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ОДОБРЯВЯМЛ 

С КАЛЧЕВ 
Кмет на Община Кричим 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

за 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. /девет хиляди и 
петстотин лева/ без ДДС, 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" 

Изготвил: £Л-£&££ 
Елена Москова - юрисконсулт 

август 2013 г. 
гр. Кричим 
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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, в качеството си на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, an. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на Закона 
за обществените поръчки за доставка с предмет: „Невъоръжена охрана и охрана със COT 
на обекти на територията на община Кричим" разделена в две самостоятелно 
обособени позиции 

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". 

I. Предмет и стойност на поръчката 

1. Описание на предмета на поръчката 
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" № 63 - 4 

помещения, 4 точки; 
в/ За Храм „Св. Св. Козма и Дамян", с адрес: пл. „Освобождение"- 1 помещение, 1 

точка; 
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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 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. 

Един кандидат може да участва както за всяка позиция по отделно, така и за двете 
позиции заедно. 

2. Стойност 

Прогнозната стойност на поръчката е 9 500 лв. без ДДС, съответно: 

Позиция 1. НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ - 8 500 лв. без ДДС; 

Позиция 2. ОХРАНА СЪС COT НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ -1 000 лв. без ДДС; 

и включва всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват. 

Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката не следва да 
надвишава максималната прогнозна стойност на поръчката от 9 500 лв. без ДДС и по 
съответните обособени позиции. 

Оферти, надвишаващи максималната прогнозна стойност на поръчката, определена 
от възложителя, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на това финансово условие. 

II. Общи условия за участие в процедурата 
1. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата и 

документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. 
2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

участника. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

3. Участникът се представлява от управителите си или от лица, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 

4. Кандидатите могат да подават само една оферта за участие в процедурата. Няма да 
се приемат различни варианти на оферти от един участник. 

5. Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 90 (деветдесет) 
календарни дни считано от датата, определена като краен срок за подаването им. 
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите 
си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

6. Всеки участник може да направи предложение за само за една, за всички или за 
една или повече обособени позиции. За всяка от обособените позиции се попълва ценова 
оферта и техническо предложение по образец и се прилагат към офертата на участника. 
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7. Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на обособената 
позиция по поръчката и не могат да оферират само за част от артикулите посочени в 
техническата спецификация на съответната позиция. 

8. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

9. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е „свързано лице" по 
смисъла на §23а от ЗОП и/или за него е налице конфликт на интереси по Закона за защита и 
предотвратяване на конфликт на интереси със служители в Общинската администрация на 
гр. Кричим. Изискването се отнася за управителите или за изпълнителните членове на 
управителните органи на кандидатите. При сключване на договора определеният 
изпълнител представя документи, издадени от компетентните органи, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липса на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 5. 

III. Изисквания към изпълнението на поръчката 

1. Квалификационни изисквания към кандидатите: 
За Позиция № 1: „Невъоръжена охрана на обекти на територията на община 

Кричим": 
1) Да притежава удостоверение за регистрация като администратор на лични 

данни. Този факт се доказва с представянето на заверено копие от Удостоверението за 
регистрация като администратор на лични данни. 

2) Да разполага с Обединен дежурен център за мониторинг и контрол на COT и 
видеонаблюдение, чрез нает интернет канал и помощ на охранителите. Този факт се 
доказва с представянето на заверено копие от нотариален акт, респективно договор за наем. 

3) Да разполага с GPS система за контрол на реакцията на автопатрулните 
автомобили. Този факт се доказва с разпечатка на GPS устройствата. 

4) Да притежава лиценз по реда на чл. 4 от Закона за частната охранителна 
дейност. Този факт се доказва с представянето на заверено копие на лиценза. 

Позиция № 2: „Охрана със COT на обекти на територията на община Кричим": 
1) Да притежават собствени и/или наети минимум 2 (два) броя автопатрули на 

територията на Община Кричим. Този факт се доказва с представянето на заверени копия 
от регистрационни талони на МПС, които се ползват за автопатрули, и/или с копия от 
договори за лизинг или наем на МПС. 

2) Да притежават минимум 1 (една) радиочестота на територията на Община 
Кричим. Този факт се доказва с заверено копие на документ, издаден от Комисията за 
регулиране на съобщенията (КРС). 

3) Да притежават дублиране на системата на COT чрез радио система (ефирна) и 
по кабел. Този факт се доказва с представянето на декларация в тази насока. Декларацията 
се изготвя в свободен текст. 

4) Да разполага с минимум 10 (десет) служители на трудов и/или граждански 
договор, в които договори да е посочено, че тяхната месторабота е на територията на 
Община Кричим. Този факт се доказва с представяне на подписан от кандидата списък с 
имената на служителите и заверени преписи от трудови и/или граждански договори. 

5) Да притежава лиценз по реда на чл. 4 от Закона за частната охранителна 
дейност. Този факт се доказва с представянето на заверено копие на лиценза. 

IV. 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 
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оборот от дейности сходни на предмета на поръчката в размер не по-малък от 50 000 лв. 
(петдесет хиляди лева). 

Забележка: Под „дейности, сходни с предмета на поръчката" следва да се разбират 
дейности, свързани с невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника 
(COT). 

V. Изискуеми документи и информация за доказване на минималните 
изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците: 

Заверени от участника копия на баланс, отчет за приходите и разходите и 
приложенията към отчета като съставни части на годишния финансов отчет за последните 3 
(три) приключили финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) в зависимост от датата, на 
която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се 
изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Справка-
декларация за оборота от извършени дейности, сходни с предмета на поръчката общо за 
последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се Образец 
№7; 

Забележка: В случай, че участникът е посочил единен идентификационен код и ГФО 
са обявени в търговския регистър, годишните баланси, отчетите за приходи и разходи и 
приложенията към отчетите за последните 3 приключили финансови години могат да не 
се представят към офертата, а участникът само да посочи, че са обявени в търговския 
регистър. В случай, че по обективни причини (новорегистрирани участници) участникът не 
може да представи справка-декларация по отношение на оборот от дейности, сходни с 
предмета на поръчката общо за последните три години, той следва да представи 
доказателства за размера на оборота от датата на регистрацията или започване на 
дейността си до 2012 г. включително. В случай, че участниците са чуждестранни 
юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно 
приложимото законодателство на страната, където са установени; 

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е 
юридическо лице минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. Когато 
участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
минималните изисквания за икономическо и финансово състояние за подизпълнителите се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Подизпълнителите трябва да докажат наличието на пропорционален оборот от 
работи, сходни с предмета на поръчката, съобразно вида и дела на изпълняваната от тях 
работа. 

VI. 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) 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: 
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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. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изброените по-горе 
изисквания се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в 
него. 

Ако участникът предвижда използването на подизпълнители, минималните 
изисквания за подизпълнителите се прилагат според вида на работите, които ще извършват 
и дела на тяхното участие. 

Участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически 
лица при изпълнение на поръчката, при условие че докажат, че ще имат на свое 
разположение тези ресурси. 

VII. Изискуеми документи и информация за доказване на техническите 
възможности и квалификация на участника: 

7.1. Списък-декларация на основните договори за дейности, сходни с предмета на 
настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години ( 2010, 2011, 2012 
г.) 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 по Образец № 8. 
Списъкът трябва да е придружен с Референции/ препоръки за добро изпълнение. 
Референциите/препоръките, които придружават списъка следва да съдържат информация за 
стойността, датата и мястото на услугата, предмет на договора, както и дали то е изпълнено 
професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 

7.2. Копие на валиден Лиценз съгласно Закона за частната охранителна дейност. В 
случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен 
документ, издаден от компетентен орган на държава-членка на ЕС или на др. държава-
страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да представи 
декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентни органи, 
съгласно националния му закон. 

7.3. Списък-декларация на ключовите експерти/ръководни и технически лица/, 
които ще участват в изпълнението на поръчката - Образец № 9. Списъкът да съдържа име на 
лицето, позиция и длъжност на ключовия експерт, вида на правоотношението на лицата с 
участника /трудово, гражданско, др./, дейност, която ще изпълнява лицето в настоящата 
поръчка, правоспособност и професионален опит. Документи удостоверяващи 
образованието и професионалната квалификация и опита на всички ключови експерти на 
участника, придружени с копия на дипломи за завършено образование, удостоверения, 
сертификати, копия от трудови и/или осигурителни книжки и др. документи, доказващи 
изискванията за ключовите експерт, и посочени в документацията. За ръководителя на 
обекта - документи, удостоверяващи наличието на опит в дейности, подобни на обекта на 
настоящата обществена поръчка. 

При обединение/консорциум, документите доказващи покриването на критериите за 
подбор се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциума 
доказва съответствието си с критерия за подбор. Когато участникът предвижда 
участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите за доказване на 
техническите възможности и квалификация се прилагат и за подизпълнителите. Когато 
участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, в случай, че документите за доказване на техническите възможности и 
квалификация, които са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е 
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обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението. 

VIII. Начин на плащане 
Поръчката се финансира от Община Кричим. Плащанията ще се извършват по банков 

път по сметка на Изпълнителя, при спазване на всички изисквания и условия на Договорите 
за обществената поръчка. Възложителят превежда месечна абонаментна такса за СОТ/ 
възнаграждение за физическа охрана по сметка, посочена от Изпълнителя. 

IX. Срок за изпълнение на поръчката 
Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2013 г. считано от датата на 

подписване на договора. 

X. Критерий за оценка на офертите и показатели за определяне на 
комплексната оценка: 

Критерият за оценка на офертите, подадени за участие в процедура по възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Невъоръжена охрана и охрана със 
СОТ на обекти на територията на община Кричим" разделена в две самостоятелно 
обособени позиции е „икономически най-изгодната оферта" при следните показатели и 
тежести за определяне на комплексната оценка: 

1. Показател 1 - „Предлагана цена" /К1/ - с максимален брой точки - 60 и тежест 
на критерия - 60 %. Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска 
цена за поръчката. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-
ниската предложена цена. При определяне на точките по този критерий, които ще получи 
съответния кандидат, се ползва следната формула: 

Р min 
К1= 60 X , където 

Р п 
К1 е символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 1; 
60 е максималният брой точки по Показател 1; 
Р п - цената, предложена от конкретния /п-ия/ кандидат; 
Р min - най-ниската предложена цена. 

2. Показател 2 - „Време за реакция при критична ситуация (времето се определя 
в минути)" /К2/ - с максимален брой точки - 20 и тежест на критерия - 20 %. Максималният 
брой точки получава офертата с предложена най-кратко време за реакция. Точките на 
останалите кандидати се определят в съотношение към най-краткото време за реакция. При 
определяне на точките по този критерий, които ще получи съответния кандидат, се ползва 
следната формула: 

Р min 
К2= 20 X , където 

Р п 
К2 е символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 2; 
20 е максималният брой точки по Показател 2; 

Р п - времето за реакция, предложена от конкретния /п-ия/ кандидат; Р min - най-
краткото предложено време за реакция 

3. Показател 3 - „Срок за подмяна на охранител, който е в невъзможност да 
изпълнява задълженията си/дефектирали устройства (срокът се определя в часове)" 
/КЗ/ - с максимален брой точки - 20 и тежест на критерия - 20 %. Максималният брой точки 
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получава офертата с предложена най-кратък срок. Точките на останалите кандидати се 
определят в съотношение към най-краткия срок. При определяне на точките по този 
критерий, които ще получи съответния кандидат, се ползва следната формула: 

Р min 
К3= 20 X , където 

Р п 
КЗ е символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 3; 
20 е максималният брой точки по Показател 3; 
Р п - срокът за подмяна, предложена от конкретния /п-ия/ кандидат; 
Р min - най-краткият предложен срок 

Общия брой точки, който ще получи всеки кандидат се определят по следната 
формула: 

К = K l + К2 + КЗ 

К е общият брой точки, който ще получи всеки кандидат; 
К1 са точките, които кандидатът е получил по Показател 1; 
К2 са точките, които кандидатът е получил по Показател 2; 
КЗ са точките, които кандидатът е получил по Показател 3; 

Всеки член на комисията отбелязва за всеки кандидат, в предварително съставена 
таблица лист, броя точки по всеки показател и класирането в резултат на общия брой точки 
при сбора на всички показатели. В случай, че при изчисляването на точките се получи 
резултат, който е число с много цифри след десетичната запетая, то това число се закръгля 
до 2 цифри след десетичната запетая. 

Председателят на комисията, въз основа на попълнените от всеки член на комисията 
таблици за индивидуална оценка, попълва таблицата за крайна обща оценка. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сума от средноаритметичния 
брой на точките, т.е. сумата от общите оценки на всеки член на комисията за всяка оферта, 
разделена на броя на членовете на комисията. 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много точки. 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 
условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Ако и по този ред не може да се определи изпълнител на поръчката комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните, на първо място оферта. 

XI. Съдържание на офертата: 
• Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - по 

формат на участника; 
• Оферта за участие - попълва се Образец № 1; 
• Административни сведения за участника - попълва се Образец № 2; 
• Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец № 3; 
• Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за българско 

юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното 
му законодателство. 

Забележка: 
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При посочване на ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и 
да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както 
и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на документите се 
посочва „ не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР ". 

• Декларация за участието на подизпълнители - попълва се Образец № 4 (ако е 
приложимо); 

• Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в 
изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 5 (ако е приложимо); 

• Декларация за срок на валидност на офертата - попълва се Образец № 6; 
• Копие на Лиценз, съгласно Закона за частната охранителна дейност; 
• Удостоверение за регистрация като администратор на лични данни. 
• Референции / препоръки за изпълнението на поръчки, с подобен предмет като 

настоящата поръчка през последните 3 /три/ години - в тези препоръки трябва да са 
посочени стойността, датата и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено 
професионално и в съответствие с нормативните изисквания,; Препоръките / Референциите 
за договорите доказващи изпълнението на критериите за допустимост са задължителни. 

• При участник обединение, което не е юридическо лице Нотариално заверено 
споразумение/договор за създаване на обединение, в който е предвидено разпределение 
на изпълнение на отделните видове дейности между отделните участници в обединението, 
съгласно предмета на поръчката и се посочи представляващият обединението, с нотариална 
заверка на подписите. 

• Справка-декларация за оборота от извършени дейности, сходни с предмета на 
поръчката общо за последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) 
в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си -
попълва се Образец №7; 

• Списък-декларация на основните договори за дейности, сходни с предмета на 
настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години (2010 г., 2011 г., 
2012 г.) - попълва се Образец № 8; 

• Списък-декларация на ключовите експерти/ръководни и технически лица/, 
които ще участват в изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 9; 

• Техническо предложение - участникът попълва Образец № 10, като посочва 
обособената/те позиция/и, за която/които подава оферта приложения към него: 

1. Списък на техниката, която ще се използва за извършване на дейностите 
2. Документи, удостоверяващи наличието на собствена/наета техника. 

Забележка: 
За всяка позиция кандидатите подават отделно предложение! 

• Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 
U; 

• Ценова оферта (Предлагана цена) - попълва се Образец № 12; 

XII. Получаване на документацията и представяне на офертата 

12.1. Получаване на документация за участие 

Документацията за участие в процедурата е налична и се предоставя безплатно на 
следната интернет страница: http://www.krichim.bg/web/optk.html или при поискване по 
електронна поща. Лица за контакт: Елена Георгиева Москова - юрисконсулт, електронна 
поща: kmet_krichim@abv.bg, тел.: 03145 2098. 

12.2. Представяне на оферта 
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12.2.1. Документите, се представят в запечатан непрозрачен плик. 
12.2.2. В горния десен ъгъл на плика се изписва: 

Община Кричим, код 4220 
Област Пловдив 
пл. „ Обединение " № 3 

12.2.3. В централната част на плика се изписва: 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ Невъоръжена охрана и охрана със COT на обекти на територията на община Кричим " 
разделена в две самостоятелно обособени позиции 

12.2.4. В долния ляв ъгъл на плика се посочва: 
Наименование на участника, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или 
e-mail; 

12.2.5 Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат 
фирмени печати и знаци. 

XIII. Изисквания към документите: 

13.1 Документите в офертата се подписват само от лица с представителни функции 
/съгласно данните от Търговския регистър или удостоверението за актуално състояние/ или 
изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква представяне на 
нотариално заверено пълномощно. 

13.2. Представените копия на документи трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с 
оригинала", подпис и свеж печат на участника. 

13.3. Офертата се подава на български език; 
13.4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

XIV. Място и срок за подаване на оферти: 

> Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка на адрес: град Кричим, пл. „Обединение" № 3, стая № 13; 

> Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП; 

> Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя; 

> Възложителят може да удължи срока за подаване на оферти когато в 
първоначално определения срок за получаване на офертите, няма постъпила оферта, или е 
получена само една оферта; 

> С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки 
се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 

> При подаване и приемането на офертата в деловодството на Възложителя 
същата се регистрира във входящ регистър. Върху плика се отбелязва входящия номер, дата 
и час на постъпване. За подаването на офертата на участника се предоставя входящ 
регистрационен номер; 

> Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 
или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се 
връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 
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XV. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

15.1. Възложителят назначава Комисия от длъжностни лица след изтичане на срока за 
приемане на офертите и я обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Със заповедта 
за назначаване на комисията, възложителя определя и срок за работата й. 

15.2. Комисията отваря, разглежда, оценява в съответствие с предварително избрания 
критерий и класира офертите по ред определен от длъжностните лица в Комисията. 

15.3. Комисията съставя протокол за отварянето, разглеждането, оценяването и 
класирането на офертите, които се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
за утвърждаване заедно с цялата документация в срока за работа на комисията, определен в 
заповедта за назначаването й. 

XVI. Сключване на договор 

16.1. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

16.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договора за 
изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да 
определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 

16.3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта 
на договора, представен в документацията и включва задължително всички предложения от 
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

16.4. Преди сключване на договора избраният за изпълнител представя: 
- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 2 към договора. 

За всички неуредени въпроси в настоящите указания за участие ще се прилагат 
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с 
предмета на обществената поръчка. 
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