Партида: 00410

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00410
Поделение: ________
Изходящ номер: 679 от дата 12/04/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дом за медико-социални грижи за деца
Адрес
ул. Веслец № 53
Град
Пощенски код
Кърджали
6600
Място/места за контакт
Телефон
Дом за медико-социални грижи за 0361 61669
деца
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитрия Павлова
E-mail
Факс
dmsgd_kj@abv.bg
0361 61783
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
РБългария

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
dmsgd-kj.org

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Осигуряване на 24 часова невъоръжена физическа охрана и
видеонаблюдение на територията на обект: Сграда на ДМСГДКърджали и прилежащата оградена територия, с адрес: гр.Кърджали,
ул.“Веслец”№53
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79713000
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 42240.00 Валута: BGN
Място на извършване
Дом за медико-социални грижи за деца - гр.Кърджали, ул."Веслец" №
53

код NUTS:
BG425

Изисквания за изпълнение на поръчката
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА
Офертата на участника трябва да съдържа следните документи:
1.Списък на документите на участника.
2.Оферта за участие, подписана от участника – Образец №1;
3.Административни сведения – Образец №2;
4.Удостоверение за актуално състояние, към датата на подаване на
офертата или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от
ЗТР;
5. Заверено копие на валиден лиценз, даващ право да извършване
на охранителна дейност съгласно Закона за часната охранителна
дейност ДВ, бр.15/2004г., валидeн за територията на цялата
страна и /или Кърджалийска област.
6. Доказателства на участника за притежаване на задължителните
минимални изисквания за участие в процедурата, които се явяват
необходима предпоставка за оценяването му:
6.1.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация
на персонала;
6.2.Доказателства (списъци, документи, договори и др.) за
уменията на персонала за работа с техническото оборудване за
видеонаблюдение, предоставяно от ДМСГД-Кърджали.
7. Ценово предложение - Образец № 3
8.Техническо предложение – без формуляр – Участникът описва
технологията и хронологията на охранителните действия в ДМСГДКърджали съгласно изискванията на Техническата спецификация на
обществената поръчка и прилага предложенията за графици и схеми
по т.4 и т.5 от същата. Участникът задължително следва да
предложи организация на охраната, план и схема на охрана за
обекта; Участникът следва да предложи задължително и варианти за
действие на охранителя при различни екстремни ситуации.
9.
Декларация по чл. 47, ал.9 от Закона за обществените
поръчки – Образец № 4;
10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за
използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им,
с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие -Образец № 5;
11. Декларация съгласие за участие като подизпълнител-Образец №
6-когато е приложима;
12. Декларация по чл.56, ал.1,т.6 от ЗОП-Образец №.7.
13. Проект на Договор - не се попълва, но се парафира на всяка
страница
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Критерий за възлагане
най-ниска цена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на 24
часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на
територията на обект: Сграда на ДМСГД-Кърджали и прилежащата
оградена територия, с адрес: гр.Кърджали, ул.“Веслец”№ 53, е
икономически-най-изгодната оферта при следните показатели и
относителната им тежест:
•К1-Предложена обща цена на договора, с коефициент на тежест
0.40 /max 40 точки./;
•К2-Предложение за организация на охраната, план и схема на
охрана на обекта с коефициент на тежест 0.40 /max 40 точки/;
•К3-Варианти за действие на охранителя при различни екстремни
ситуации, разработени за обекта, с коефициент на тежест
0.20 /max 20 точки/.

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 14:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите ще бъдат отворени на в 10:00 часа на 25.04.2016 г. в
сградата на ДМСГД - Кърджали, в стаята на главен счетоводител.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/04/2016 дд/мм/гггг
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