
Партида: 00332 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

V АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

А К 1-т 1 0 0 0 С ° Ф И Я ' У л ' Л е г е 4 

O i l факс: 940 7078 
% e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bq 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00332 
Поделение: Община Кричим 
Изходящ номер: 29-00-134 от дата 19/08/2013 
Коментар на възложителя: 
„Невъоръжена охрана и охрана със COT на обекти на територията на 
община Кричим" , разделена на две самостоятелно обособени 
позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: „НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ" 

Обособена позиция 2: „ОХРАНА СЪС COT НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ" 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Кричим 
Адрес 
п л . " О б е д и н е н и е " № 3 
Град Пощенски код Страна 
Кричим 4220 РБългария 
Място/места за контакт Телефон 
Община Кричим 03145 2098 
Лице за контакт (може и повече от едно лице' 
Елена Москова - юрисконсулт 
E-mail Факс 
kmet krichim@abv.bg 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.krichim.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://krichim.bg/web/optk.html 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 
I] Строителство Ц Доставки Услуги 
Кратко описание 
Избор на изпълнител по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: 
„Невъоръжена охрана и охрана със COT на обекти на територията на 
община Кричим" ,с обща прогнозна стойност до 9 500 лв. без ДДС, 
разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 1: „НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ", с обща прогнозна стойност до 8500 
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лв. без ДДС. 
Обособена позиция 2 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ", с 
ДДС. 

„ОХРАНА СЪС COT НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
обща прогнозна стойност до 1000 лв. без 

Общ терминологичен речник (CPV) 
Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 79713000 

РАЗДЕЛ III 
Количество или обем 
Осъществяване на предмета на поръчката включва следните 
дейности: 
Позиция № 1: „Невъоръжена охрана на обекти на територията на 
община Кричим": 

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „РАЛИЦА", с адрес: гр. Кричим, ул. 
„Никола Вапцаров" № 8а: 
а/ режим на охрана в обекта: ежедневно/понеделник до неделя/ от 
07:30 часа до 17:30 часа. 
б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта; 
в/ обектът обхваща територията на ОДЗ „Ралица"; 
г/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа 
защита на имущество, противоправни посегателства с пропускателен 
режим с 1,5 /един и половина/ охранители. 
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „НЕЗАБРАВКА" с адрес: гр. Кричим, 
бул. „Александър Стамболийски" № 63: 
а/ режим на охрана в обекта: ежедневно/понеделник до петък/ от 
08:00 до 18:00 часа и денонощна /събота и неделя/ от 0:00 часа 
до 24:00 часа. 
б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 
в/ обектът обхваща територията на ОДЗ „Незабравка"; 
г/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа 
защита на имущество, противоправни посегателства с 1,5 /един и 
половина/ охранители. 
ОБЩИНСКИ ПАЗАР, с адрес: гр. Кричим, ул. „Търговска" 
а/ инкасо на обекта: неделя, денем от 09:00 часа до 13:00 часа. 
б/ обектът обхваща територията на Общинския пазар; 
в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа 
защита на парични средства от противоправни посегателства с 
2 /двама/ охранители. 
Позиция № 2: „Охрана със COT на обекти на територията на община 
Кричим": 
а/ За ОДЗ „Ралица", с адрес: ул. „Никола Вапцаров" № 8а - 1 
помещение, 1 точка; 
б/ За ОДЗ „Незабравка", с адрес: бул. „Александър Стамболийски" 
№ 6 3 - 4 помещения, 4 точки; 
в/ За Храм „Св. Св. Козма и Дамян", с адрес: пл. „Освобождение"-
1 помещение, 1 точка; 
г/ За Склад на община Кричим, с адрес: пл. „Обединение" № 3 - 1 
помещение, 1 точка; 
д/ За Библиотека - Кричим, с адрес: пл. „Обединение" № 5 - 8 
помещение, 9 датчика; 
е/ За Център за обществена подкрепа - Кричим, с адрес: пл. 
„Обединение" № 5 - 8 помещения, 1 точка, 8 датчика; 
ж/ За Трафопост - Младежки дом - Кричим с адрес: ул. „Никола 
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Петков" № 11 - 5 помещения, 1 точка, 10 датчика; 
з/ За Архив „Оперативни програми", с адрес: пл. „Обединение" № 3 
- 5 помещения, 1 точка, 10 датчика; 
и/ За Склад на съблекалня на стадион „Христо Ботев" - 5 
помещения, 1 точка, 10 датчика. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 9500 Валута: BGN 
Място на извършване 
гр.Кричим код NUTS: 

BG421 
Изисквания за изпълнение на поръчката 
Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 
участниците: 
Участникът следва да е реализирал общо за последните три години 
(2010, 2011 и 2012 год.) или в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал дейността си оборот от 
дейности сходни на предмета на поръчката в размер не по-малък от 
50 000 лв. (петдесет хиляди лева). 
Минимални изисквания за технически възможности, квалификации и 
опит: 
1) Участникът да е изпълнил минимум 2 /два/ договора в областта 
на охранителните услуги, придружени с референции за добро 
изпълнение на същите от съответните възложители за последните 
три години ( 2010, 2011, 2012), или в зависимост от дата на 
която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано 
от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. 
2) Участникът да притежава Лиценз, съгласно Закона за частната 
охранителна дейност. 
3) Участникът да има внедрена система за управление на 
качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или 
еквивалентна. 
4) Удостоверение за регистрация като администратор на лични 
данни. 
Участниците трябва да разполагат към момента на подаване на 
офертата и през целия период на осъществяване на обекта на 
поръчката, с ключови експерти, които ще участват в изпълнението 
на услугата, включващ минимум следните експерти: 
Ръководител на охранителна дейност - не по-ниско от средно 

образование, да притежава опит в областта на охранителните 
услуги минимум 3 (три) години. 
Технически персонал / охранители - не по-ниско от основно 
образование, общ професионален опит минимум 2 (две) години. 

Критерий за възлагане 
J най-ниска цена икономически най-изгодна оферта 
Показатели за оценка на офертите 
1. Показател 1 - „Предлагана цена" /К1/ - тежест на критерия -
60 %; 
2. Показател 2 - „Време за реакция при критична ситуация 
(времето се определя в минути)" /К2/ - тежест на критерия - 20 
% . 
3. Показател 3 - „Срок за подмяна на охранител, който е в 
невъзможност да изпълнява задълженията си/дефектирали устройства 
(срокът се определя в часове)" /КЗ/ - тежест на критерия - 20 % 
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Срок за получаване на офертите 
Дата: 26/08/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00 
Европейско финансиране Да • Не 69 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 

РАЗДЕЛ IV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 26/08/2013 дд/мм/гггг 
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