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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00007
Поделение: ________
Изходящ номер: 25 от дата 13/01/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Мездра
Адрес
ул. Христо Ботев №27
Град
Пощенски код
Мездра
3100

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Община Мездра
0910 92116
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диана Павлова
E-mail
Факс
mezdra@mail.bg
0910 92523
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mezdra.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.mezdra.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„ОХРАНА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „КАЛЕТО””
Охрана на имота с прилежащия му сграден фонд, движимо имущество
и археологически разкопки.
Ефективно прилагане на режима за контрол на обектите и лицата
влизащи и излизащи на територията на охранявания обект.
Недопускане на престъпни посегателства.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 0c0f8fa8-8c40-4dd4-bce8-c648d1c1c45d

Осн. код
79713000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Охрана на археологически комплекс "Калето" представляващ УПИ І,
пл.№1533 с площ от с построените в него: Зала за постоянна
експозиция, Инфорчационен център, Амфитеатър и археологически
разкопки в УПИ ІІ с пл.№1531 по плана на гр. Мездра
Прогнозна стойност
(в цифри): 28800 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Мездра

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Икономическо и финансово състояние.
Участникът в процедурата следва да отговаря на следните
изисквания за икономическо и финансово състояние:
1.1. Да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката
услуги общо за последните 3 /три/ финансови приключили години
(2011, 2012 и 2013 г.), или от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 80 000 лв.
(осемдесет хиляди) без ДДС.За доказване на това изискване
участникът представя: Справка-декларация по за общия оборот и
за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги, за
последните 3 /три/ финансови приключили години (2011, 2012 и
2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден
или е започнал дейността си /Приложение №9/. Заверени копия от
баланса и/или отчета за приходи и разходи за 2011 г., 2012 г. и
2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден
или е започнал дейността си. 1.2.Да разполага с валидна
застраховка имуществена отговорност към трети лица. За доказване
на това изискване участникът представя: Заверено от участника
копие на валидна застраховка имуществена отговорност към трети
лица.
2. Технически възможности и/или квалификация на участника.
Участникът следва да отговаря на следните изисквания за
технически възможности: 2.1. През последните три години /2011,
2012 и 2013 г./ участникът да е изпълнил успешно поне три
договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. За доказване
на това изискване участникът представя:
Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три
години /2011, 2012 и 2013 г./, в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочени:
предмет; възложител (получател); стойност; начална и крайна дата
на всеки договор; качество, в което е изпълняван договора (в
качеството на изпълнител, участник в обединение или
подизпълнител) /Приложение 10/. Препоръка/и за добро изпълнение
придружаващи включените в списъка договори.
2.2. Участникът
в процедурата следва да има право да извършва частна охранителна
дейност съгласно чл.4 от Закона за частна охранителна
дейност /ЗЧОД/.
За доказване на това изискване участникът представя: Заверено
копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност за
територията на цялата страна или за територията на Област Враца
(за лицата по ччл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЧОД) или удостоверение за
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право за извършване на частна охранителна дейност (за лицата по
чл. 2,ал. 2, т. 2 от ЗЧОД). Участникът следва да докаже
възможност за осигуряване на квалифициран, нает по трудов
договор персонал, необходим за изпълнението на поръчката.
Участникът следва да има средно годишен брой на
работниците и служителите наети по трудови договори през 2011,
2012 и 2013 година (в зависимост от датата, на която участникът
е учреден или е започнал дейността си) не по-малко от 10 /десет/
лица за извършване на охранителна дейност.
2.4. Участникът в
процедурата трябва да разполага с необходимото техническо
оборудване, технически системи за сигурност, помощни и предпазни
средства за самозащита, позволени от Закона за частната
охранителна дейност. 2.5. Всеки участник следва да притежава
сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за
управление на качество с обхват на дейностите по предмета на
поръчката или еквивалентно.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
а) ТО – техническа оценка – с относителна тежест 60% в
комплексната оценка;
б) ФО – предлагана цена за изпълнение на поръчката (с включени
всички разходи) – с относителна тежест 40% в комплексната
оценка;
І. Техническа оценка / ТО/- тежест в комплексната оценка 60 %.
Максимален брой точки по техническия показател – 60 /шестдесет
точки, като същият включва следните подпоказатели:
Проект на план и схема за охрана на обектите / Т1/ – с тежест
25 т. в комплексната оценка
Срок за възстановяване на имуществени щети на Възложителя в
дни /Т2/ – с относителна тежест 20 т. в комплексната оценка
Допълнителни предложения на участника за осигуряване на надеждна
охрана - /Т3/ с относителна тежест 15 т. в комплексната оценка
Общата техническа оценка на офертата се определя по формулата:
ТО = Т1 + Т2 + Т3
ІІ. Финансова оценка /ФО/ - тежест в комплексната оценка 40%
Максимален брой точки по този показател – 40 /четиридесет/
Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата,
получила най-висока комплексна оценка /КО/ като сума от ТО и
ФО,от максимално възможни 100 точки, изчислена по формулата:
КО = ТО + ФО
Срок за получаване на офертите
Дата: 24/01/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния
сайт на Възложителя Община Мездра – www.mezdra.bg.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/01/2014 дд/мм/гггг
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