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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 1352
Поделение: "Булгаргаз" ЕАД
Изходящ номер: БГ-04-19-1488  от дата 25/08/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
БУЛГАРГАЗ ЕАД

Адрес
ул. Петър Парчевич № 47

Град Пощенски код Страна
София 1000 България

Място/места за контакт Телефон
в съответствие с посочения горе 
адрес

02 9358985

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антоан Лазаров

E-mail Факс
Antoan.Lazarov@bulgargaz.bg 02 9250394

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.bulgargaz.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://bulgargaz.bg/bg/profil-na-kupuvatsha/obshtestveni-
porytshki-27/publitshni-pokani-36/sybitie-70

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана и 
пропускателен режим на офис сградата на “Булгаргаз” ЕАД, 
паркоместата пред същата, както и на намиращите се в посочената 
сграда движими вещи.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79713000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Услугата по предмета на настоящата обществена поръчка ще се 
предоставя за срок от една година, считано от датата на 
сключване на договора с възложителя в обхват, съответстващ на 
посоченото в тази покана и приложенията към същата.

Прогнозна стойност
(в цифри): 47000   Валута: BGN

Място на извършване
гр. София код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Охраната и пропускателния режим по предмета на настоящата 
обществена поръчка, следва да се осъществяват, както следва:
- Централен вход, разположен от към ул. “Пeтър Парчевич” - 24 
часова въоръжена охрана, седем дни седмично и пропускателен 
режим в работно време; 
- Паркинг за служебни автомобили на дружеството, намиращ се по 
улицата пред сградата на ул. “Пeтър Парчевич”, през работно 
време;
- Подземен гараж в офис сградата на “Булгаргаз” ЕАД за служебни 
автомобили. Входът се намира от към ул. “Пeтър Парчевич”- 24 
часова въоръжена охрана, седем дни седмично; 
- Видеонаблюдение на периметъра около офис сградата на 
“Булгаргаз” ЕАД, посредством съществуваща система за 
видеонаблюдение, изградена от Възложителя.

Изисквания относно организацията на охраната на обекта:
- Денонощна въоръжена охрана;
- Брой постове - 2 (два): Пост № 1: денонощен стационарно-
подвижен и Пост № 2: дневен стационарно-подвижен, през работно 
време;
- Брой охранители: 6 (шест);
- Въоръжение: късоцевно огнестрелно оръжие;
- Недопускане навлизането в района на обекта на лица, без да е 
установена необходимостта от допускането им в района на обекта;
- Недопускане внасянето и изнасянето на имущество и материали 
без необходимите за целта документи и/или разрешение от 
представител на Възложителя.

Детайлните изисквания на Възложителя за изпълнение на услугата 
по предмета на настоящата обществена поръчка се съдържат в 
проекта на Договор и в Техническата спецификация, които са 
приложения към тази покана и са публикувани в профила на 
купувача ("Булгаргаз" ЕАД) с адрес, в съответствие с посоченото 
по-горе в Раздел І "Възложител".

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показателите за определяне на комплексна оценка на офертите с 
тяхната относителна тежест в комплексната оценка са:

1. Размер на месечното възнаграждение за услугата по предмета на 
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обществената поръчка с относителна тежест - 60 %; 
2. План за организацията на физическата охрана на обекта с 
относителна тежест - 20 %;
3. Размер на основното месечно трудово възнаграждение на всеки 
един от охранителите, посредством които ще сe изпълнява услугата 
по предмета на обществената поръчка с относителна тежест - 15 %;
4. Срок за изплащане на обезщетение при нанесени материални щети 
с относителна тежест -  5 %;

Начинът за оценяване по всеки от показателите, както и за 
определяне на комплексната оценка на офертите, са посочени в 
Методика за оценка на офертите, която е публикувана в профила на 
купувача ("Булгаргаз" ЕАД) с адрес, в съответствие с посоченото 
по-горе в Раздел І "Възложител".

Срок за получаване на офертите
Дата: 08/09/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
1. Относно своите технически възможности и квалификация, 
участниците следва да предоставят документи и информация в 
съответствие с посоченото в Техническата спецификация (Раздел 
II, т. 2.1. до т. 2.12. включително). Оферта на участник, която 
не съдържа документ/ти и/или информация в съответствие с 
посочените изисквания, няма да се разглежда и съответно оценява.

2. Оферта на участник, която не съдържа план за организацията на 
физическата охрана на обекта (т. 1.8. от Техническата 
спецификация), няма да се разглежда и съответно оценява.

3. Участниците ще могат да провеждат огледи на офис сградата на 
"Булгаргаз" ЕАД всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа 
през периода от датата на публикуване на настоящата Покана до 
изтичане на срока за получаване на оферти по същата. За целта 
участниците следва предварително да съгласуват конкретен ден и 
час за оглед с Антоан Лазаров - ръководител отдел "Сигурност и 
класифицирана информация", тел. 02 9358985;

4. Булгаргаз ЕАД ще осигури със собствени средства финансирането 
във връзка с настоящата обществена поръчка.

5. Офертите се подават в офис сградата на "Булгаргаз" ЕАД на 
адреса, посочен в т. I.1). Офертите ще се отварят на 09.09.2015 
г. от 11:00 часа в офис сгратата на "Булгаргаз" ЕАД с адрес: гр. 
София, ул. "Петър Парчевич" № 47.

6. Офертите следва да се представят в запечатан непрозрачен 
плик, до изтичане на срока за получаване на оферти. Върху плика 
се посочва информация за лицето, което подава офертата (фирмено 
наименование, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност 
факс и електронен адрес), както и указание, че съдържа оферта по 
настоящата Публична покана. Участниците следва да попълнят 
образеца на Оферта, който е публикуван в профила на купувача 
("Булгаргаз" ЕАД) с адрес, в съответствие с посоченото по-горе в 
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Раздел І "Възложител".

7. Лица за контакти във връзка с предоставяне на допълнителна 
информация: Антоан Лазаров - тел. 02 935 8985, Деница Илиева - 
тел. 02 935 8954. Лице за контакти във връзка с получаването на 
офертите: Албена Илиева - тел. 02 935 8991.

7. При подаване на офертата си, в съответстви с чл. 33, ал. 4 от 
ЗОП участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален 
характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като за 
целта прилага към офертата си декларация за конфиденциалност.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/09/2015 дд/мм/гггг
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