Изх. №РД-05-54 от 20.09.2019 г.

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
„СИСТЕМИ ЗА КРИЗИСЕН КОНТРОЛ“ ЕООД
ул. „К. Петканов“ № 25, бл. А, вх. А, ет. 3, ап. 12
е-поща: sistemfcc@abv.bg
СОФИЯ 1700
УПРАВИТЕЛЯ НА
„ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД“ ЕООД
ул. „Вардар“ № 15, ап. 13
е-поща: express_sod@abv.bg
ПЛЕВЕН 5800
УПРАВИТЕЛЯ НА
„АРМИ СЕКЮРИТИ БГ“ ЕООД
бул. „Руски“ № 112, ет. 4
е-поща: armysecbg@as-bg.com
ЕТРОПОЛЕ 2180

ПОКАНА

за участие в процедура на пряко договаряне
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

На основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП и във връзка с Решение №42 от 20.09.2019 г. на
Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД, гр. Монтана за откриване
на процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка, Ви отправям покана
за участие в договарянето.
1. Предмет на поръчката:
„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана“
2.

Вид на поръчката:
Услуга.

3.

Код съгласно класификатора:
79700000-1 – Детективски и охранителни услуги.

4.

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://rdo-montana.com/index.php/obshtestveni-porachki
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Прогнозна стойност на поръчката:
Обща стойност на поръчката в размер на 134 000 (сто тридесет и четири хиляди) лева
без ДДС.
5.

6.

Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът на изпълнение на договора за обществена поръчка е до 31.12.2020 г.

Условия за изпълнението на поръчката
Дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на
Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).
7.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за извършване на охранителна дейност с приложен списък за осигурени лица по трудови правоотношения – най-малко 10 (десет) човека, както и декларация от управителя, че всички лица - ръководители на охранителната дейност и охранители, отговарят на специфичните изисквания на ЗЧОД при назначаването и изпълнението на дейността им по охрана. Списък на използваните позволени от
ЗЧОД помощни средства. Списък на технически системи за сигурност.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за
подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на еЕЕДОП заедно с копие на Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейността.
8.

9.

Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

10. Технически възможности и квалификация:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата, поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този
на поръчката.
Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката” се има предвид дейности,
свързани с упражняването на охранителна дейност на обществени сгради и обекти.
Под „изпълнена” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило в
рамките на заложения от възложителя тригодишен период към датата на подаване на офертата.
Съответствието с изискването се декларира с посочване в Част IV, Раздел В на еЕЕДОП
на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
11. Участие на подизпълнители
С офертата си Участниците посочват подизпълнителите, които ще ползват, както и вида
и дела от поръчката, който ще им възложат, когато възнамеряват да използват такива. В
случай че за изпълнението на поръчката се предлага ползване на подизпълнители, Участникът е длъжен да представи в офертата си доказателства за поетите от подизпълнителите
задължения.
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Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката,
които ще изпълняват и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Независимо от възможността за използване на подизпълнителите, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
При обществени поръчки за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на Възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за името данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.
Всеки подизпълнител представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната информация: Част II „Информация за икономическия оператор“, подраздел „А: Информа-ция
за икономическия оператор“ и подраздел „Б: Информация за представителите на икономическия оператор“, Част III „Основания за изключване“ и Част IV „Критерии за под-бор“ в
съответните части, доказващи съответствието му с критериите за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, които подизпълнителят ще изпълнява.
12. Критерий за възлагане
Икономически най-изгодна оферта критерий за възлагане „най-ниска цена”.
13. Срок за подаване на оферти:
В срок 16:30 часа на до 30.09.2019 г. да бъде представена оферта, според указанията в
документацията и приложените образци.
14. Срок за валидност на офертата:
60 (шестдесет) календарни дни от датата на подаване.
15. Договарянето ще се проведе в административната сграда на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД с адрес: местност Неделище, землища на с. Крапчене и с. Николово по следния график:
(1) на 01.10.2019 г. от 11:00 часа – „Системи за кризисен контрол“ ЕООД гр. София.
(2) на 01.10.2019 г. от 13:00 часа – „Експрес секюрити СОД“ ЕООД гр. Плевен.
(3) на 01.10.2019 г. от 15:00 часа – „Арми секюрити БГ“ ЕООД гр. Етрополе.
16. Допълнителна информация:
(1) Не може да участва в обществена поръчка и се отстранява участник, когато:
а) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301 - 307, чл. 321, чл.
321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс
б) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.2.1,
в друга държава членка или трета страна;
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по
тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата,
в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен
орган
Забележка: Изискването по т. 2.3. не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 5 от ЗОП.
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г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП
д) е установено, че:
− е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
− не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
− е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118,
чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
− е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Съгласно §2, т.21 от ДР ЗОП „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят
на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка
(2) Участник, за когото са налице основания по т. (1), има правото да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:
а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени.
б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение.
в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.
Забележка: Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат, когато
са възникнали преди или по време на процедурата. В случай че предприетите от участника
мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по т. (2) мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.
Съдържание на оферта:
1.
2.
3.

Заявление за участие – Образец №1.
Списък на представените към офертата документи за участие – приложение към Образец №1.
Техническо предложение – Образец №2.
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4.
5.

Декларация спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №3.
Ценово предложение – Образец №4.

Приложения:

1. Решение за откриване на процедура;

2. Техническа спецификация;
3. Проект на договор;
4. Образци.

*
МАРИЕЛА ЖИВКОВА-КРЪЛЕВА
УПРАВИТЕЛ
* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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