АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

А О 11

1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bR

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 20180706-О-05

Възложител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
Поделение (когато е приложимо): \
]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01474
Адрес: ул. Врабча № 1 , гр. София
Лице за контакт (може и повече от едно лица):
Телефон: 02/8004564
E - m a i l : h.vasileva(S)comdos.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [| Да [X] Не
Допълнителна информация можела бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] ДРУ адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Г

Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: „Абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка на
резервни части) на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в имотите на
Комисията на ул. Врабча № 1 , гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя'"

Кратко описание: Услуги по абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка
на резервни части и консумативи) на пожароизвестителните и пожарогасителните
инсталации на КРДОПБГДСРСБНА, по вид, количества и изисквания, съгласно
техническата спецификация на възложителя, съдържаща се в документацията към
обявата.
Място на извършване: В сградите на КРДОПБГДСРСБНА, находящи се в гр. София,
ул. Врабча № 1 и в гр. Банкя, кв. Михайлово
Обща прогнозна стойност на поръчката (в ./<?., без ДДС): Максимална допустима
стойност за срока на изпълнение на поръчката е до 65 000.00 (шестдесет и пет
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хиляди) лева, без вкл. ДДС в т.ч. за годишно абонаментно сервизно обслужване,
технически прегледи и ремонт - до 19 900.00 (деветнадесет хиляди и деветстотин)
лева без ДДС. Оферти съдържащи предложения надвишаващи посочената допустима
стойност за годишно абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и
ремонт ще бъдат отстранявани.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х| Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [

]

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54. ал. 1, т. 1-5 и 7 от
ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от 3011, има
право да представи доказателства, че е предприел мерки по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване.
2. За участниците не следва да са налице забраните за участие в процедури но
обществени поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансови отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1 Участниците да притежават разрешение за извършване на дейности по осигуряване на
пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и
съоръжения, свързани с пожарната безопасност (дейности по чл. 3, т.4 и т.5) съгласно
Наредба на МВР №81213-531/09.09.2014г.
2 Участниците да притежават валиден документ за правоспособност (сертификат) по
чл.17б, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), издаден от Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на МВР, съгласно
Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина на обучение и издаване на
документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Икономическо и финансово състояние: не се изисква
Технически и професионални способности:
1. Участниците да са изпълнили най-малко две дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката за последните три години (чл.63, ал.1, т. 1, б. „б" от
ЗОП):
*„Изпълнена" е тази дейност (услуга), чието изпълнение е приключило до датата на
подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо
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от датата на възлагането й.
2.
Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност /по смисъла на § 2. т. 41 от ДР на ЗОП/ за изпълнението
на поръчката ( чл.63, ал. 1, т. 5 от ЗОП):
2.1. с минимум двама правоспособни специалисти, притежаващи документ за
правоспособност по чл.17б, ал.1 ЗЧАВ, издаден от ГДПБЗН на МВР, съгласно Наредба
№1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина на обучение и издаване на документи за
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
2.2. с минимум двама собствени или наети сертифицирани от производителите на
техниката специалисти за извършване на техническото поддържане на оборудването,
предмет на поръчката.
3. Участниците да разполагат със сервизна структура на територията на гр. София,
оборудвана със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване,
необходими за изпълнение на поръчката (чл.63, ач.1, т. 8 от ЗОП):
3.1 собствено или наето за сметка на изпълнителя оборудване за изпитване механичната
цялост на бутилките, за допълване е азот и презареждане с гасителен агент;
3.2. минимални технически средства и оборудване посочени в Приложение №4 към
чл.15 от Наредба №8121з-531/09.09.2014г.за осъществяване на дейността по чл.З, т.5 от
същата.
4. Участниците да прилагат следната система за управление качеството - стандарт ISO
9001:2008 (или ISO 9001:2015) или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в
чийто обхват е включена услугата - предмет на обществената поръчка (чл.63, ал. 1, т. 10
от ЗОП) .

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[X] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: : Обща стойност на основните резервни части и консумативи, посочени в
Приложението към Ценовото предложение
Тежест: 65
Име: Цена на годишно абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и
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ремонт.

Тежест: 35

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)

23.07.2018г.

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 23.10.2018г.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 07.08.2018г.

Час: 10:00

Място на отваряне на офертите: Офертите ще се отворят в сградата па
КРДОПБГДСРСБНА, гр. София, ул. „Врабча" № 1. Отварянето на офертата е публично
и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни
упълномощени представители при спазване на режима за достъп до сградата на
КРДОПБГДСРСБНА

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [
]

Друга информация (когато е приложимо):
Източник на финансиране на обществената поръчка - планирани бюджетни средства
на КРДОПБГДСРСБНА.
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията
на ЗОП, ППЗОП и на документацията към обявата на възложителя. Офертата се изготвя
по съдържащите се в документацията към обявата образци, публикувани на интернет
страницата на възложителя.
За да се запознаят участниците с особеностите на системите/марка, модел, вид,
разположение, спецификата на системите и др./ - предмет на абонаментното обслужване
и ремонт, заинтересованите лица задължително извършват оглед на съответните
системи. Възложителят осигурява достъп до системите на представителите на
участниците след предварителното им проучване и разрешен достъп. Огледите ще се
извършват в работни дни от 10:00-16:00 часа. считано до деня предхождащ крайния срок
за подаване на оферти. Участник, който не е извършил оглед на системите в
сградите на К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А се отстранява от участие.
Възлагането на обществената поръчка е въз основа ,, икономически
най-изгодна
оферта" по критерия „ниво на разходите", с показатели разписани в Методиката за
определяне на комплексната оценка на офертите, съдържаща се в Раздел V от
документацията за участие.
Договорът се сключва с избрания изпълнител, след представяне на необходимите
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документа за удостоверяване . ш и е ш а на оостояте.ic 1 вата:
1. по чл. 54. ал. 1, г. 1 от 3QI1 - свидетелство за съдимост, съгласно чл.58, ал. I . т.1 от
ЗОП
осигурява се служебно ом възложителя, к а т не се изисква предоставянето на
документа/и те от избрания изпьлнител:
2. но чл. 54. ал. 1. т. 3 от 3QII - удостоверение от органите по приходи ie и удостоверение
or общината но с е д а л и щ е на вьз.тожигс.тя и па участника, съгласно ЧЛ.58, ал. 1. i.2 от
ЗОП - осигурява се служебно от възложителя, кай» не се изисква предоставянето на
документите от избрания изиь.шител:

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по чл. 54. ал. I. т. 1 и ш. 3 от ЗОП, съгласно изискванията на
Ч.Ч.58, ал. 3-5 от ЗОП.

3 гаранция (а изпълнение в размер иа 3 250.00 (три хиляди двеста и петдесет: лева)
представляваща 5% (пет) oi общата прогнозна (максимална юпустима) стойност
на .(огопора бе(ДДС. II шълнигеляг и >бира една от с.[едни ге форми на iаранцията:
3.1. парична сума внесена по банковата сметка на в ъ з л о ж и т е л я . Сумата се внася по
сделката банкова сметка на Възложителя: Бъ.парска народна банка. I B . W : B C o l B N B G
9661 33001404 01. Всички банкови разходи, свързани С преводи ге на сумата са за Сметка
на Изпълнителя:
3.2. банкова гаранция. Представя се opiniina.u.i й. к а т гя е безусловна, неотменяема и
непрехвьрдяема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за
изпълнението на ло1 опора сьс срок на валидност, срока на действие на договора, плюе
30 (тридесет) дни. Следва да съдържа условие, че при първо поискване б а н к а ш следва
да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита,
възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, гакси.
комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното вьзстаповяване. са <а сметка на Изпълнителя.
3.3. застраховка, която обезпечава и ш ь л н е н п е т о чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя. Следва да е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюе 30
(тридесет) дни. Възложителят следва да бьде посочен к а т ipeio ползващо се лице по
тази застраховка. З а с т р а х о в к а т следва да покрива o i г о в о р н о с т т а на Изпълнителя при
пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за
обезпечение на неговаза o n оворноезта по друз договор. Разходите по сключването на
застрахователния д о г о в о р и ио.хтържаиего на валидността па зае i раховкчпа (а
изисквания срок. к а к а ) и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на
възложи теля. при наличие на основание за това. са за сметка на Изпълнителя. .

Условията и сроковете
ia шдържане или освобождаване
изпълнение се уреждат в договора.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 06.07.2018i

Възложи тел
Грите имена: (Подпис и печат) I
Длъжност:

Председател на К Р Д О П В Г Д С Р С Ь ! IА
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