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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: 955
Поделение: НХА
Изходящ номер: 1405 от дата 02/11/2015
Коментар на възложителя:
Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално –
охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията 
на гр. София за нуждите на Национална художествена академия

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Национална художествена академия
Адрес
Шипка № 1
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
на горепосочения адрес 02 9897740
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Борислав Станков - Р-л Стопански отдел
E-mail Факс
konkurs@nha.bg 02 8624131
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nha.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.nha.bg/profil-na-kupuvacha-spisuk/2015

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Провеждането на процедура с предмет: «Осигуряване на охранителни 
услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на 
обекти, намиращи се на територията на гр. София за нуждите на 
Национална художествена академия»  има за цел осигуряване на 
охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост или 
експлоатирано от НХА, с цел постигане на сигурност при 
осъществяване дейността на Академията.

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)
•Гр. София -  ул.“Шипка“№1 ; 11 обекта – обща прогнозна стойност 
от 2640.00 лв. без ДДС за: 1. Кабинет Ректор;2.Кабинет „Учебно 
методически отдел“3.Деканат – Факултет изящни 
изкуства;4.Помещение „Деловодство и личен състав“ 5.Библиотека- 
помещение „Хранилище“ и Читалня 6. Помещение „Каса“ 7. Галерия  
„Академия“ 8.Хранилище - Музейна сбирка НХА.9.Архив – северна 
сграда ул.“Шипка“ №1. 10. Архив Счетоводство/библиотека – таван 
сграда „Ректорат“  ул. „Шипка“ №1. 11. Компютърна зала ул 
„Шипка“ №1. Обекти –№  № 1, 2, 5, 7, 8 и 11 са с налична СОТ, 
собственост на НХА. 
В обекти № 6 и №7 се осигурява и поник бутони за служителите.
•Гр. София- бул „Цариградско шосе“ №73; 2 обекта – обща 
прогнозна стойност от 480.00 лв. без ДДС за: 1.Деканат –
Факултет приложни изкуства; 2.Коридори и помещения специалност 
„Реставрация“. Обект –№  2  е с налична СОТ, собственост на НХА. 
Цитираните прогнозни стойности е на база 1 /една/ календарна 
година.
Прогнозна стойност
(в цифри): 6240   Валута: BGN
Място на извършване
гр.София код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Преди изготвяне и подаване на офертата, всеки участник следва да 
извърши оглед на съответните обекти – предмет на възлагане в 
настоящата обществена поръчка.Огледът на обектите се извършва по 
предварителна заявка и уговорена дата и час в присъствието на 
представител на Възложителя.За доказване на извършения оглед на 
обектите от страна на кандидата или негов представител се 
съставя Протокол за извършен оглед.1. Поръчката включва дейности 
по изграждане и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ), 
наблюдение и контрол със СОТ и реакция при регистрирано 
нарушение от Изпълнителя на услугата.2. Обектите, на които ще се 
извършва охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и реакция 
от Изпълнителя, следва да се осъществява денонощно в работни, 
празнични и почивни дни.3. Охраната на обектите следва да се 
извършва посредством сигнално-охранителна система, свързана с 
денонощен оперативен дежурен център за мониторинг на участника, 
където да се следят и регистрират всички получени сигнали, като 
нарушенията се проверяват и предотвратяват от специализирани 
патрули. 4. Участникът следва да разполага с минимум 2 (два) 
патрулни автомобила, в състав не по – малък от по 2-ма (двама) 
служители, за реагиране при сигнал от сигнално – охранителната 
техника по всяко време.5. Охраната на обектите следва да се 
осъществява от квалифициран персонал и обучен за работа със СОТ 
и GPS –системи.6. Изпълнението на охраната на посочените обекти 
следва да се поеме в срок от 5 (пет) работни дни, считано от 
датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.7. 
Изпълнителят следва да изгради за своя сметка сигнално-
охранителната система в обектите на Възложителя в настоящата 
обществена поръчка.8. Изградената система следва да включва 
необходимите компоненти (клавиатура за включване и изключване на 
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системата, детектори за движение, обемни датчици, датчици за шум 
и вибрации, сирена, магнитен контакт за входна врата, шоков 
датчик за каси и други), които да гарантират сигурността и 
защитата на охраняваните обекти от кражби, пожар и пресичане на 
нападения с цел грабеж. Изградените охранителни системи да имат 
осигурено резервно електрическо захранване. За изградената от 
избрания за изпълнител участник сигнално-охранителна система се 
съставя и подписва приемо-предавателен протокол.СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОФЕРТИТЕ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:1. Оферта за участие с приложен 
списък на документите, съдържащи се в 
офертата.2.Административнисведения.3Удостоверение за 
търговска/съдебна регистрация на участника или посочване на 
Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър (оригинал или заверено копие).4. Декларация 
за срок на валидност на офертата.5. Декларация от участника, че 
е запознат и приема всички изисквания на Възложителя за 
изпълнение на поръчката, предвидени в РАЗДЕЛ VІІІ от настоящата 
Публична покана (в свободен текст).6. Протокол за извършен оглед 
на охраняваните обекти.7. Декларация за приемане условията на 
Проекто-договора (в свободен текст).8. Парафиран Проект на 
Договор за изпълнение на поръчката.
9. Доказателства за техническите възможности и/или 
квалификация : 9.1. Информация, съдържаща списък с изпълнени 
договори за услуги /минимум 3 договора/, свързани с предмета на 
поръчката през последните три години, включително стойностите, 
датите и Възложителите.Участниците представят списък на 
услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. 
Доказателството за извършената услуга се представя под формата 
на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 
орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за услугата. Изпълнението на услугите 
трябва да е приключило към датата на подаване на офертата.За 
„услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката” ще се считат 
услуги ...Продължава в раздел Доп.инф.....

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 17/11/2015 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:
по извършване на охранителна дейност.9.2. Валидно Разрешение 
(лиценз) за извършване на съответния вид охранителна дейност, 
издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност, 
валидно за територията на цялата страна или за областите където 
са разположени обектите (заверено копие).9.3. Доказателства за 
наличие (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго 
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основание, конкретизирано от участника) на минимум 2 (два) 
патрулни автомобила за реагиране при сигнал от сигнално –
охранителната техника по всяко време, които ще се използват при 
изпълнение на поръчката (заверено копие).9.4. Списък  на 
техническото оборудване за изпълнение на поръчката.- Списъкът 
следва да съдържа наименование на оборудването, технически 
характеристики и основание за ползване от участника 
(собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго 
основание, конкретизирано от участника). (оригинал с подпис на 
участника).- Документи, удостоверяващи основанието за ползване 
на оборудването – документ за собственост, договор за наем или 
лизинг, предварителен договор за закупуване, наем или лизинг и 
други документи, удостоверяващи готовността за осигуряване на 
обурудването (заверено копие).9.5. Списък на екипа, отговарящ за 
изпълнението на поръчката.- Списъкът следва да съдържа име, 
презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при 
изпълнение на поръчката и информация за вида на правоотношението 
на лицата с участника – трудово, гражданско, друго. (оригинал с 
подпис на участника).9.6. Списък на техническите лица –
„охранители" по смисъла на ЗЧОД за изпълнението на поръчката. 
(оригинал с подпис на участника).В списъка за всяко от лицата се 
посочва следната информация:1. трите имена и длъжността, която 
се изпълнява – „охранител”;2. опит в осъществяване на подобна 
дейност;3. дали лицето притежава професионална квалификация 
„охранител” или е успешно завършило курса за първоначално 
обучение по чл. 28 от ЗЧОД.- За всяко от лицата, включени в 
списъка на техническите лица, участникът трябва да приложи 
заверено копие на документ, удостоверяващ, че лицето успешно е 
завършило курса за първоначално обучение съгласно изискванията 
на чл. 28 от ЗЧОД или заверено копие на документ, че лицето 
притежава професионална квалификация „охранител".9.7. 
Застрахователна полица за сключена застраховка ”Професионална 
отговорност на лицата, извършващи охранителна дейност”, която 
следва да е със срок на застрахователно покритие за целия срок 
на изпълнение на поръчката (заверено копие).9.8. Декларация от 
участника за подновяване на действието на застраховката по т. 
9.7 по време на изпълнение на договора (свободен текст).10. 
Техническо предложение със следното минимално съдържание:10.1. 
Организация на дейността по охраната – предмет на 
поръчката.10.2. Наличие на обучен технически персонал за 
обслужване на изградените технически системи за охрана през 
цялото денонощие.10.3. Начин на регистрация и архив на сигналите 
от монтираната в обектите известителна техника.10.4. Осигуряване 
на защита на монтираната техника срещу злонамерени посегателства 
от неоторизирани лица.10.5. Наличие на изграден оперативен 
дежурен център за наблюдение състоянието на обектите с 
монтираната техника и възможност за своевременно изпращане на 
екип за проверка на получените сигнали за нарушения.
10.6. Наличие на сигнално-известителната техника;10.7. Сервиз и 
техническата поддрържка на известителните системи;
5. Ценово предложение.
От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя 
осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация 
на обществената поръчка на следния интернет адрес: 
http://www.nha.bg (Профил на купувача).
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 Място за подаване на офертите : гр. София, ул. "Шипка" 1, 
Деловодството на НХА.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 18.11.2015 г. 10.00 
часа, в сградта на НХА 

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/11/2015 дд/мм/гггг
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