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ТОМ І  
 
 
1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН 
ОБРАЗЕЦ, ОДОБРЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 
 
 
 
 
2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБРАЗЕЦ, 
ОДОБРЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ. 
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ТОМ ІІ 
 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
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ГЛАВА ПЪРВА 
ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
1. Възложител 
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 
възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е МБАЛ - Русе АД, с адрес: гр. 
Русе - 7002, ул. „Независимост” № 2. 

МБАЛ - Русе АД е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП и като такъв има задължението 
при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

МБАЛ - Русе АД е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет.  

 
2. Обект  и предмет на обществената поръчка. 
Обект на обществената поръчка - Услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. 

Предмет на поръчката: “Денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ терен 
на МБАЛ-Русе-АД, физическа и техническа охрана и пропускателен режим на лица и превозни 
средства на територията на лечебното заведение". 
Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, сигнализиране при нерегламентиран 
достъп до обектите и осъществяване на пропускателен режим на лица и превозни средства на 
територията на лечебното заведение. 

 
3. Описание на обекта на поръчката:  
Извършване на денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-
Русе-АД, физическа и техническа охрана и пропускателен режим на лица и превозни средства 
на територията на лечебното заведение. 

Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през 
почивните дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. 
Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителната дейност, 
техническо оборудване и екипировка със съответните отличителни знаци. 

4. Обособени позиции 
В процедурата не се предвиждат обособени позиции. 

 

5. Възможност за предоставяне на варианти в офертите 
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците. 

6. Място на изпълнение на поръчката 

Дейностите ще се извършват на територията на МБАЛ-Русе АД, гр. Русе, ул. Независимост № 2 

 

7. Срок на изпълнение на поръчката 
Срокьт за изпьлнение на порьчката е 24 месеца. 
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8. Срок на валидност на офертите 
Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни,  считано от 
крайния срок за получаване на офертите.  

9. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 200 000.00 (двеста хиляди) лева без 
ДДС. 
Цената, предложена от участника, включва всички разходи за изпълнение на поръчката, както и 
необходимото оборудване и консумативи за изпълнение на услугата . 

10. Схема на плащане 
Заплащането на предоставената услуга ще се извършва помесечно от бюджета на МБАЛ-Русе 
АД. 
За извършените в рамките на календарния месец охранителни услуги изпълнителят издава 
фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството, която изпраща на 
възложителя до 30-то число на месеца, през който са извършени услугите.  Заплащането се 
извьршва в срок до 1 (един) месец, считано от датата на издаване на фактурата. Плащането се 
извършва с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя. 

11. Разходи по участие в процедурата 
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.  

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за 
сметка на Възложителя. 
 
12. Правно основание за откриване на процедурата: 
 
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените 
поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия 
по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 
международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 
 
13. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката 
Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане 
поръчка за услуга е по-висока от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без вкл. ДДС, но не 
надвишават  сумата от 391 160 (триста деветдесет и една хиляди сто и шестдесет) лв. без ДДС, 
Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, като прилага 
предвидените в ЗОП опростени правила. 

Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите 
спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от 
процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, поради което е налице 
възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за 
обществените поръчки ред за открита процедура чрез прилагане от Възложителя на 
предвидените в ЗОП опростени правила. 
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен 
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването 
на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно 
да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се 
възлага именно по посочения вид процедура.  
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РАЗДЕЛ ІІ 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
Поръчката включва осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради 
и прилежащ терен на “МБАЛ – Русе – АД”, гр. Русе, ул. “Независимост” № 2, съобразно 
изискванията на Закона за частната охранителна дейност, с квалифицирани служители и 
надеждна техника, като осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура 
на обслужване. Необходимо е Изпълнителят да осигури: 

-    надеждна и сигурна охрана при нормална и екстремна обстановка; 

-    строг пропускателен и охранителен режим и ред; 

-    недопускане на нерегламентирано проникване и противоправни   посегателства в обекта. 

 

Възложителят е обособил 3 (три) поста за местоене на лицата, осъществяващи физическа 
охрана, както следва: 

 1. Партер – ниска част. 

 2. Вход към Хирургичен блок. 

 3. Партер – топла връзка между Стара сграда, Хирургичен блок и АГ комплекс. 

Разходите за ток, вода и отопление на посочените 3 (три) поста са за сметка на Възложителя. 

 
Охраната на територията на всички сгради и прилежащ терен на “МБАЛ – Русе – АД” 
следва да бъде организирана в 3 (три) денонощни поста и 1 (един) дневен обход. 
Охраната на АГ-комплекса следва да се осигури чрез паник-бутон. 
Общият числен състав на лицата, осъществяващи физическа охрана, следва да бъде 13 
(тринадесет) охранителя и 1 (един) Началник на охраната – общо 14 (четиринадесет) лица. 
 
Функционални задължения на охранителите: 
1. Охраняват територията на всички сгради и прилежащ терен на “МБАЛ – Русе – АД”. 

2. Осъществяват пропускателен режим в сградите. 

3. Следят за поддържането на реда в обектите, съгласно изискванията на Възложителя. 

4. Следят за изпълнение на противопожарните изисквания в сградата. 

5. Оглеждат района и водят наблюдение на лицата, които го посещават с цел ефективната 
намеса за предотвратяване на неправомерни действия и опазване от посегателства на ценности 
и парични средства. 

6. Оказват съдействие на служителите за предотвратяване на скандали, побоища и други 
нарушения на обществения ред. 

7. Използват физическа сила и помощни средства, само когато е невъзможно да изпълнят 
задълженията си по друг начин. 

8. При възникване на екстремални ситуации в района на сградата, незабавно осъществяват 
необходимите действия.  

9. При нападение на сградите уведомяват спешно Районното полицейско управление, 
оперативния дежурен на фирмата Изпълнител, изп.директор на  МБАЛ-Русе  АД, като 
предприемат всички мерки за отблъскване на нападателите. 



 9 

10. При възникване на пожар в сградата предприемат необходимите мерки за обезпечаване 
безопасността на намиращите се в сградата хора, като при необходимост организират 
евакуация. Обезпечават пристигането на екипите на РСПАБ и се включват в борба със 
събитието за ограничаване на щетите. 

11. По време на дежурството поддържат връзка с оперативния дежурен на фирмата. 

Изисквания към охранителите: 
1. Да не бъдат над пенсионна възраст за ІІІ – та категория по Кодекса на труда за срока на 
договора, физически здрави, дееспособни и годни да изпълняват охранителна дейност. 

2. Да бъдат униформени и да носят лична идентификационна карта със снимка. 

3. Да разполагат със средства за принуда и защита и средства за осъществяване на незабавни 
комуникации по между си, с полицията и др., които да използват при наличие на нормативно 
регламентираните предпоставки.  

4. В случай на природно бедствие, пожар, авария, безредици от всякакъв характер и други, 
охранителите да съдействат и организират, съвместно със съответните длъжностни лица, 
евакуационните действия от обекта и друго необходимо. Действията да бъдат съобразени с 
вътрешните инструкции и изискванията на нормативните документи, за което охранителите да 
имат съответното обучение. 

5. Да предотвратяват нерегламентираното проникване в обекта на външни лица. 

6. Пропускателните режими в обекта да се осъществяват съгласно Правилник за вътрешния ред 
в МБАЛ-Русе АД и Ръководството на Възложителя. 

7. Обходите да се извършват с необходимата честота, прецизност и ефективност, по различни 
маршрути и с променливи интервали и посоки във времето. 

Изисквания към изпълнението на поръчката: 
1. Графикът на смените на охранителите на обекта да бъде организиран съгласно разпоредбите 
на Наредба за работното време, почивките и отпуските. Трудовата дейност на персонала от 
охранителната фирма, зает с охраната на обекта, да е в съответствие на трудовото 
законодателство и Кодекса на труда. При определяне на предлаганата цена да се спази 
изискването за минимална цена на труда, определена съгласно § 1 т. 12 от ДР  на ЗОП. 
2. Изпълнението да се осъществява съгласно предложен от участника План за организация на 
охраната на обекта, в съответствие с изискванията на Възложителя и съгласно Закона за 
частната охранителна дейност.  

3. Изпълнителят следва да прилага разработената система от мерки за контрол на охранителите 
при изпълнението на охранителната дейност. 

4. При изпълнението на услугата изпълнителят трябва да осигури взаимодействие с други 
негови групи /мобилни или стационарни/ и с органите на МВР при необходимост. 
Изпълнителят трябва да има въведена система за комуникация и контрол, включваща 
радиочестота, обезпечаваща координация между всички екипи 24 часа в денонощието. 

5. Качеството на охраната да се гарантира чрез пълно погасяване от изпълнителя на 
имуществени щети, претърпени от възложителя в резултат от извършените незаконни 
посегателства /кражби, грабежи и други/ по актуални пазарни цени. 

6. През целия срок на изпълнението на поръчката, изпълнителят е длъжен да осигури постоянен 
брой на персонала, който няма да бъде променян независимо от обективни и субективни 
причини - болнични, отпуски или напускане на служители. 

Оглед на територията на всички сгради и прилежащ терен на “МБАЛ – Русе – АД”,  може да се 
извършва от всеки работен ден между 10:00 и 12:00 часа до датата, посочена в обявлението 
като крайна дата за подаване на оферти. Лице за контакти във връзка с огледа – Главен 
енергетик – инж. Коста Букуров, телефон за информация и контакти: 0878 385 017. 
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ГЛАВА ВТОРА. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПРАВИЛА  

1. Общи изисквания 
В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват 
български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 
обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП). 

2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица 
(„обединение/консорциум”) 
2.1. В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят с 
пълномощно лице/а, което/които да представлява/т обединението за целите на поръчката. 

2.2. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономическо и 
финансово състояние, и технически възможности ще се прилагат за обединението като цяло.  

2.3. Административните изисквания от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в 
обединението поотделно.  

2.4. В случай, че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду 
си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

• всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на 
договора. 

2.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, при наличие на някое от следните обстоятелства: 

• не е приложено споразумение за създаването на обединение; 

• налице е друго противоречие с действащото законодателство. 

3. Специфични изисквания към подизпълнителите 
3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
административните изисквания от настоящата глава се прилагат и за тях. 

3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че 
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 
действия, бездействия и работа, подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за 
тях са представени всички необходими документи. 

3.3. Лице, което фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта.  

3.4. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в 
проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от 
подизпълнителя. 

3.5. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически 
възможности се прилагат за подизпълнителите, както следва: 
3.5.1.  по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с дела на 
тяхното участие; 

3.5.2.   по отношение на изискванията за технически възможности – в съответствие с вида на 
дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя, като подробно посочване на 
приложимите изисквания към подизпълнителите е посочено на съответните места в настоящата 
документация. 

3.6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
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обществена поръчка, в случай че: 

• е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен 
като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 

• е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил 
неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, а същевременно това лице е 
подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на 
процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв; 

• в офертата му не са представени всички изискуеми документи за подизпълнителите, в 
поискания от комисията срок. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Административни изисквания съгласно ЗОП. 
 Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участник, за който е налице, което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, 
а именно: 
1.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

1.2. обявен в несъстоятелност; 
1.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове. 
1.4. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
участникът е преустановил дейността си; 
1.5. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 
1.6. виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от 
Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 
1.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за 
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен; 
1.8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 
чужденци през последните 5 (пет) години; 
1.9. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Изискванията по т. 1.1, т. 1.5 и т. 1.9 се прилагат, както следва: 
- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 
- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 
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- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника; 
- в случаите по т. 2.1. – т. 2.7. и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

 
Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от 
обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 1. 

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 
• при които лицата по т. 2 са свързани лица с Възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 
• които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 
 
Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 1 и т. 4, се 
прилагат за всички участници в обединението, съответно и за подизпълнители. 

2. Документи за доказване на изискванията по т.1 – т.5. 
2.1. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1 и т. 
4 с декларации по образците - Приложения № № 5, 6 и 7. 
2.2. Липсата на обстоятелствата по т. 1 и т. 4 се удостоверява със собственоръчно подписани 
декларации от всяко едно от лицата по т. 2 и т. 4. 
2.3. Когато участникът е чуждестранно лице и когато в съответната чужда държава не се 
издават документите по т. 1.4. – т. 1.9., или когато те не включват всички случаи по т. 1, 
участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според 
закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение 
според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено 
пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или 
търговски орган в държавата, в която той е установен. 

3. Административни изисквания съгласно Закона частната охранителна дейност, обн. ДВ, 
бр. 15/24.02.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.44 / 2012г. и Закона за електронните съобщения, обн. 
ДВ. бр.41 / 2007г., посл. изм. ДВ. бр.44 / 2012г.: 

3.1. Участникът трябва да притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на 
територията на цялата страна или на територията на област Русе, издаден по Закона частната 
охранителна дейност, обн. ДВ, бр. 15/24.02.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.44 / 2012г. Документът 
следва да бъде издаден от компетентния орган по чл. 14 от ЗЧОД. Лицензът трябва 
задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД - охрана на имуществото на 
физически или юридически лица. 

3.2. Участникът трябва да притежава Разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър, издадено по реда на Закона за електронните 
съобщения, обн. ДВ. бр.41 / 2007г., посл. изм. ДВ. бр.44 / 2012г. 
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4. Документи за доказване на изискванията по т.3.1 и 3.2: 

4.1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна или 
на територията на област Русе, издаден по Закона частната охранителна дейност, обн. ДВ, бр. 
15/24.02.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.44 / 2012г. Документът следва да бъде издаден от 
компетентния орган по чл. 14 от ЗЧОД. Лицензът трябва задължително да включва дейността 
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД - охрана на имуществото на физически или юридически лица. 
Документът се представя в заверен от участника препис. 

4.2. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър, издадено по реда на Закона за електронните съобщения, обн. ДВ. бр.41 / 2007г., посл. 
изм. ДВ. бр.44 / 2012г. Документът се представя в заверен от участника препис. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние   
1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, 
участникът следва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и 
финансово състояние :  

1.1.1.  Оборотът на участника като изпълнител, вкл. като съдружник в обединение-изпълнител, 
от изпълнение на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица за 
последните три години (2009, 2010 и 2011), или от датата, на която е учреден или е започнал 
дейността си,  да е не по-малко от 300 000.00 (триста хиляди) лева без ДДС. 
1.1.2. Дейността на участника да е покрита от застраховка “Гражданска отговорност на 
юридически лица”, с добавък „Отговорност на охранителна фирма”, покриваща сто процентова 
отговорност за установени щети, настъпили по време на изпълнение на договора. При 
сключване на договор е необходимо срокът на застраховката да покрива срока на договора. 

Забележка: При участие на обединения критериите за подбор се прилагат към обединението 
участник, а не към всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители 
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 
1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника: 

1.2.1. Декларация, съдържаща Информация за  оборота от услуги, свързани с дейности по 
охрана на имуществото на физически или юридически лица, за последните три години (2009, 
2010 и 2011), или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си – по Образец. 

1.2.2. Застрахователна полица на името на участинка от застраховка “Гражданска отговорност 
на юридически лица”, с добавък „Отговорност на охранителна фирма”, покриваща сто 
процентова отговорност за установени щети, настъпили по време на изпълнение на договора, 
или друг еквивалентен документ. Документът се представя в заверен от участника препис. 

Забележка: При участие на обединения документите се представят само за участниците 
чрез които обединението доказва съответветствието си с критериите за подбор, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнители документите се 
представят за всеки подизпълнител. 

2. Минимални изисквания за технически възможности 
2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, 
участникът следва да отговаря на следните минимални изисквания за технически 
възможности:  

  2.1.1 През последните 3 (три) години, считано до датата, вписана в обявлението като краен 
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срок за получаване на оферти, участникът да е изпълнил не по-малко от 2 (два) договора за 
извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица.  

2.1.2. Участникът следва да разполага с персонал, който отговаря на изискванията на  чл. 27 и 
чл. 28 от ЗЧОД. 

2.1.3. Участникът, вкл. чрез неговите подизпълнители, ако има такива, следва да разполага с 
оборудване за изпълнението на поръчката - Помощни средства ( белезници, каучукови и 
пластмасови палки), съгласно чл. 34, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност. 

2.1.4. Участникът следва да има въведена сертифицирана система за управление на 
качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват: „Физическа охрана и 
охрана със сигнално-технически средства”. 

Забележка: При участие на обединения критериите за подбор се прилагат към обединението 
участник, а не към всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители 
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 
2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника: 

2.2.1. Декларация, съдържаща Списък на основните договори за извършване на дейности по 
охрана на имуществото на физически или юридически лица, изпълнени през последните три 
години, считано до датата, вписана в обявлението като краен срок за получаване на оферти, 
включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки за добро 
изпълнение. Участник, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска 
дейност за период от последните три години, представя декларация, съдържаща списък на 
основните договори за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или 
юридически лица, извършени през периода, в който реално е осъществявал такава дейност, 
включително стойностите, датите и получателите – по Образец. 

2.2.2. Декларация, съдържаща списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на 
поръчката и документи удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация по 
чл. 27 и чл. 28 от ЗЧОД – професионални биографии, копия от дипломи, удостоверения за 
завършен курс за първоначално обучение и други, удостоверяващи професионалната 
квалификация и опит в областта на охраната. Декларацията е по Образец. 

2.2.3. Декларация, съдържаща списък на собствено, наето или ползвано на друго основание 
оборудване - Помощни средства ( белезници, каучукови и пластмасови палки), съгласно чл. 34, 
ал.1 от Закона за частната охранителна дейност, които участникът ще използва за 
изпълнението на поръчката. Декларацията е по Образец. 

2.2.4.  Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за 
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001 : 2008, или еквивалент, с обхват: 
«Физическа охрана и охрана със сигнално-технически средства”, или други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документът се представя в заверен от 
участника препис. 

Забележка: При участие на обединения документите се представят само за участниците 
чрез които обединението доказва съответветствието си с критериите за подбор, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнители документите се 
представят за всеки подизпълнител. 
 

РАЗДЕЛ ІV 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО И ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Изисквания към съдържанието на техническото предложение за изпълнение на 
поръчката 
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1.1. Участникът изготвя техническото си предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация на настоящата документация  за 
участие, по Образец. Към тихническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът 
прилага План за организация на денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ 
терен на МБАЛ-Русе-АД, който включва режим, постове, организация, комуникация, начин на 
оглед и маршрути на обход, система на контрол на качеството на охранителната дейност, 
връзка с охранителите, използване на помощни и други средства и т.н. 

1.2. В случай че, в техническото си предложение за изпълнение на поръчката на участника са 
налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие с 
императивни изисквания на настоящата документация, участникът се отстранява от участие в 
процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.  

1.3. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква 
от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните 
технически оферти, при условие че същите не водят до промяна на техническото предложение 
на участниците.  

2. Изисквания към съдържанието и представянето на ценовата оферта 
2.1. Участникът изготвя Ценовата си оферта, по Образец, в която посочват обща цена за 
услугата за целия срок на договора без включен ДДС, месечна цена, с точност до два знака след 
десетичната запетая, без включен ДДС (с включени всички разходи на участника за 
изпълнението на поръчката, включително за техническите средства, транспорт, униформено 
облекло и др.) , размер на разходите за един охранител за месец и размер на разходите за един 
месец на охраната на АГ-комплекс чрез паник-бутон. Ценовата оферта се поставя в запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. 

2.2. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. 

2.3. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид 
изписаната с думи.  

2.4. При допусната аритметична грешка, комисията приема обща цена за изпълнение на 
договора, равна на сбора от единичните цени по отделните обекти. 

2.5. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 
относно цената.  

2.6. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика 
“Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили 
информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената 
цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

РАЗДЕЛ V 

 ГАРАНЦИИ 

1. Гаранция за участие в процедурата 
1.1. Условия и размер на гаранцията за участие 

1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, 
участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 2000,00 лв.  (две хиляди 
лева). 
1.1.2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата 
на банкова гаранция . Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.  

1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя 
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безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 90 
(деветдесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по искане 
на Възложителя. 

1.1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да 
стане по следната сметка на Възложителя:  

IBAN  BG36CREX92601010790800, BIC CREXBGSF - Токуда банк АД Русе  

1.1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: 

„Гаранция за участие в процедура с предмет: “Денонощна невъоръжена охрана на сградния 
фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, физическа и техническа охрана и пропускателен 
режим на лица и превозни средства на територията на лечебното заведение». 

1.1.6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в 
него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 

1.1.7. В случай, че участникът не представи гаранцията, в изисквания от комисията срок и 
съгласно изискванията на възложителя, участникът се отстранява от участие в настоящата 
обществена поръчка. 

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие  

1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на 
чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

1.2.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението 
на възложителя – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в 
сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода на спора.  

1.2.3. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: 

• участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 
• участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществена поръчка, в срока по чл. 41 от ЗОП.  

1.2.4. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) 
работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне 
на изпълнител. В същия срок се освобождават гаранциите на всички участници при 
прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

1.2.5. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след 
сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 
5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител. 

1.2.6. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

2. Гаранция за изпълнение на договора 
2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора  

2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва 
да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 1 % 
(един процент) от стойността на договора. 

2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият 
участник да представи гаранция за изпълнение.  

2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под 
формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция 
или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при 
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неговото сключване. 

2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея 
следва да е изрично записано, че: 

• е безусловна и неотменима; 

• е в полза на Възложителя; 

• е със срок на валидност най – малко 90 дни след срока за изпълнение на договора; 

• има възможност за нейното усвояване на части. 

2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично 
се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията. 

2.1.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 
по гаранцията. 

2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение  
2.2.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се 
уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.  

2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 

 
РАЗДЕЛ VІ 

 ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК 

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: 
1.1. на който офертата не е изготвена на български език. 
1.2. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП. 
1.3. при който са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението 
обстоятелства по чл. 47, ал. 2. 
1.4. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя 
и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 
1.5. Участникът не отговаря на изискванията по т. 4.1. и т. 6.1. на глава Втора от тази 
документация. 
1.6. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на 
името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма. 
1.7. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на 
обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 
1.8. Ако по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е: 
- представена невярна информация за доказване на съответствието между офертата и обявените 
от Възложителя критерии за подбор и/или 
- не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или  
- има непопълнени данни и/или  
- има данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения. 
1.9. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено 
копие от фактура за закупуване. 
1.10. който е представил оферта, която не отговаря на някое от формалните изисквания на 
настоящата документация, в т.ч. посочените в Раздел ІІІ „Формални изисквания към офертата” 
и Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите” от Глава трета на 
настоящата документация, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП; 
1.11. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено на друго място в 
настоящата документация като основание за отстраняване. 
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2. Правомощия на комисията 
2.1. Комисията е задължена да изиска от участниците допълнителни документи, както и 
отстраняване на констатирани нередовности в представените документи, по отношение на 
изпълнението на административните изисквания и доказване на съответствието с критериите за 
подбор, като описва изчерпателно липсващите документи и/или несъответствия с критериите за 
подбор или с други изисквания на възложителя, посочва точно вида на документа или 
документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето 
им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от 
датата на получаване на протокола. 

2.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква 
от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните 
технически и ценови оферти.  

2.3. Правомощието по т. 2.2. не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 

 

ГЛАВА ТРЕТА.  

ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА  

РАЗДЕЛ І 

 ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Условия за получаване на документацията за участие  
1.1. Мястото и срокът за закупуване на документацията за участие са посочени в обявлението за 
откриване на настоящата процедура. 

1.2. Наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника1 
е условие за участие в настоящата процедура. 

1.3. Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) дни преди изтичане на срока 
за подаване на офертите. 

1.4. Лицата имат право да разгледат документацията, преди да я закупят. 

1.5. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й от 
9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден в МБАЛ-Русе АД, на адрес:  

гр. Русе, ул. Независимост № 2, Счетоводство. 

1.6. Документация за участие се предоставя след представяне на съответен валиден документ, 
че документацията е заплатена. 

2. Цена на документацията за участие  
За получаване на документацията за участие се заплаща сума в размер, посочен в обявлението 
за обществената поръчка. 

3. Начин на плащане на документацията за участие  
Документацията за участие се заплаща в касата на МБАЛ-Русе АД или по банков IBAN : IBAN  
BG36CREX92601010790800, BIC CREXBGSF - Токуда банк АД Русе . 
 

                                                 
1 При участие на обединение, достатъчно е представянето на документ за закупуване на документацията на името 
на поне един от участниците в обединението.  
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РАЗДЕЛ ІІ 

 ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията 
1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в 
настоящата документация.  

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и 
формулярите, обявени от възложителя. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено 
от участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП. 

1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 
обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, 
поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя. 

2. Разяснения по документацията за участие 
2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за 
участие. 

2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени до изтичане на срока за подаване на 
офертите. 

2.3. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило 
запитването.  

2.4. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за 
получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 

2.4. Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили 
документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора 
лицето, направило запитването. 

2.5. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други 
участници. 

РАЗДЕЛ ІІІ 

 ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

1. Език на офертата 
1.1. Офертата и всички приложения към нея се представят на български език.  

1.2. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод.  

2. Изисквания към преводите 
2.1. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за 
самоличност на физическите лица следва да е в официален превод. 

2.2. Всички документи, извън този по т. 2.1. се представят в превод. 

2.3. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка, 
комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията. 
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3. Копия на документи 
3.1. В случаите когато Възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или 
представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата 
документация. 

3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 3.1., копията от документите, приложени към 
оригинала на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от лицето 
с представителна власт и подпечатани с печата на участника или заверен от изрично 
упълномощено за целта лице (като се прилага и съответното пълномощно). 

3.3. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в 
оригинал, подписани от съответното задължено лице. 

4. Други формални изисквания 
4.1. Всички страници в офертата следва да са последователно номерирани. 

4.2. Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в 
Раздел V „Съдържание на офертата”.  

РАЗДЕЛ ІV 

 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ 

1. Конфиденциална информация 
Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, 
която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски 
тайни. 

2. Допълване и оттегляне на офертата 
2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни 
или оттегли офертата си. 

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. 

2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 
представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на 
оферта с входящ номер...........”. 

2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.  

2.5. Участник, който е представил повече от една оферта, се отстранява от участие в 
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

РАЗДЕЛ V 

 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ 
 
1. Офертата се състои от: 

1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор"; 

1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката"; 

1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”. 

 

2. Съдържание на ПЛИК № 1: 
2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

2.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа: 
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2.1.1.1. Списъкът съдържа ясна идентификация на участника в обществената поръчка. В случай 
на участник – обединение, се посочват имената на всички участници в обединението. При 
наличие на подизпълнител се посочва името на подизпълнителя и качеството му на такъв. 

2.1.1.2. Списъкът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с 
нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно 
Споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално 
пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението. 

2.2. Оферта за участие – по Образец. 

2.2.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.2.1.1. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:  

• имената на подизпълнителите и  

• вида на работите, които ще извършват от всеки подизпълнител, и дела на тяхното 
участие. 

2.2.1.2. Офертата се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с 
нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно 
Споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално 
пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението. 

2.3. Административни сведения - по Образец . 

2.3.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.3.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от 
подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или 
изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице. 

2.4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;  

2.4.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.4.1.1. Документът се представя от участника/всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника. 

2.4.1.2. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по 
вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, 
съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър. 

2.4.1.3. Документът за регистрация на участника/документът за самоличност на 
чуждестранните лица следва бъдат представени в официален превод на български език. 

2.4.1.4. Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно националното си 
законодателство.  

2.5. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна 
или на територията на област Русе, издаден по Закона частната охранителна дейност, обн. ДВ, 
бр. 15/24.02.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.44 / 2012г. Документът се представя в заверен от 
участника препис. 

2.6. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър, издадено по реда на Закона за електронните съобщения, обн. ДВ. бр.41 / 2007г., посл. 
изм. ДВ. бр.44 / 2012г. Документът се представя в заверен от участника препис. 

2.7. Документ за закупена документация за участие. 
2.7.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.7.1.1. Документът следва да е издаден на името на участника или на поне един от членовете 
на обединението. 
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2.8. Документ за внесена гаранция за участие. 
2.8.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.8.1.1. Документът следва да е издаден на името на участника/обединението или на водещия 
съдружник на обединението. 

2.8.1.2. Представя се оригиналът на банковата гаранция. 

2.9. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", 
т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП – по Образец: 
2.9.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.9.1.1. Декларациите се представят лично от всяко от лицата, посочени в забележките на 
съответния образец.  

2.9.1.2.Документите се представят по отношение на участника/всеки един от участниците в 
обединението и подизпълнителя/ите. 

2.10. Документ - договор или споразумение за създаване на обединение, подписан от 
лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е 
обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва 
представляващия.  
2.10.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.10.1.1. Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. 
Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде 
видно/видни лицето/лицата, които го представляват.  
2.10.1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, 
подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението, 
следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в 
обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да 
попълни и подпише документите, общи за обединението. 

2.11. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – по Образец. 

2.11.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.11.1.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от 
него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на 
обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от 
членовете на обединението. 

2.12. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – по 
Образец. 

2.12.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.12.1.1. Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или изрично 
упълномощено от него/тях лице. 

2.13. Доказателства за икономическото и финансово състояние: 
2.13.1. Декларация, съдържаща Информация за  оборота от услуги, свързани с дейности по 
охрана на имуществото на физически или юридически лица, за последните три години (2009, 
2010 и 2011), или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си - Образец № 12. 

2.13.1.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.13.1.1.1. Документът се представя от участника/ всяко лице, включено в обединението. 

2.13.1.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника. 

2.13.2. Застрахователна полица на името на участинка от застраховка “Гражданска отговорност 
на юридически лица”, с добавък „Отговорност на охранителна фирма”, покриваща сто 
процентова отговорност за установени щети, настъпили по време на изпълнение на договора, 
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или друг еквивалентен документ.  

2.13.2.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.13.2.1.1. Документът се представя в заверен от участника препис. 

2.13.2.1.2. Документът се представя и от участник - физическо лице, както и от всяко такова 
лице, включено в обединението. 

2.14. Доказателства за технически възможности: 
2.14.1. Декларация, съдържаща Списък на основните договори за извършване на дейности по 
охрана на имуществото на физически или юридически лица, изпълнени през последните три 
години, считано до датата, вписана в обявлението като краен срок за получаване на оферти, 
включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки за добро 
изпълнение. Участник, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска 
дейност за период от последните три години, представя декларация, съдържаща списък на 
основните договори за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или 
юридически лица, извършени през периода, в който реално е осъществявал такава дейност, 
включително стойностите, датите и получателите – по Образец. 

2.14.1.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.14.1.1.1. Документът се представя от участника/ всяко лице, включено в обединението. 

2.14.1.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието 
му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на 
дейности, които ще извършва. 

2.14.1.1.3. В случай че лицата не разполагат с препоръки или от препоръките не е видна цялата 
информация, може да бъдат представени други документи, от които по безспорен начин може 
да се докаже информацията, съдържаща се в списъка. 

2.14.2. Декларация, съдържаща списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на 
поръчката и документи удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация по 
чл. 27 и чл. 28 от ЗЧОД – професионални биографии, копия от дипломи, удостоверения за 
завършен курс за първоначално обучение и други, удостоверяващи професионалната 
квалификация и опит в областта на охраната. Декларацията е по Образец.  

2.14.2.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.14.2.1.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с 
нотариално пълномощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно 
споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от 
представляващите всеки един от членовете на обединението. 

2.14.3. Декларация, съдържаща списък на собствено, наето или ползвано на друго основание 
оборудване - Помощни средства ( белезници, каучукови и пластмасови палки), съгласно чл. 34, 
ал.1 от Закона за частната охранителна дейност, които участникът ще използва за изпълнението 
на поръчката. Декларацията е по Образец. 

2.14.3.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.14.3.1.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с 
нотариално пълномощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно 
споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от 
представляващите всеки един от членовете на обединението. 

2.14.4.  Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за 
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001 : 2008, или еквивалент с обхват: 
«Физическа охрана и охрана със сигнално-технически средства”, или други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

2.14.4.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 
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2.20.4.1.1. Документът се представя в заверен от участника препис. 

2.15. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато 
офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно 
актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

2.15.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.15.1.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 
офертата и да представлява участника в процедурата. 

2.16. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по Образец; 

2.16.1. Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

2.16.1.1. Документът се представя от представляващия участника (изрично упълномощено с 
нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно 
Споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално 
пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението. 

2.17. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП – по Образиц. 

 

3. Съдържание на ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: 
3.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което е посочен срок за 
изпълнение на поръчката – по образец.  

3.2. План за организация на денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ 
терен на МБАЛ-Русе-АД, който включва режим, постове, организация, комуникация, начин на 
оглед и маршрути на обход, система на контрол на качеството на охранителната дейност, 
връзка с охранителите, използване на помощни и други средства и т.н. Към плана да се 
приложи примерен график на смените на охранителите на обекта. 

Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката се подписва от представляващия 
участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно 
Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално 
заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.  

 
4. Съдържание на ПЛИК № 3 - „Предлагана цена” 
4.1. Ценовата оферта на участника, изготвена по Образец. 

Изисквания към формата  и лица, които следва да представят документа: 

Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него 
лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на 
обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от 
представляващите всеки един от членовете на обединението.  

 

РАЗДЕЛ VІ 

 ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Запечатване и маркиране  
1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание 
на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни 
Пликове пликове № 1, 2 и 3, като се надписват – ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 
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2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”. 
1.2. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), върху който се изписва: 

МБАЛ – Русе АД 
Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, 
физическа и техническа охрана и пропускателен режим на лица и превозни средства на 
територията на лечебното заведение". 
1.3. Върху плика се посочва и адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност 
– факс, без никакви отличителни знаци. 
1.4. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. 
Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния 
срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

2. Място и срок на подаване на офертите 
2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите 
оферти, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на МБАЛ – 
Русе АД - секретар на изп.директор, на адрес: 
гр. Русе 
ул. „Независимост” № 2,  
 до часа и датата посочени в обявлението. 

2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг 
начин за представяне. 

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя. 

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и 
час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

1. Критерий за оценка на офертите 
Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „най-ниска цена”.  

Участниците представят обща цена за услугата за целия срок на договора без включен ДДС, 
месечна цена, с точност до два знака след десетичната запетая, без включен ДДС (с включени 
всички разходи на участника за изпълнението на поръчката, включително за техническите 
средства, транспорт, униформено облекло и др.) и размер на разходите за един охранител за 
месец. ДДС се начислява отделно. 

Посочените от участника цени са окончателни и не подлежат на промяна. 

На първо място се класира офертата, чиято обща цена за услугата за целия срок на договора без 
включен ДДС има най-ниска стойност. Останалите оферти се класират във възходящ ред, 
съобразно оферирана цена. 

2. Процедура при еднакви предложения 
В случай, че най-ниската цена е предложена в две или повече оферти, комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител. 
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ГЛАВА ПЕТА 

 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР. ОБЖАЛВАНЕ 

 

1. Назначаване на комисията 
1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която 
да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето 
им.  

1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за 
приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на 
офертите. 

1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 и 35 от ЗОП. 

2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията) 
2.1. Постъпилите оферти се отварят на датата и мястото, посочена в обявлението. При промяна 
на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. 

2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с 
участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към 
отварянето им по реда на тяхното постъпване. 

2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани непрозрачни плика, след 
което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 

2.4. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички 
документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.  

2.5. Комисията отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява 
съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от 
заседанието на комисията. 

3. Публичност  
3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите 
оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична 
карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или 
чрез упълномощени представители.  

3.3. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията 
списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

4. Последователност на действията на комисията 
Следващите заседания на Комисията са закрити, с изключение на заседанието по т. 4.10 и 
протичат в следната последователност: 

4.1. Комисията разглежда подробно Плик №1 на офертите и проверява наличието на всички 
необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП и Глава трета, Раздел V 
„Съдържание на офертата. Изисквания към документите” от настоящата документация. 
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4.2. Комисията изготвя протокол, в който описва изчерпателно липсващите документи и/или 
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, посочва точно 
вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя 
срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 
5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола. 

4.3. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с 
други изисквания на възложителя, Комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите . 

4.4. Участниците следва да представят поисканите документи, в срока, посочен от комисията, 
като нямат право да представят други документи освен липсващите и тези за отстраняване на 
несъответствията, посочени в протокола. 

4.5. След изтичането на срока по т. 4.2, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, 
поставени от възложителя.  

4.6. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на 
критериите за подбор. 

4.7. Комисията извършва подробен преглед на Плик № 2 и Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката, с всички необходими приложения към него, съгласно настоящата 
документация. 

4.8. Комисията при необходимост може по всяко време: 

 1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 

 2. да изисква от участниците: 
 а) разяснения за заявени от тях данни; 
 б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 

като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 

3. да уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения 
за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от 
Закона за защита на конкуренцията.  

3.1. В случаите по т. 3 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. 
Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

4.9. Преди отварянето на ценовите оферти Комисията съобщава на присъстващите лица по 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. 

4.10. Комисията уведомява всички участници за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
оферти. На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и 
на средствата за масово осведомяване по реда на т. 3. 

4.11. Комисията отваря Плик № 3 – „Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения 
ден и час и обявява публично предложените цени. Пликът с цената, предлагана от участник, 
чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя не се отваря. 

5. Пределно ниски показатели 
5.1. Ако някой участник предложи цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена 
на останалите оферти за обществената поръчка, комисията изисква от него подробна писмена 
обосновка за предложената цена.  

5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде 
по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това.  

5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са 



 28 

посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

•      оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

•  предложеното техническо решение; 

•  наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

•  икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

•  получаване на държавна помощ. 
5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да 
бъде отстранен.  

5.5. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/неприемането на 
писмената обосновка. 

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите 

6.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 
обявените условия. 

6.2. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 

6.3. На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена. Останалите оферти 
заемат места в класирането по низходящ ред. Комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай че най-ниската 
цена се предлага от двама или повече участници в процедурата. 

6.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със 
съдържание, определено в чл. 72, ал. 1 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се 
подписва от всички членове на комисията, в случай, че има такива - особени мнения със 
съответните мотиви на членовете на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата 
документация.  

6.5. Възложителят в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията издава 
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител. В решението Възложитеят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.  

6.6. Възложителят изпраща решението на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 

6.7. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на Решението, 
Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до 
протокола по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, в зависимост от искането на участника. Възложителят може 
да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение, когато: 

• не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по 
чл. 47 - 53а от ЗОП; 
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• всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

• всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

• класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат 
договор за обществена поръчка; 

• отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна 
в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 
поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

• установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

• при наличие на някои от основанията на чл. 42 от ЗОП не се сключва договор за 
обществена поръчка. 

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

• е подадена само една оферта за участие; 

• има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само 
една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 

• участникът, класиран на първо място: 
а) откаже да сключи договор, или 
б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или  
в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 

2 от ЗОП. 

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми 
участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Срокове за сключване на договор  
1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с класирания на 
първо място и определен за изпълнител участник.  

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществената поръчка, в едномесечен срок 
след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 
допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от 
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението 
за определяне на изпълнител.. 

1.3. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в 
сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. 

2. Условия за сключване на договора 
2.1. При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Когато участникът е 
обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. 

2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, 
който при подписване на договора: 
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• не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 

• не представи определената гаранция за изпълнение на договора;  

• не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 

2.3. В случаите по т.2.2. възложителя с решение може да определи за изпълнител класирания на 
второ място участник  и да сключи договор с него или да прекрати процедурата. 

2.4. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, Възложителят може 
да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи 
договор с него. 

3. Съдържание на договора 
3.1. Договорът за обществена поръчка съответства на приложения в настоящата документация 
проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е 
определен за изпълнител. 

4. Ограничения за изменение 
4.1. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в 
случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, а именно: 

4.1.1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 
 
a) промяна в сроковете на договора, или 
 
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на 

възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или 
 
в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване 

на договорените цени или отпадане на дейности. 

4.2. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения, като в този случай дължи обезщетение на изпълнителя за претърпените вреди от 
сключването на договора. 

РАЗДЕЛ ІV 

 ОБЖАЛВАНЕ 
1. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка до 
сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията. 

2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120 от ЗОП, в зависимост от решението, което 
се обжалва.  

3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до възложителя, чието 
решение се обжалва. 

4.  Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на 
изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана 
временна мярка "спиране на процедурата". 

5. Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител спира процедурата до 
окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато 
предварително изпълнение.  



 31 

ГЛАВА ШЕСТА 

 ОБЩИ ПРАВИЛА  

РАЗДЕЛ І 

 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ 
 

1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.  

2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

• когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 
период; 

• когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, 
на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края 
на първия работен ден, следващ почивния. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 КОМУНИКАЦИЯ 

1. Език 
Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се 
провежда на български език. 

2. Ред за комуникация 
2.1. Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.  

2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните начини:  

• лично; 

• по пощата с обратна разписка; 

• по факс; 

• по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния 
подпис.   

2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва: 

• лично;  

• на посочения от участника адрес за кореспонденция; 

• на посочения от участника номер на факс; 

• на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис. 

2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по 
начин, който позволява на възложителя да получи: 

• номера, от който постъпва информацията; 

• дата и час на изпращане.  
2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за 
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редовна. 

2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за 
провеждане на процедурата. 

2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно 
връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично 
генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

 ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 
1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време 
на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване 
на участника от процедурата. 

2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на 
интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по 
време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да 
уведоми възложителя. 

3. Изпълнителят трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с 
обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното 
одобрение на възложителя.  

4. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани 
в самия договор.  

5. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия 
срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени 
или получени от изпълнителя, са конфиденциални. 

6. Никое длъжностно лице на възложителя не е получило и няма да му бъде предложена пряка 
или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. 

7. Изпълнителят няма да допусне и ще предприеме всички необходими мерки за избягване 
конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомява възложителя относно обстоятелство, 
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

8. Изпълнителят няма да използва или представя неверни, неправилни или непълни отчети или 
документи и друга информация, поискана от възложителя или други компетентни органи. 

 

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на 
Република България.     

При разминавания в записите на отделните документи от документацията, валидни са записите 
в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 
последователност: 
1. обявлението за обществена поръчка ; 
1. решението за откриване на процедурата; 
2. проектът на договор; 
3. образците към документацията. 
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.  
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ТОМ ІІІ 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР



ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
    за охрана на обекти  

 
Днес, ........................... г. в гр.Русе между: 
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ -АД”, със 

седалище гр. Русе и адрес на управление: ул. “Независимост” № 2,  тел./факс 887 223, ЕИК 
117505556, представлявано от д-р НЕЛИ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА – Изпълнителен директор, 
наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна  

и  
“……….....………”  със седалище и адрес на управление гр. ……………..,  ул. 
„………………………”,  ЕИК ……………………..представлявано от  ………………, ЕГН 
…………………, наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 на основание чл. 41 от Закона за обществени поръчки и Решение № …………. ...........г. на 
изпълнителния директор на МБАЛ-Русе АД се сключи настоящият договор за следното: 

 
  І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) С този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема 
срещу заплащане да организира, осигурява и осъществява денонощна невъоръжена охрана на 
сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, физическа и техническа охрана и 
пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на лечебното заведение.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта за охрана с двустранен 
протокол. 

Чл. 2. (1) Охраната се извършва на територията на всички сгради и прилежащ терен на 
“МБАЛ – Русе – АД”, ул. “Независимост” № 2. 

(2) Охраната на АГ-комплекса се осигурява чрез паник-бутон. 
Чл. 3. Изпълнението на договора се осъществява в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вътрешния ред и движение на хора, автомобили и товари в обекта, 
посочени в Правилника за вътрешния ред на МБАЛ-Русе-АД, разпоредбите на Закона за 
частната охранителна дейност, и съобразно «План за организация на денонощна невъоръжена 
охрана на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД», приложение към 
техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата, в резултат на която се сключва 
настоящия договор. 

Чл. 4. Охраната, предмет на настоящия договор, се осъществява непрекъснато,  
денонощно от подвижни и неподвижни постове. 
   

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА  
Чл. 5. Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца . В случай че при 

изтичане на срока на договора Възложителят по обективни причини не е успял да приключи 
процедурата по определяне на нов изпълнител за осъществяване на охранителната услуга, 
предмет на настоящия контракт, договорът продължава да е в сила до окончателното 
приключване на процедурите и сключване на нов договор.  

 
ІІІ. ЦЕНИ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за 

извършените охранителни услуги по предмета на договора, месечно  възнаграждение в размер 
на ……………………………. лв. /………………………………….. лева/ без ДДС. 

(2) Месечната цена на услугата,  съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в процедурата, в резултат на която се сключва настоящия договор, се формира като сбор от: 

т.1 Цената за издръжка на един охранител за един месец, в размер на .................... лева 
без ДДС , умножена по общия брой на охранителите - 14. Така формираната цена за един 
месец възлиза на ...............................лв. без ДДС. 
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т.2 Цената за охрана на АГ-комплекса за един месец чрез паник-бутон, е в размер на 
.................... лева без ДДС . Стойността на монтажните работи на паник-бутона е включена в 
тази цена. 

 (3) Общата цена за 24 (двадесет и четири) месеца е в размер на 
……………………………………. лв./………………………………………………/ без ДДС. 

 (4) Върху уговорената цена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща и ДДС. 
Чл.7. За извършените в рамките на календарния месец охранителни услуги 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава данъчна фактура, която изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 30-то 
число на месеца, през който са извършени услугите.   

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща фактурираното възнаграждение в срок до 1  /един/ 
месец, считано от датата на издаване на фактурата. Плащането се извършва с платежно 
нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

 ……………………………………… 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 Чл. 9. (1) Гаранцията за изпълнение на договора в размер на ….. лв., представляващи 
1 % (един процент) от стойността на поръчката, се освобождава  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  в срок 
30 (тридесет) дни след изпълнението на договора. 

(2) В случай, че по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка или обезщетение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение до размера на дължимата неустойка, 
респективно до размера на дължимото обезщетение за претърпените вреди.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.  
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 
възнаграждение по чл. 6 при условията и сроковете, определени в договора. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 
1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до определения за охрана обект в 

рамките на срока на действие на този договор. 
 2. Да завежда в деловодството си всяка докладна записка подадена от служителите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени нарушения. 
 3. Да създаде битови условия за служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които извършват 
охраната на обекта, в съответствие с изискванията на Закона за безопасни и здравословни 
условия на труда и подзаконовите нормативни актове. 
 4. Да заплаща разходите за ток, вода и отопление на постовете по обекта за своя 
сметка. 
 Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава да определи свой представител за контакт и 
връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
констатирани нередности и пропуски в осъществяване на охранителната дейност  и предлага 
промени по организацията на охраната и пропускателния режим.  
 Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за 
констатираните нарушения, водещи до увреждане на имуществото му, за инцидентите, 
възникнали в охранявания обект, за допуснатите нарушения в охранителния режим и други. 
 Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол на всеки етап от изпълнението на 
договора, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация 
за осъществяване на охраната, както и своите изисквания по отношение на организацията, 
степента на сигурност и качеството на изпълнението. 
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VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговореното възнаграждение по чл. 

6 при условията и сроковете, определени в договора. 
  Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да бъде запознаван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
своевременно с всички обстоятелства относно експлоатацията и функционирането на 
охраняваните обекти, промяната на неговото предназначение и други факти, които биха 
нарушили по някакъв начин утвърдения вече ред за охрана. 
 Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да осъществява оперативен контрол върху 
охраната по всяко време, по начин и със средства, които по негова преценка са необходими и 
достатъчни за изпълнение на поетите с договора задължения.   

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е длъжен: 
1. Да осигури обекта с физическа охрана в съответствие с предмета и при условията на 

този договор от датата на която същият влиза в сила. 
2. Да осигури надеждно наблюдение и обезпечаване на сигурността на поверения му 

обект и на имуществото в него, като извършва възложената му работа добросъвестно и с 
грижата на добър стопанин и в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Правилника за вътрешния ред, Закона за частната охранителна дейност, както и с 
нормативните актове на Република България, регламентиращи областта на охраната. 

3. Да пази законните права и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при и във връзка с 
изпълнението на възложената му работа. 

4. Да предприема предвидените във вътрешните планове и инструкции мерки за 
предотвратяване или пресичане на противозаконно или непозволено проникване на чужди 
лица в охранявания обект, да задържа нарушителите и при необходимост да ги предава на 
органите на полицията.  

5. Да осигури ефективен пропускателен режим, без да създава препятствия за 
оторизираните служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по-големи от необходимите за нормалното 
осъществяване на охраната. 

6. Да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмен отчет за извършената 
охранителна дейност на обекта  до 30 /тридесето/ число на месеца, през който е извършена 
услугата. 

Чл. 21.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка на служителите, които 
извършват охраната на обекта необходимото униформено облекло, въоръжение и 
охранително оборудване. 

Чл. 22.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя периодично на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
писмени констатации за установени причини и условия, които предпоставят извършване на 
нарушения или престъпления в охранявания обект, както и препоръки за тяхното 
отстраняване. 

 Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има непрекъсната връзка с органите на МВР за 
осъществяване на оперативно взаимодействие. 
 Чл. 24. При пожар, наводнение или друго природно бедствие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да уведоми незабавно съответните компетентни органи и посочените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица и да предприеме първоначални неотложни действия. 
 Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
констатирани нарушения, свързани с охраната и за неправомерни действия и бездействия на 
лица, нарушаващи правилата за охрана, пропускателния режим и вътрешния ред. 
 Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява компетентните органи и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неправомерно проникване в обектите, опит за проникване и за 
извършена или извършваща се престъпна дейност. 
 Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не може да прехвърля задълженията си по този договор на 
други юридически или физически лица. 
  
 VІІ. ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА 
 Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за имуществени щети, нанесени 
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на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорните задължения и допуснати в 
резултат на виновно поведение от сътрудници по охраната неправомерни действия в 
обектите на трети лица - кражби с взлом на охраняваното имущество, изнасяне на 
материални ценности не по установения ред, констатирани от компетентните органи. 
 (2) Дължимото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение се определя по балансовата стойност 
на увреденото или липсващо имущество. С констативен протокол, подписан от двете страни, 
се определят размерът на обезщетението и срокът за изплащането му.  
 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна за срока на договора 
застраховка „Гражданска отговорност на юридическо лице – отговорност на охранителна 
фирма” за гарантиране на отговорността си по алинея 1 към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е с 
правата на пряко ползуващо лице и с приложени специални условия, при следните лимити: 
 - за единично събитие ……..лева; 
 - агрегатен лимит за срока на застраховката ……………..лева. 
 Чл. 29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, когато: 

1. е разкрит извършител на посегателството; 
2. е установено по безспорен начин, че посегателството е извършено подпомогнато 

или подбудено от служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
3. дежурните сътрудници, охраняващи обекта, изпаднат в безпомощно състояние, в 

резултат на което обектът е останал без охрана; 
4. при стачки, масови протести или безредици в обекта или около него, групово 

нападение, при което нападателите, значително надвишават броя на дежурните сътрудници 
по охраната, или наличие на вредоносно действие или бездействие на лице, имащо право да 
се разпорежда с имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. при оказване на помощ на пострадали при природни бедствия или производствени 
аварии или предотвратяване на тежки престъпления срещу личността. 

(2) Освобождаването от отговорност в случаите на алинея първа, не освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да охранява обекта. 

VІІІ. НЕУСТОЙКА  
Чл. 30. При пълно неизпълнение или отказ от изпълнение на предмета на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на едномесечното 
възнаграждение по чл. 6. 

Чл. 31.   Неустойката по чл. 39 не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение 
за претърпени вреди и пропуснати ползи в размер над размера на уговорената неустойка, ако 
бъдат доказани. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 
изпълнение до приключване на съдебното производство. 

Чл. 32. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативен протоколи по чл. 37, 
ал. 2, при забавяне на плащането с повече от 30 календарни дни от уговорен в такъв протокол 
срок или неплащане на дължимото обезщетение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване 
сумата за обезщетението от представената гаранция за изпълнение на договора. 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 Чл. 33. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на 
договорните задължения на другата страна. 

Чл. 34. (1)  Действието на договора се прекратява: 
1. с неговото изпълнение; 
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
случай той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването 
на договора. 
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати своята търговска дейност, в случай на отнемане на разрешението 
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за осъществяване на охранителна дейност, бъде обявен в банкрут, в несъстоятелност или 
ликвидация. 

(4) В случаите по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за 
причинените вреди и пропуснати ползи, настъпили за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на 
прекратяването. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване сумата за обезщетението от 
представената гаранция за изпълнение на договора. 

  
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 35. При неспазване на сроковете за плащане всяка една от страните дължи на 

другата законната лихва за времето на забавата. 
Чл. 36. При извършване на огледи и други процесуални действия на територията на 

обекта от полицията или от други компетентни органи могат да присъстват упълномощени 
представители на страните. 

Чл. 37. (1) Уведомленията по настоящия договор, в случаите, когато не е изрично 
посочен начина за извършването им могат да бъдат направени устно, писмено, по телефон, 
факс или по друг подходящ начин според конкретните обстоятелства. Писмени уведомления, 
покани и други документи могат да бъдат изпращани по пощата или предавани на ръка. До 
получаване на уведомлението, поканата или документа, съответните обстоятелства се считат 
за ненастъпили по отношение на страната, която трябва да бъде уведомена или поканена. 

(2) Ако някоя от страните не е уведомила писмено другата страна за настъпила 
промяна в адреса й, документите, изпратени на стария й адрес, се считат за редовно връчени. 

Чл. 38. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. 

Чл. 39. Споровете, възникнали по повод изпълнението и тълкуването на договора ще 
се решават по взаимно съгласие, а когато това е невъзможно – по реда на гражданското 
съдопроизводство на Република България.  

 

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 Чл. 40. Страните по договора се задължават да спазват изисквания за запазване на 
конфиденциалност. 
            Чл. 41. Конфиденциална информация е всичко, свързано с организацията и 
търговската дейност на страна по договора, включително финансова и счетоводна 
информация, описания на апаратура, данни за личния състав, инвентарни наличности, 
полезни модели и технологични решения, както и случаи от практиката на фирмата, с 
изключение на информацията, която страната изрично е определила като неконфиденциална, 
на общоизвестни факти или на информация, която страната сама е направила обществено 
достъпна. 
           Чл. 42. Всяка от страните се задължава да не разпространява конфиденциалната 
информация на трети лица под каквато и да било форма, както и да изисква от служителите и 
под/изпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност. Ограниченията 
по тази точка остават валидни в срок от 1 година след прекратяването на договора.  
           Чл. 43.  Информация относно съществените елементи на договора, както и рекламни и 
други материали за публикация могат да бъдат разпространявани след постигане на взаимно 
съгласие между страните. 
           Чл. 44. В случай на нарушаване на клаузите за конфиденциалност, виновната страна 
дължи на изправната страна пълно обезщетение за причинените вреди. 
 Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и ще спазва въведените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и 
информационната сигурност и  Политика по информационна сигурност, за което подписва 
Декларация на изпълнител по договор с „МБАЛ - Русе” АД, съгласно приложение № 1 към 
заповед № 88 / 03.02.2011 год. на Изпълнителния Директор на „МБАЛ- Русе” АД.  
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При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 
неразделна негова част: 

1. Оригинал или нотариално заверено копие на документи по чл. 48, ал. 2 от ЗОП. 
2.  Документ, удостоверяващ внесена гаранция за изпълнение. 

 3. Копие от застрахователната полица за застраховка „Гражданска отговорност на 
юридическо лице – отговорност на охранителна фирма”. 

 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна. 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
____________________     __________________ 
ИЗП.ДИРЕКТОР       
Д-р НЕЛИ ПЕТРОВА                                                              
 
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
 
____________________  
ЮЛКА КАЛИНОВА 
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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ РУСЕ АД 
 

Декларация  
на изпълнител по договор с МБАЛ Русе АД 

 
(съгласно заповед № 88 / 03.02.2011 год. на Изпълнителния Директор) 

 
 
 

Подписаният, 
………………………………………………………………………………………………………… 
   /име, презиме, фамилия/ 
В качеството си на законен представител на  
………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на търговското дружество/ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
/седалище, адрес на управление, ЕИК/ 
………………………………………………………………………………………………………… 
/седалище, адрес на управление, ЕИК/ 
 
Декларирам, че съм запознат с:  
 
Политиката по качеството, околната среда и информационна сигурност на МБАЛ Русе АД;  
Значимите аспекти на околната среда и информационната сигурност и мерките за тяхното 

управление, предвидени в Програмата за постигане на целите на МБАЛ Русе АД;  
Програмата за управление на болничните отпадъци, критериите за оперативен контрол на околната 

среда в МБАЛ Русе АД; 
Политиките по информационна сигурност, процедурите и оперативните документи по тях. 
и се задължавам да осигуря наетите при представляваното от мен дружество лица да спазват 

горепосочените политики/програми. 
Представляваното от мен юридическо лице носи солидарна отговорност със своя работник , 

служител и/или наето лице действал/и при несъобразяване с изискванията на политиките и/или 
програмите. 

 
 
 
 
Дата: ………………..20….година               Декларирал: _________________________       

/Име, фамилия/                   /подпис/ 
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                    ОБРАЗЕЦ № 1 

 
ДО                                          
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ  АД  

                                                                       УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2 
                                                                       ГР. РУСЕ 
 

О Ф Е Р Т А 
 

от .................................................................................................................................................. 
адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 
ЕИК/Булстат ……......................................................................................................................,  
представляван/о от ..................................................................................................................., 
ЕГН ......................................  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Денонощна невъоръжена охрана 
на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, физическа и техническа охрана и 
пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на лечебното заведение". 
 

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с 
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и 
ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.  

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от […]2 календарни 
дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

Ще изпълним поръчката в съответствие с представената от нас оферта и настоящата 
тръжна документация. 

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 
Изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и 
форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме 
предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Лицето/лицата, което/които има/т правомощие да подпише/ат договора за възлагане на 
обществената поръчка е/са [имена и длъжност], в качеството му/им на [управител, изпълнителен 
директор, пълномощник и т.н.]. Правомощието на лицето/лицата се удостоверява/т с [наименование 
на документа], който е приложен към тази оферта. 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения 
списък от документацията за участие. 
 

 

[дата]      ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

                                                 
2 Попълва се броят на дните, но не по-малко от 90 календарни дни. 
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ОБРАЗЕЦ № 2 

ДО                                          
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ  АД  

                                                                       УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2 
                                                                       ГР. РУСЕ 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
от .................................................................................................................................................. 
адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 
ЕИК/Булстат ……......................................................................................................................,  
представляван/о от ..................................................................................................................., 
ЕГН ......................................  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Денонощна невъоръжена охрана 
на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, физическа и техническа охрана и 
пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на лечебното заведение". 
 

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съобразно План за организация на 
денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, 
който включва режим, постове, организация, комуникация, начин на оглед и маршрути на 
обход, система на контрол на качеството на охранителната дейност, връзка с охранителите, 
използване на помощни и други средства и т.н. , приложение към настоящото техническо 
предложение. 

 
Ще осигурим охраната на АГ-комплекса чрез паник-бутон. 
 
Ще изпълняваме поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от възлагането на 

поръчката. 
 

Предметът  на  поръчката  ще  се  осъществява  при  спазване  на  действащите в 
страната нормативни актове, в съответствие с изискванията на Възложителя и представения 
от нас План за организация на денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ 
терен на МБАЛ-Русе-АД. 
 
 През целия срок на изпълнението на поръчката (24 месеца от  влизането в сила на 
договора), ще осигуряваме постоянен брой на персонала, който няма да бъде променян 
независимо от обективни и субективни причини - болнични, отпуски или напускане на 
служители.  
 
 Ще водим редовно документите, необходими за осъществяване на охранителната 
дейност.  
 
 Охранителите ще носят униформено облекло (лятно и зимно), ще имат отличителен 
знак и ще носят лична идентификационна карта със снимка.  Охранителите ще бъдат 
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снабдени със средства за принуда и защита, със средства за  комуникации помежду си, с 
оперативния център на охранителната компания, с органите на МВР и определените от 
Възложителя лица. 
 
 С оглед качественото изпълнение на задълженията по договора заявяваме, че ще 
изплащаме редовно трудовите възнаграждения на нашите служители, ангажирани пряко с 
изпълнението на поръчката.  
 

 

 Като неразделна част от настоящото техническо предложение, прилагаме:  
1. План за организация на денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ 
терен на МБАЛ-Русе-АД, който включва режим, постове, организация, комуникация, начин 
на оглед и маршрути на обход, система на контрол на качеството на охранителната дейност, 
връзка с охранителите, използване на помощни и други средства и т.н. Към плана е приложен 
примерен график на смените на охранителите на обекта. 
 

 

 

 
 [дата]       ПОДПИС  

ПЕЧАТ 



 

45 
 

ОБРАЗЕЦ № 3 

 

ДО                                          
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ  АД  

                                                                       УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2 
                                                                       ГР. РУСЕ 
 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 
 

от .................................................................................................................................................. 
адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 
ЕИК/Булстат ……......................................................................................................................,  
представляван/о от ..................................................................................................................., 
ЕГН ......................................  
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Денонощна невъоръжена 
охрана на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, физическа и техническа 
охрана и пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на лечебното 
заведение",  както следва: 

 
1. Обща цена за услугата за целия срок на договора ( 24 месеца) , без включен ДДС: 

………………………………………………………………………………………………лева. 
 
2. Месечна цена, с точност до два знака след десетичната запетая, без включен 

ДДС:………………………………………………………………………………………… лева. 
 

Месечната цена на услугата, се формира като сбор от: 
т.1 Цената за издръжка на един охранител за един месец, в размер на .................... лева 

без ДДС , е умножена по общия брой на охранителите - 14. Така формираната цена за един 
месец възлиза на ...............................лв. без ДДС. 

т.2 Цената за охрана на АГ-комплекса за един месец чрез паник-бутон, е в размер на 
.................... лева без ДДС . Стойността на монтажните работи на паник-бутона е включена в 
тази цена. 

 
Посочените цени са окончателни и не подлежат на промяна. ДДС се начислява отделно. 
 
Общата цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката (включително  за 

транспорт, униформено облекло, технически средства и др., както и допълнително 
предложените в офертата ни технически средства за подобряване на охраната и 
пропускателния режим).  

 
Заявяваме, че цената за изпълнение на договора e окончателна и не подлежи на 

увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на 
поръчката. 
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Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда,  
описани в проекта на договор 

 

[дата]      ПОДПИС  

ПЕЧАТ
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        ОБРАЗЕЦ № 4 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 1, т. 1 , б "а", "б", "в", "г", "д", ал. 5, т. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/ .................................................................................................  
с адрес: ............................................................................................................................., 
притежаващ / а лична карта  №  ......................................, изд. на................................г.  
от МВР - ………………. в качеството си на   ................................................................  
на ........................................................................................................................................ 
със седалище ……........................и адрес на управление: …………………………….       
.............................................................................................................................................. 
вписано в търговския регистър с ЕИК ....................................... 

 ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за: 
(по т. 1 се посочва конкретният случай, като ненужният текст се заличава)  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 
 
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
По смисъла на ЗОП свързани лица са: 
а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 
право на глас в дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска 
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това 
дружество. 
 

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички 
промени в горепосочените обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 
 
...................... г.       ДЕКЛАРАТОР: 
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  ОБРАЗЕЦ № 5 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3, т. 4 и т.5, ал. 5, т. 2 от ЗОП 
 
 

Долуподписаният /-ната/ .................................................................................................  
с адрес: ............................................................................................................................., 
притежаващ / а лична карта  №  ......................................, изд. на................................г.  
от МВР - ………………. в качеството си на   ................................................................  
на ........................................................................................................................................ 
със седалище ……........................и адрес на управление: …………………………….       
.............................................................................................................................................. 
вписано в търговския регистър с ЕИК ....................................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
1. Не съм обявен в несъстоятелност. 
2. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове. 
3. Не съм в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намирам в подобна процедура 
съгласно националните ми закони и подзаконови актове, включително дейността ми не е под 
разпореждане на съда и не съм преустановил дейността си. 
4. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка. 
5. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, нямам задължения за 
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен. 
6. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 
7. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
8. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
9. Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички 
промени в горепосочените обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 
 
……………… г.      ДЕКЛАРАТОР: ……………………. 
 
 
Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 6 ЗОП.  
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ОБРАЗЕЦ № 6 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56,  ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки 

   
   
 Долуподписаният……………………………………................................................. 
                                                      ( име, презиме, фамилия ) 
..............................................................................................................…………………………,  
адрес:гр. .............................................................................. л.к., №………………………..,  
издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………,  
в качеството на  …........... ............................................................................................................. 
                            (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията) 
 
на .................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 
- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, 
физическа и техническа охрана и пропускателен режим на лица и превозни средства на 

територията на лечебното заведение". 
 
          

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 
 
 

При изпълнение на поръчката ЩЕ ПОЛЗВАМ / НЯМА ДА ПОЛЗВАМ 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  (Забележка: Невярното се зачертава).  

 
 
№ Идентификация на подизпълнителите  

/ наименование и адрес/  
Вида на работите, които ще 
извършват, и дела на тяхното 
участие  

1   
2   
…   

 /Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/ 
 
  
 Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от 
Наказателния кодекс. 
  
  
 
Дата ……………..                                  ДЕКЛАРАТОР :.......................  
                                                      / подпис / 
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ОБРАЗЕЦ № 7 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
от подизпълнител на участник  

   
 Долуподписаният……………………………………................................................. 
                                                      ( име, презиме, фамилия ) 
..............................................................................................................…………………………,  
адрес:гр. .............................................................................. л.к., №……………………….., издаден 
от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………, в качеството на  
…........... ............................................................................................................. 
                            (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията) 
на .................................................................................................................................................. 

(наименование) 
 

- подизпълнител на  
 участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:: 

“Денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, 
физическа и техническа охрана и пропускателен режим на лица и превозни средства на 

територията на лечебното заведение". 
 
          

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 
 
 

Представляваният от мен субект Е СЪГЛАСЕН да бъде ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  на  
…………………………………………………………………………………………………... 
                                                      ( наименование на участника ) 
адрес: …………………………………………………………………………………………... 

   (седалище и адрес на управление)  
представляван от ……………………………………………………………………………… 
                ( име, презиме, фамилия и статут спрямо представлявания субект - участник) 

 
 
Вида на работите, които ще извършва и делът на участие на подизпълнителя ще 

се изрази в следното:  
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(посочва се вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие).  
  
 Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност съгл. чл.313 
от Наказателния кодекс. 
  
 
Дата ……………..                                              ДЕКЛАРАТОР :.......................  
                                                         / подпис / 
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ОБРАЗЕЦ № 8 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП 

 

Долуподписаният 
.................................................................................................................................................... 

(трите имена) 
………………………………………………………………………………........................... 

(данни по документ за самоличност) 
в качеството си ………….………..…………………………………….…(длъжност) 
и във връзка с участието на .....................................(наименование на участника) в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Денонощна невъоръжена охрана 
на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, физическа и техническа охрана и 
пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на лечебното заведение" 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 
 

Представената от нас оферта отговаря на изискванията за закрила на заетостта, 
включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1 т. 12 от Допълнителната 
разпоредба на Закона за обществените поръчки. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

 
 

 
 
Дата ……………..                                              ДЕКЛАРАТОР :.......................  
                                                         / подпис / 
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         ОБРАЗЕЦ № 9 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 
 

Подписаният ................................................................................................................................ 

(трите имена) 
………………………………………………………………………………………................... 

(данни по документ за самоличност) 
в качеството си на ………….………..…………………………………….………................. 

              (длъжност) 
на участник: ………………………………………………………………………....... 

(наименование на участника/член на обединение/подизпълнител) 

 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Денонощна 
невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ терен на МБАЛ-Русе-АД, физическа и 
техническа охрана и пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на 
лечебното заведение" 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 
Представляваното от мен лице като участник в открита процедура за възлагане на 

настоящата обществена поръчка приема условията в проекта на договор, приложен към 
документацията за участие3. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

 
 

Дата ……………..                                              ДЕКЛАРАТОР :.......................  
                                                         / подпис / 

                                                 
3 Декларацията се попълва от участник/член на обединение/подизпълнител - физическо лице, както и от 
представляващия участника/член на обединението/подизпълнител. 
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ОБРАЗЕЦ № 10 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

за  изпълнени от участника договори, сходни с предмета на поръчката 
 
 

Декларирам, че съм през последните три години, считано до датата на подаване на офертата,  
съм изпълнил договори, сходни с предмета на поръчката, съгласно СПИСЪК , както следва: 

 

№ 

 
 

Обект (предмет) на 
договора 

 

Възложител 
Стойност 
(цена) на 
договора 

 
Дата на 

сключване 
 

В качеството на: 
главен изпълнител; 

участник в 
обединение; 

подизпълнител 
1  2 3 4 5 
      
      

      

 
 

 

Дата ……………..                                              ДЕКЛАРАТОР :.......................  
                                                         / подпис / 
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ОБРАЗЕЦ № 11 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
За на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката 

 
Декларирам, че за изпълнение предмета на поръчката разполагам с лица, които ще отговарят 
за изпълнение на поръчката,  съгласно СПИСЪК, както следва: 

 
 

 
№ 

Име, 
презиме, 
фамилия 

Общ 
профе
сиона
лен 

опит 
(годин

и) 

Образование, 
квалификаци

я 

Длъжностт
а, която ще 
изпълнява 
лицето при 
изпълнение 
на 
обществена
та поръчка  

Вида на 
правоотн
ошението 
на лицата 

с 
участника 
(трудово, 
гражданс
ко, друго) 

Наличие на 
разрешение за 
пребиваване 

(виза) и 
разрешение за 
работа, ако е 
приложимо  

 

       
       

 
 

Представям документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация - 
професионални биографии, копия от дипломи, удостоверения за завършен курс за 
първоначално обучение и други, удостоверяващи професионалната квалификация и опит в 
областта на охраната. 
 

 
Дата ……………..                                              ДЕКЛАРАТОР :.......................  
                                                         / подпис / 
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       ОБРАЗЕЦ № 12 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
за собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване, необходимо за 

изпълнението на поръчката 
 
 
 

Декларирам, че за изпълнение предмета на поръчката разполагам със следното оборудване: 
 

 
№ 

наименование на 
оборудването 

 

технически характеристики  основание за ползване от 
участника 

    
    

 
 
 
 
 
 

Дата ……………..                                              ДЕКЛАРАТОР :.......................  
                                                         / подпис / 
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 ОБРАЗЕЦ № 13 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

1. Наименование:.................................................................................................................... 
(участник/член на обединение/подизпълнител) 

2. Координати: 
Адрес:………………………………………………………………… 

Телефон:…………………………...... 

Факс: ………………………………... 

Е-mail: ………………………………. 

3. Лице, представляващо участника................................................................................ 
(трите имена) 

………………………………………………………………………….…….................................. 

(данни по документ за самоличност) 
…………………….……….…………………………………………….………..................... 

(длъжност) 
4. Лице за контакти:.……….………………………………………............................... 

(трите имена) 
…………………….……….…………………………………………….………................................. 

(длъжност) 
Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………...................................... 

5. Обслужваща банка……………………………………………………….….......................... 
(наименование на обслужващата банка) 

……………………………………………………………………………….................................. 
(адрес на банката)  

…………………………………………………………………………………………............ 
(IBAN сметка, BIC код на банката) 

Титуляр на сметката:…..…………………….…………………………….......................................... 

 
Подпис и печат: ………………….    Дата:    
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