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„Българска морава” № 2 и в парк „Борисова градина”. 3а осъществяванена охраната чрез 
СОТенеобходимо участниците да разполагат с денонощен оперативен мониторинг център и 
изградена система с възможност за осъществяване на свързаност за мониториране на сигналите 
от сигнално-охранителната система, както и автопатрули за реагиране. Охраната със СОТ ще се 
осъществява непрекъснато за времето, когато в обекта е включена сигнално-охранителната 
система. 
 
Място на извършване: гр.София, ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2 – 
Административна сграда и спортен комплекс и Спортен комплекс в гр. София, парк „Борисова 
градина” 
 
NUTS:BG411 
 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 40 000 лева 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 
Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [……] 
  
Прогнозна стойност (в лв., 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.:Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, които отговарят на условията на Възложителя, съобразно Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/ и правилника за пригането му /ППЗОП/. Не се допуска пряко или 
косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим и на свързани с тях лица, включително, но не само – гражданско 
дружество или консорциум, в които участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, освен при наличието на изключения по смисъла на чл.4 от 
Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
Изискванията към участниците и към техническите параметри са подробно изписани в 
приложенията към обявата и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на 
„Спортна София-2000” ЕАД : https://www.sportnasofia2000.com/profil-na-kupuvacha 
Изисквания за личното състояние: 3a участниците не трябва да са налице обстоятелствата по 
чл.54, ал.1, т.1- 7 от ЗОП. Участник, за когото е налице основание по чл.54, ал.1, т.1- 7 от ЗОП 
има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден по реда на Глава трета от Закона 
за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г., изм. ДВ, бр.27 от 27.03.2018 г., 
изм., ДВ, бр.92/ 06.11.2018 г., доп. ДВ, бр.13 от 12.02.2019 г., изм. ДВ, бр.17 от 26.02.2019 г.); 
валиден по смисъла на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за частната 
охранителна дейност (обн., ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г., изм. ДВ, бр.27 от 27.03.2018 г., изм., ДВ, 
бр.92/ 06.11.2018 г., доп. ДВ, бр.13 от 12.02.2019 г., изм. ДВ, бр.17 от 26.02.2019 г.); с разрешени 
дейности и регион на действие, удовлетворяващ предмета на поръчката (прилага се нотариално 
заверено копие на документа). 
В случай, че за участника е приложимо - според текста на параграф § 4 от Преходните и 



заключителни разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр.10 от 
30.01.2018 г., изм. ДВ, бр.27 от 27.03.2018 г., изм., ДВ, бр.92/ 06.11.2018 г., доп. ДВ, бр.13 от 
12.02.2019 г., изм. ДВ, бр.17 от 26.02.2019 г.), участникът представя служебна бележка от МВР - 
ГД „Национална полиция“, че е удостоверил в законоустановения срок, съгласно § 4, ал.2 и ал.4 
от ПЗР на ЗЧОД, че извършваната от него частна охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2 /чл.5, 
ал.1, т.2 ототменения ЗЧОД/ на територията на цялата страна, отговаря на изискванията на 
раздел II от глава втора на ЗЧОД. 
 
 
 
 
Икономическо и финансово състояние:  
 
Няма изисквания 
  
Технически и професионални способности: 
3а осъществяване на охраната чрез СОТ е необходимо участниците да разполагат с денонощен 
оперативен мониторинг център и изградена система с възможност за осъществяване на 
свързаност за мониториране на сигналите от сигнално-охранителната система, както и 
автопатрули за реагиране. 
 
 

 

 

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: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: Технически показатели [ТП -2 вида]:                                           Тежест: [ 40 %  ] 
ТП 1 - план за охрана и схема на обекта;  
детайлна концепция за начина и организацията  
на изпълнение охраната на обекта; планове за 
оперативно взаимодействие с органите на МВР и  
Възложителя 
ТП 2 - план за действие при възникване на критични  
и кризисни ситуации, природни бедствия, аварии,  
незаконни посегателства и терористични актове на обекта 



Име: Количествени показатели [КП - 2 вида]:                                           Тежест: [60 %] 
КП 1 – цена за физическа 
невъоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество,  
от 1 охранител за 1 месец, за целия обект на охрана 
КП 2 – цена за сигнално-охранителна дейност 
със СОТ и време за реакция с автопатрул, за 1 месец, 
за целия обект на охрана 
 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 13/03/2020                    Час: (чч:мм) 17:00 
  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 13/04/2020                    Час: (чч:мм) 17:00 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 17/03/2020                Час: (чч:мм) 11:00 
  
Място на отваряне на офертите: гр. София 1303, р-н Възраждане, ж.к. „Зона Б-5”, ул. 
„Българска морава” № 2, в администрацията на Възложителя. 
 
  

 
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 [Х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
Друга информация (когато е приложимо):Допълнителна информация и документация за 
участие, съдържаща образци и документи, които са неразделна част от настоящата обществена 
поръчка, възлагана чрез публична покана, са публикувани на сайта на Възложителя 
https://www.sportnasofia2000.com/profil-na-kupuvacha в профила на купувача. Офертите се 
подават всеки работен ден в посочения срок в деловдството на Възложителя, на адрес: гр.София 
1303, р-н Възраждане, ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2. Основен уебсайт на 
Възложителя: https://www.sportnasofia2000.com/ 
 
Срок за изпълнение: 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора. 
 
Гаранционен срок: 12 /дванадесет/ месеца, за времето на действие на договора. 
 
Гаранции: При подписване на договора изпълнителят представя документ за внесена гаранция за 
изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката, представена във формата по чл.111, ал.5 
от ЗОП. 
  

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 10/03/2020 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Бойко Ангелов Додов 
Длъжност: Изпълнителен директор на „СПОРТНА СОФИЯ-2000” ЕАД 
 


