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BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с 

бронирани автомобили 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2004/18/EO  

Услуги 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670919 

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките, ул. 

„Съборна” № 2, За: доц. д-р Людмил Вагалински - Директор на НАИМ-БАН, Република 

България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: naim@naim.bg, Факс: 02 9882405 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.naim.bg/. 

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/. 

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна 

информация: На горепосочения адрес за контакти.  

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и 

допълнителни документи:  

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670919 

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките, ул. 

„Съборна“ № 2, ет. 1, стая "Деловодство", За: инж. Надя Николова - ръководител 

"Административен" отдел в НАИМ, ет. 1, Република България 1000, София, Тел.: 02 

9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405 

Място/места за контакт: всеки работен ден през времето 10:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 16:00 

ч. 

Интернет адрес/и: 

Интернет адрес: www.naim.bg. 

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени 

офертите/заявленията за участие:  

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670919 
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Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките, ул. 

„Съборна“ № 2, ет. 1, стая "Деловодство", За: доц. д-р Людмил Вагалински - Директор 

на НАИМ-БАН, Република България 1000, София, Тел.: 02 9882406, Факс: 02 9882405 

Място/места за контакт: деловодството на НАИМ - БАН  

I.2) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация 

I.3) Основна дейност 

Отдих, култура и религия 

Друг: научна организация 

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

II.1) Описание 

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 

Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, 

културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях 

на Национален археологически институт с музей при БАН за срок от 36 + 3 месеца. 

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на 

доставката или място на предоставяне на услугите 
Услуги 

Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на 

услугите с бронирани автомобили)  

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката 

или място на предоставяне на услугите:  

Република България, гр. София.  

Код NUTS:  

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или 

динамичната система за покупки (ДСП) 

Обявлението обхваща обществена поръчка 

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите 

Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, 

културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях 

на Национален археологически институт с музей при БАН за срок от 36 + 3 месеца. 

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца. Допълнителният срок от 3 месеца е 

опция, която може да бъде упражнена, т.е. срокът на договора може да бъде еднократно 

продължен до 3 /три/ месеца след 36-месечния срок при поискване от страна на 

Възложителя отправено до Изпълнителя поне 30 дни преди изтичане срока на договора 
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поради необходимост от приключване на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка със същия предмет за следващ период. 

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV) 

79713000 

Описание: 

Охранителни услуги  

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки 

(GPA) 

НЕ 

II.1.8) Обособени позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

НЕ 

II.1.9) Информация относно вариантите 

Ще бъдат приемани варианти 

НЕ 

II.2) Количество или обем на поръчката 

ІІ.2.1) Общо количество или обем 

Денонощна физическа охрана на: Централната сграда на НАИМ – БАН, с намиращите 

се в нея музейни ценности и движими вещи; Денонощна физическа охрана на: 

Археологическа библиотека с намиращите се в нея движими вещи в гр. София, ул. 

„Г.С. Раковски” № 149, ет. 2 заедно с хранилището на 5-ти етаж и помещения на 3-ти 

етаж. 

Стойност, без да се включва ДДС 
420000 BGN 

II.2.2) Информация относно опциите 

Опции 

ДА 

Опция за удължаване срока на договора: Срокът на договора може да бъде еднократно 

продължен до 3 /три/ календарни месеца след 36-месечния срок за изпълнение при 

поискване от страна на Възложителя отправено до Изпълнителя поне 15 дни преди 

изтичане срока на договора поради необходимост от приключване на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка със същия предмет за следващ период. 

II.2.3) Информация относно подновяванията 

Тази поръчка подлежи на подновяване 
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НЕ 

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение 

Продължителност в месеци 

36 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

III.1) Условия във връзка с поръчката 

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции 

1. Участниците трябва да представят гаранция за участие, в размер на 2000 /две хиляди/ 

лева. Гаранцията се представя в оригинал в една от следните форми: - безусловна и 

неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност най-малко 90 

(деветдесет) календарни дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно 

образеца на банкова гаранция за участие от документацията за участие или - парична 

сума в български лева, внесена по сметката на Възложителя, по следната банкова 

сметка: IBAN: BG45UNCR 9660 3119 754 610. BIC: UNCRBGSF. УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК. 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение 

на договора в размер на 2% /две на сто/ от общата стойност на договора без ДДС, която 

обща стойност е цената за изпълнение на услугите по договора за период от 36 месеца. 

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 

разпоредбите, които ги уреждат 

Възложителят заплаща ежемесечно стойността на действително извършената услуга по 

договора срещу представяне на оригинал на фактура от Изпълнителя и приемо-

предавателен протокол за приемане работата на Изпълнителя за предходния месец, 

подписан от представители на двете страни. Плащането се извършва в лева, чрез банков 

превод, в срок до 6 (шест) работни дни от датата на получената от Изпълнителя 

фактура, но само след подписан от страните приемо-предавателен протокол за 

приемане работата на Изпълнителя за предходния месец. Повече подробности относно 

финансовите условия и начините на плащане са посочени в проекта на договор от 

документацията за участие. 

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически 

оператори, на която се възлага поръчката 

1. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. 2. В случаите по 

т. 1, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, 

те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 

установени. 

ІІІ.1.4) Други особени условия 

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия 
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НЕ 

ІІІ.2) Условия за участие 

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания 

във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 

изпълнени изискванията 

Изискуеми документи и информация: 1. Възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, приложими 

за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, а именно: 1.1. който 

участник е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай 

че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е 

под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.2. който 

участник е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 1.2а. който 

участник е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.3. който участник има 

задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.4. който участник 

има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 1.5. който участник е 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. 2. Възложителят 

отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник, 

за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), т. 2 и 3 и чл. 47, 

ал. 5 от ЗОП. 3. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което: а) в държавата, в 

която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, 

ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП; б) в държавата, в която е установено лицето е виновно за 

неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от 

възложителя с влязло в сила съдебно решение; в) в държавата, в която е установено за 

лицето са налице което и да е от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) 

включително и чл. 47, ал. 2, т. 5 от ЗОП; г) в държавата, в която е установено лицето е 

лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 4. Изискуеми 

документи (извън посочените в настоящото обявление - т. III.1.3, III.2.2, III.2.3 и други): 

4.1. За юридическите лица и еднолични търговци: копие от документа за регистрация 

или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 

удостоверение за актуално състояние на участника – ако е приложимо (оригинал или 

копие); 4.2. За физическите лица: копие от документа за самоличност; 4.3. Декларации 

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 

47, ал. 2, т. 1 - 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, приложими за настоящата гражданска поръчка с 

обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП. Чуждестранните физически или юридически лица в 
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допълнение представят и декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 

1, букви а) – д), чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП, които обстоятелства 

са приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП и се 

отнасят за държавата, в която лицето е установено. Цитираните декларации по чл. 47 

трябва да бъдат изготвени по образците от документацията за участие. 5. Останалите 

изисквания към участниците и другите необходими документи за представяне са 

посочени в документацията за участие. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности 

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 

изпълнени изискванията 

1. Информация за оборота на услугите, сходни с предмета на поръчката за последните 

три приключили години – 2010, 2011 и 2012 г. – изготвена съгласно образеца в 

Приложение № 11 от документацията за участие. 2. Заверени от участника копия на 

Годишните му финансови отчети за 2010 г., 2011 г. и/или 2012 г., в зависимост от 

датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Т.е. ако участникът 

е учреден или е започнал дейността си през 2011 г., той представя заверено копие на 

Годишния си финансов отчет за 2012 г. и ако е приложимо и за 2011 г. Ако е посочен 

ЕИК, участникът не представя копие на Годишния си финансов отчет за съответната 

година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър. Когато по обективни 

причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той 

може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, 

който възложителят приеме за подходящ. 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от услуги, сходни с предмета на 

поръчката, общо за последните 3 приключили години – 2010, 2011 и 2012 г. в лева без 

ДДС в размер на не по-малко от три пъти прогнозната стойност на поръчката в лева, 

без ДДС. Т.е. общият оборот от услуги в лева без ДДС, сходни с предмета на поръчката 

- общо за последните 3 приключили години – 2010, 2011 и 2012 г. на участника трябва 

да е не по-малко от 1 260 000 лева без ДДС. *Услуги, сходни с предмета на поръчката 

по смисъла на настоящата процедура, представляват извършването на услуги по 

предоставянето на частна охранителна дейност – охрана на имуществото на физически 

или юридически лица. 2. Участникът трябва да представи заверени копия на 

Годишните си финансови отчети за 2010 г., 2011 г. и/или 2012 г., в зависимост от 

датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Изискването обаче 

за минимален общ оборот от услуги в лева без ДДС, сходни с предмета на поръчката - 

общо за последните 3 приключили години – 2010, 2011 и 2012 г. в размер на не по-

малко от 1 260 000 лева без ДДС трябва да бъде изпълнено, независимо от датата, на 

която участникът е учреден или е започнал дейността си. 

ІІІ.2.3) Технически възможности 

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 

изпълнени изискванията: 

8.1.5.1. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката и 

изпълнени от участника през последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) – 

изготвен съгласно образеца в Приложение № 12 от документацията за участие. Всеки 
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от изпълнените от участника договори следва да е придружен с препоръка за добро 

изпълнение, издадена от получателя на услугата. 8.1.5.2. Заверено копие на Лиценз за 

извършване на частна охранителна дейност, валиден към датата, определена като краен 

срок за получаване на оферти и валиден за извършване на частна охранителна дейност - 

охрана на имущество на физически или юридически лица на територията на София 

област (Република България), издаден от директора на ГД "Национална полиция" или 

от упълномощени от него лица съгласно Закона за частната охранителна дейност. 

Търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в 

Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение, 

издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по 

чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят 

на изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 8.1.5.3. Списък на лицата, 

които ще отговарят за извършването на услугата – които трябва да бъдат не по-малко 

от 23 човека – 22 охранители и 1 ръководител на охранителната дейност, назначени по 

трудов договор от участника. Списъкът трябва да бъде изготвен по образеца в т. 8.1.5.3 

от документацията за участие. 8.1.5.3.1. Документи, удостоверяващи професионалната 

квалификация на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата – 

удостоверение за преминато първоначално обучение или документ, че лицето има 

професионална квалификация „охранител" - съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 

от ЗЧОД; 8.1.5.3.2. Заверено копие на валидно разрешение за носене и употреба на 

огнестрелно оръжие и боеприпаси за оръжието за служебни цели за всяко лице от 

списъка по т. 8.1.5.3. Разрешенията следва да са издадени съгласно изискванията на 

Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 

/ЗОБВВПИ/; 8.1.5.4. Заверено копие на валиден сертификат за система за управление на 

качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 (БДС, EN) или еквивалент с 

обхват охрана на имущество на физически или юридически лица или други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в посочения обхват. 

8.1.5.5. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и ако е приложимо 

допълнителните сили за реагиране, с които участникът разполага денонощно за 

изпълнение на поръчката. Декларацията трябва да съдържа: - брой и вид на оръжието, 

което участникът ще използува за изпълнение на поръчката - оръжие за служебни цели 

и боеприпаси за оръжието - преносимо късоцевно огнестрелно оръжие - пистолети 

и/или револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра. - брой и вид на техническите 

устройства за осъществяване на независима мобилна комуникация между отделните 

охранителни постове, които устройства работят на разрешени от Комисията за 

регулиране на съобщенията честоти или списък на други технически средства за 

осъществяване на независима мобилна комуникация между отделните охранителни 

постове. В случай, че участникът използува индивидуално определен ограничен 

радиочестотен ресурс PMR (Professional Mobile Radio) по Закона за електронните 

съобщения, то участникът следва да представи заверено копие на валидно разрешение 

за ползване на PMR, с териториален обхват най-малко на територията на София град. 

8.1.5.6. Заверено копие на валидно разрешение, издадено от МВР съгласно 

изискванията на ЗОБВВПИ, за съхранение на огнестрелно оръжие за служебни цели и 

боеприпаси за оръжието, с приложен списък на притежаваното огнестрелно оръжие и 

боеприпаси. 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 
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2.2.2. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години (2010 – 2012г.) два 

или повече договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, на обща 

стойност не по-малко от 420 000 лева без ДДС – общо за двата или повече договора. 

2.2.3. Участникът трябва да притежава валиден към датата, определена като краен срок 

за получаване на оферти лиценз за извършване на частна охранителна дейност - охрана 

на имущество на физически или юридически лица на територията на София област 

(Република България), издаден от директора на ГД "Национална полиция" или от 

упълномощени от него лица съгласно Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/. 

Търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в 

Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение, 

издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по 

чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят 

на изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 2.2.4. Участникът трябва 

да разполага с минимум 23 служители – 22 охранители и 1 ръководител на охраната, 

назначени по трудов договор, като всеки от тези служители трябва да притежава 

валидно към датата, определена като краен срок за получаване на оферти разрешение за 

носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за оръжието за служебни цели, 

което разрешение е издадено съгласно изискванията на Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/. Лицата за 

изпълнение на поръчката трябва да отговарят на изискванията на т. 8.1.5.3 от 

документацията за участие. 2.2.5. Лицата, които ще отговарят за извършването на 

услугата трябва да притежават валидни към крайния срок за получаване на оферти 

удостоверения за преминато първоначално обучение в учебни заведения, които имат 

право да обучават лица за професия "охранител" или лицата да имат професионална 

квалификация „охранител" съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД. 2.2.6. 

Участникът трябва да притежава валиден към крайния срок за получаване на оферти 

сертификат за система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 

9001:2008 (БДС, EN) или еквивалент с обхват охрана на имущество на физически или 

юридически лица или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството в посочения обхват; 2.2.7. Участникът трябва да разполага с 

техническо оборудване за изпълнение на поръчката както следва: - да разполага с 

минимум 8 /осем/ броя преносимо късоцевно огнестрелно оръжие. - да притежава към 

датата, определена като краен срок за получаване на оферти средства за независима 

мобилна комуникация както следва: валидно разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен радиочестотен ресурс PMR (Professional Mobile Radio) по Закона 

за електронните съобщения, с териториален обхват най-малко на територията на София 

град и необходимите средства за комуникация към това разрешение или други средства 

за независима мобилна комуникация (мобилни телефони или друго). 2.2.8. Участникът 

трябва да притежава валидно към крайния срок за получаване на оферти разрешение, 

издадено от Министерство на вътрешните работи /МВР/ за съхранение на огнестрелно 

оръжие за служебни цели и боеприпаси за оръжието. Оръжието трябва да включва 

преносимо късоцевно огнестрелно оръжие - пистолети и/или револвери с дължина на 

цевта до 30 сантиметра. Към разрешението следва да е приложен списък на 

притежаваното огнестрелно оръжие и боеприпаси. 2.2.9. Преди сключването на 

договора, участникът определен за изпълнител трябва да представи застраховки и 

валидно удостоверение за вписване на участника като администратор на лични данни в 

Комисията за защита на личните данни, съгласно изискванията на документацията за 

участие. 
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ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги 

ІІІ.3.1) Информация относно определена професия 

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия 

ДА 

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна 

разпоредба 

Физическите лица (охранители и ръководител на охранителната дейност), които ще 

изпълняват поръчката трябва да отговарят на изискванията за въоръжена охрана 

съгласно Закона за частната охранителна дейност и Закона за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия. 

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата 

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 

квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата 

ДА 

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА 

ІV.1) Вид процедура 

ІV.1.1) Вид процедура 

Открита 

ІV.2) Критерии за възлагане 

ІV.2.1) Критерии за възлагане 

Най-ниска цена 

ІV.2.2) Информация относно електронен търг 

Ще се използва електронен търг 

НЕ 

ІV.3) Административна информация 

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка 

НЕ 

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или 

на описателен документ 

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи 
21.06.2013 г.  Час: 17:00 

Платими документи 

НЕ 

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 

01.07.2013 г.  Час: 17:00 
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IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или 

заявленията за участие 

Официален/ни език/езици на ЕС: 

BG 

  

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата 

Продължителност в дни 

90 

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите 

Дата: 05.07.2013 г.  Час: 10:00 

Място 

Отварянето на офертите ще се извърши в заседателната зала на сградата на НАИМ - 

БАН, с адрес: ул. „Съборна” № 2, гр. София /централен вход на музея с адрес: пл. 

„Атанас Буров” № 1/ . 

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представлява периодично пвтаряща се поръчка 

ДА 

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 

след 36 месеца. 

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз 

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС 

НЕ 

VI.3) Допълнителна информация 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА: В съответствие с изискванията на чл. 31, 

ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят поставя изискване за защита на 

информацията съдържаща се в документацията за участие (с изключение на 

информацията, съдържаща се в решението и обявлението за откриване на процедурата). 

Възложителят изисква участниците и потенциалните участници в процедурата, 
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получили документацията да гарантират спазването на информацията съдържаща се в 

Техническата спецификация и пълно описание на предмета на поръчката, както и в 

проекта на договор. Възложителят изисква това както от участниците и потенциалните 

участници в процедурата, така и от техните подизпълнители. Участниците и 

потенциалните участници в процедурата, включително техните подизпълнители нямат 

право да разкриват информацията съдържаща се в Техническата спецификация и пълно 

описание на предмета на поръчката, както и в проекта на договор. При получаване на 

документацията за участие, участниците и потенциалните участници в процедурата 

подписват декларация за спазване на горепосочените изисквания за защита на 

информацията съдържаща се в Техническата спецификация и пълно описание на 

предмета на поръчката, както и в проекта на договор. ВНИМАНИЕ: Участниците е 

задължително да направят еднократен оглед на подлежащите на охрана сгради и имоти, 

обект на обществената поръчка, който оглед се извършва в срока за получаване на 

оферти. Огледът е задължителен както за Обект № 1 - Централна сграда на НАИМ – 

БАН на ул. “Съборна” № 2 , така и за Обект № 2 - Археологическа библиотека с 

намиращите се в нея движими вещи в гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 149 . 

Неизвършването на оглед, съответно неподписването и/или непредставянето в офертата 

на участника на подписания от представител на Възложителя протокол за оглед е 

основание за отстраняване на участника. 

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg. 

VI.4.2) Подаване на жалби 

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета 

"Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. За повече подробности, моля 

виж раздел VIII: "Друга Информация" от Решението за откриване на процедурата. 

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването 

на жалби 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 

13.05.2013 г.  

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')
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javascript:openURL('http://www.cpc.bg')
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

 


