
както и да поддържа тяхната подготовка на добро професионално равнище.
15. Допълнителни изисквания към охраната на обекта, при възникване на
извънредни ситуации:
16. При изтичане на действието на лиценза за охранителна дейност,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да го поднови за срока на договора.
17. В случай, че по-време на срока на договора бъде отнет лиценза за охранителна
дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) Общата стойност на договора е в размер на …………………. (с думи) без
ДДС, или ……………… (……………….) лева с ДДС.
(2). Възнаграждението се изплаща ежемесечно в десетдневен срок, за изтеклия
месец, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на аналитична справка и оригинална фактура.
(3). Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 8. При забавено или лошо изпълнение на някое от задълженията по договора,
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един
процент) върху стойността на забавеното или неизпълненото за всеки просрочен ден, но
не повече от 10 % от общата стойност на договора с включен ДДС.
Чл. 9. При пълно неизпълнение изпълнение на договора, неизправната страна
дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) върху
стойността неизпълненото за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата
стойност на договора с включен ДДС.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай
на неправомерни действия, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу охранявания обект и
намиращото се в него движимо имущество.
Чл. 11. Неправомерните действия, допуснати от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
размера на нанесените щети се установяват с протокол от компетентните държавни
органи в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
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Чл. 12 Договорът се прекратява:
- С изтичане срока на договора.
- По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора, ако в
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни
задълженията си.
Чл. 14. (1) Възложителят може да прекрати договора едностранно, с едномесечно
писмено предизвестие, когато:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по
договора с повече от 2 (две) седмици.
2. Бъде отнет лиценза за охранителна дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно изпълнява частично или некачествено
задълженията си по договора.
(2) Неизпълнението се удостоверява чрез протоколи от проверки извършени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколите се подписват от упълномощени представители от двете
страни по договора, а при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – обстоятелството се отбелязва в
протокола от поне двама свидетели.
(3) За установяване на дадено неизпълнение по договора може да се използват и
системите за контрол на достъп и видеонаблюдение в сградата на КЗЛД.
VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.15. „Неправомерно действие” по смисъла на настоящия договор е всяко
действие на трето лице, довело до нарушаване сигурността и/или кражба на имущество в
охранявания обект по силата на този договор обект.
Чл.16. По смисъла на този договор „системно неизпълнение” е допуснато три или
повече пъти неизпълнение (забавено/частично/некачествено изпълнение).
Чл.17. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при
непостигане на съгласие – по съдебен ред.
Чл. 18. Съобщенията във връзка с настоящия договор са валидни, ако са изпратени
в писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на
съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си
следва незабавно да уведоми другата за направените промени. Съобщенията се считат за
връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от
страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.
Чл. 19. За неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите, Закона за частната охранителна дейност и приложимото
българско законодателство, което урежда взаимоотношенията между страните.
Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лица за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които
ще контролират охраната и ще подписват протоколите по този договор:
- ………………………………………………..., телефон………………………………
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя лица за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще
контролират охраната и ще подписват протоколите по този договор
- ..................................................................., телефон: .........
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка ................................................................
IBAN .................................................................
BIC ……………………………………………
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Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
1. Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

16/32

ЧАСТ V.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
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Приложение № 1
ОФЕРТА
ДО: КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
От:_____________________________________________________________
(наименование на участника)
за избор на изпълнител за възлагане на услуга с предмет:„Извършване на денонощна
физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея“, находяща се на бул.
„Проф.Цветан Лазаров“ № 2, гр. София 1592, Столична община, район „Младост“.
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
IBAN, сметка в лева:
BIC:
Банка:
Титуляр на сметката:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
E-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в избор на изпълнител
за услуга с предмет „Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на
КЗЛД и паркинга пред нея“, находяща се на бул. „Проф. Цветан Спасов“ № 2, гр.
София, Столична община, район „Младост”.
2. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети
ангажименти, са валидни за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния
срок за получаване на офертата.
3. Услугата ще предоставяме в сградата на КЗЛД, находяща се на бул. „Проф.
Цветан Спасов“ № 2, гр. София, Столична община, район „Младост”.
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4. Цената за изпълнение на поръчката – съгласно Ценово предложение Приложение № 2.
5. Начин на плащане - съгласно проекта на договор.
6. Срокът за изпълнение на поръчката е една година, считано от датата на

сключване на договора.

Дата: ......................................... г.
_________________

ПОДПИС: .................................
печат
(име и фамилия на представляващия/пълномощника)
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ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приложение № 2

ГР. СОФИЯ, 1592
БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2
ЦЕНОВА ОФЕРТА
От: .....................................................................................................................................................
(наименование на участника)
регистрирано с решение от ................... на .............................. по ф.д. № .............../ ......... при
................., ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на
управление: гр. .................................., ул.................................., №..............., данъчна
регистрация ................................................, тел. ................................, факс:....................................,
е-mail....................., представлявано от .........................................................................................
в качеството му на ..............................................(ако е пълномощник – данни от нотариално
заверено пълномощно)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Нашата ценова оферта за участие в избор на изпълнител за услуга с предмет: „Извършване на
денонощна физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея“, находяща се на бул.
„Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“, както следва:
Предложена месечна цена за

Годишна цена за услугата без

услугата без включен ДДС:

включен ДДС:

сграда на КЗЛД
Общо предложена
цена за услугата
без включен ДДС:
Общата цена на услугата за целия срок на договора включва всички наши разходи по
изпълнението (вкл. за технически средства, транспорт, униформено облекло и др., както и
допълнително предложените в офертата ни технически средства за подобряване на охраната
и пропускателния режим).
Приложение: финансов разчет на законоустановените разходи при образуването на
цената за един охранител.
Дата: ......................................... г.
_________________

ПОДПИС: .................................
(име и фамилия на представляващия)
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Приложение № 3
ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
От: .....................................................................................................................................................
(наименование на участника)
регистрирано с решение от ................... на .............................. по ф.д. № .............../ ......... при
................., ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на
управление: гр. .................................., ул.................................., №..............., данъчна
регистрация ................................................, тел. ................................, факс:..........................., еmail......................, представлявано от .........................................................................................
в качеството му на ..............................................(ако е пълномощник – данни от нотариално
заверено пълномощно)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. Поемаме ........... % отговорност за покриване на щети в охраняваният обект,
допуснати в резултат на виновно поведение на служители на охраната, неправомерни
действия на трети лица - кражби с взлом на охраняваното имущество, изнасяне на
материални ценности не по установения ред от обекта и други, като срока за
възстановяване на нанесените щети е........................ календарни дни;

Дата: ......................................... г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .................................
(име и фамилия на представляващия)
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Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
От

...................................................................,

ЕГН...........................,

жител

на

гр.

..................................................,

ул.

......................,
живущ

гр.

................................................,

община

................................., л.к. № ....................., издадена от .............................. гр. ...........................
на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че
съм запознат/а с клаузите на проекта на договор за възлагане на услуга с предмет:
„Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред
нея“, находяща се на бул. „Проф.Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, Столична община,
район „Младост“ и приемам условията на същия.

Дата ................................. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.........................................
....................................................
/длъжност и име/
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Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата/....................................................................................................,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността) на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на
участника),
с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на
управление:......................................................................................................................................
.............. - участник в поръчка за възлагане на услуга с предмет: „Извършване на
денонощна физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея“, находяща
се на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.

Декларирам, че съм извършил оглед на обекта:

- на сградата на КЗЛД, находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.
София, Столична община, район „Младост“.
-

Дата ................................. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:......................................
....................................................
/длъжност и име/
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Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата/....................................................................................................,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността) на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на
участника), с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на
управление:......................................................................................................................................
.............. - участник в поръчка за възлагане на услуга с предмет: „Извършване на
денонощна физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея“, находяща
се на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.

Декларирам, че в офертата за поръчката по отношение на посочените услуги са
спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена труда и
условията на труд.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
смисълана чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ................................. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ :.........................................
....................................................
/длъжност и име/
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Приложение № 7

Справка за оборот, който се отнася до предмета на обществената поръчка

Представляваният от мен участник .......................................... е реализирал оборот,
който се отнася до предмета на обществената поръчка, за предходните три години, както
следва:

2011 г. - ...................... лв. без ДДС
2012 г. - ...................... лв. без ДДС
2013 г. - ...................... лв. без ДДС
Общо .

..................... лв. без ДДС за тригодишния период.

Дата ................................. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ :.........................................
...............................................
/длъжност и име/
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Приложение № 8

Справка-декларация
съдържаща списък на
договорите, които се отнасят до предмета на обществената поръчка
изпълнени през последните три години, считано до крайния срок за получаване на
оферти
Наименование на
възложителя и
координати на
негови
представители
(адрес, телефон и
лица за контакт)

Описание предмета

Стойност на

на договора

договора

Дата ................................. г.

Дата на сключване на
договора

Дата на
приключван
е на
изпълнение
то на
договора

ПОДПИС И ПЕЧАТ :.........................................
....................................................
/длъжност и име/
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Приложение № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за квалифицирания персонал, ангажиран за изпълнение на поръчката
Долуподписаният/ата/....................................................................................................,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността) на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на
участника), с ЕИК............................... и със седалище и адрес на управление:
....................................................................................................................................................
участник в поръчка за възлагане на услуга с предмет: „Извършване на денонощна
физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея“, находяща се на бул.
„ Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.
ДЕКЛАРИРАМ
за изпълнение на настоящата поръчка ще използвам следния квалифициран
персонал

Видът на
Образование/средно
Длъжността, правоотношението
Име,
Професионален
или висше/,
която ще
с участника
опит
Квалификация –
№ презиме,
изпълнява
(трудово,
фамилия
(години)
завършил курс за
гражданско, дата ,
охранители
година и др.)
1
2
3
4
5
6

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата, ................................. г.

ДЕКЛАРАТОР:...................................
/длъжност и име/
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Приложение № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
за разполагаемото техническо оборудване и технически системи за сигурност

Долуподписаният/ата/....................................................................................................,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността) на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на
участника), с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на
управление:......................................................................................................................................
.............. - участник в поръчка за възлагане на услуга с предмет: „Извършване на
денонощна физическа охрана на сградата на КЗЛД“, находяща се на бул. „Проф.
Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.
ДЕКЛАРИРАМ, че
За изпълнение на настоящата поръчка ще използвам следното техническо
оборудване и технически системи за сигурност:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(п о п ъ л в а с е о т

у ч а с т н и к а)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:.................................

ДЕКЛАРАТОР: ………………………
……………………………………
/длъжност и име/
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Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 47, ал.1, т. 1, букви от „а” до „д” вкл., т. 2 и т. 3 от ЗОП
Долуподписаният……………………………................................…………............................
/ име, презиме, фамилия /

Адрес:
гр. ..............................................................................................................................................
...............................................,
л.к.,
№………………………..,
издадена
от
МВР
......……………………., на ............................., ЕГН …………………………......, в качеството
на
..................................
.......................................................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 7 от ЗОП)

на................................................................................................................................................
(наименование на участника, члена на обединението или подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;
2. …………………………………………………………. не е:
/ наименование на участника, члена на обединението или подизпълнителя /

- обявено в несъстоятелност;
- в производства по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.
Забележка: Участникът декларира обстоятелствата по т. 1 и в случай, че е осъждан с
влязла в сила присъда за някое от описаните престъпления, но е реабилитиран.
дата . . . . . . . . . . . . .

ДЕКЛАРАТОР:…………….
………………………………..
/длъжност и име/

Приложение № 12
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ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП
Долуподписаният……………………………................................…………............................
/ име, презиме, фамилия /

Адрес:
гр. ..............................................................................................................................................
...............................................
л.к.,
№………………………..,
издадена
от
......……………………., на ............................., ЕГН …………………………......, в качеството
на
..................................
.......................................................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 7 от ЗОП)

на................................................................................................................................................
(наименование на участника, члена на обединението или подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. ……………………………………………………………… не е:
( наименование на участника, члена на обединението или подизпълнителя)

- в открито производство по несъстоятелност;
- сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъл на чл. 740 от
Търговския закон;
2. ……………………………………………………………… няма:
(наименование на участника, члена на обединението или подизпълнителя)

- парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения,
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно
правните норми на държавата, в която лицето е установено.
- наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата . . . . . . . . . . . . .

ДЕКЛАРАТОР:………………………
………………………………….
/длъжност и име/
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Приложение № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл.47, ал.5 от ЗОП
Долуподписаният……………………………................................…………............................
/ име, презиме, фамилия /

Адрес:
гр. ..............................................................................................................................................
...............................................
л.к.,
№………………………..,
издадена
от
МВР
......……………………., на ............................., ЕГН …………………………...., в качеството
на..................................
.......................................................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 7 от ЗОП)

на................................................................................................................................................
(наименование на участника, членът на обединението или подизпълнителя)

Във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на денонощна
физическа охрана на сградата на КЗЛД и паркинга пред нея“, находяща се на бул.
„Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, Столична община, район „Младост“.
и на основание чл.47, ал.5 от ЗОП
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата . . . . . . . . . . . . .

ДЕКЛАРАТОР:………………….
……………………………………..
/длъжност и име/
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Приложение № 14

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
Наименование на участника: ………….………………………………………………………………….
Представлявано от: ………………………………………………………………...........................................
Седалище по регистрация: Р България ………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Булстат (ЕИК )номер:……………………………………………..
ДДС регистрация на:………………………………………………….
Идентификациотен № п о Д Д С : ………………………………………………..
Данни на ръководителя (пълномощника)
…………………………………………………………………………………………………

(име,презиме,фамилия )

лична карта № ……………………………, издадена на………………. от…………………
Адрес за кореспонденция: Р България
Гр. ………………………………………………………………….
Телефонен номер:………………………………………
Факс номер:……………………………………………….
Електронен адрес:…………………………………..
Лице за контакти:…………………………………………………………………………………………………..
Обслужваща банка
име:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Банков код: ……………………………………………..
IBAN BG: …………………………………………………..
Титуляр на сметката:……………………………….

……………г.
гр…………

УПРАВИТЕЛ:……………….
(подпис и печат )

32/32

