ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Партида на възложителя: 01104
Изходящ номер: СЗ-12-00/0018 от дата 05/10/2012

РАЗДЕЛ I:ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)Наименование, адрес и място/места на контакт:
Възложител:„Свободна зона – Русе”ЕАД
Адрес:
Град - Русе, Пощенски код – 7003, Страна - България
Място/места за контакт: гр.Русе, бул.Тутракан 71
Телефон: 082 / 880 - 800

Лица за контакт: Весела Павлова, Нели Колева, Ивелина Новакова
E-mail: trade@freezone-rousse.bg
Факс:082 831-112
Интернет адрес
Адрес на възложителя:
www.freezone-rousse.bg
Адрес на профил на купувача:
www.freezone-rousse.bg

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката- Услуга
Кратко описание:

Процедура за избор на Изпълнител по условията и реда на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП и
глава осма „а” от ЗОП с обект: “Осъществяване на физическа защита - въоръжена
денонощна охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имуществото,
находящо се на територията на “Свободна зона – Русе” ЕАД и събиране на „входна
такса”, такса „паркинг” и такса „кантар” за срок от 12 (дванадесет) месеца”.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. Предмет:

79710000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем:
Договорът по настоящата поръчка ще се подписва за срок от 12 (дванадесет) месеца.
Прогнозна стойност 60 000/шестдесет хиляди/лв.
Място на извършване:гр. Русе, бул. Тутракан 71
Код NUTS: BG323
Изисквания за изпълнение на поръчката:
Изисквания към участниците в процедурата за определяне на Изпълнител на
обществената поръчка.
А. Условия за участие
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко
физическо или юридическо лице, което представи документите от т.1.1 до т.1.12.
включително, изброени в следващия раздел Б, когато представените документи от
участника удостоверяват съответствие с критериите за подбор в раздел Б.
2. При подписването на договора, класираният участник следва да представи
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП за лицата изброени в чл. 47, ал.4 от ЗОП,
както и да представи декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2
от ЗОП, от лицата изброени в чл. 47, ал.4 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал.5,
т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на
декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
3. Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория
класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място откаже да
сключи договор или не представи документ по точка 2.
Б. Документи, представяни от участника. Критерии за подбор.

1.Участниците в процедурата могат да участват само с една оферта, която съдържа
посочените по-долу документи:
1.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно
чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец или копие от документ за самоличност, когато участникът е
физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен
документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са
установени;
1.2. Доказателства за икономическо и финансово състояние както следва:
1.2.1.Годишен финансов отчет за 2011г. или някоя от съставните му части, когато
публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен. Изискването на Възложителя е участниците да имат
положителен финансов резултат за 2011г.
1.3. Доказателства за технически възможности и/или квалификация както следва:
1.3.1. Копие от валиден лиценз по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за
обхвата на предлаганите услуги;
1.3.2. Копие на валиден сертификат ISO 9001 : 2000 (ISO 9001:2008).
1.4. Мотивирана концепция за осъществяване на охранителна дейност на обектите на
Възложителя.
1.5. Доказателства за търговската репутация – презентация на фирмата и опит в
подобни услуги – охрана и събиране на такси.
1.6.Ценово предложение за изпълнение на поръчката – представено в съответствие с
образеца – поставен в отделен запечатан, непрозрачен плик -Приложение №6 към
документацията за участие.
1.7. Декларация за извършен оглед, съгласно Приложение №2 към документацията за
участие.
1.8. Попълнен образец на административна справка - Приложение №4 към
документацията за участие.
1.9.Оферта, изготвена съгласно образец – Приложение №5 към документацията за
участие.
1.10.Изрично нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в
процедурата, ако същият не е законен представител, за участие в процедурата.
1.11. Проекто-договор, заверен с подпис от участника, удостоверяващ приемането на
неговото съдържание - Приложение №7 към документацията за участие;
1.12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална заверка, се
представят заверени с „вярно с оригинала” от участника.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, документите се представят в
официален превод на български език.
2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в
документацията за участие. В случай, че документите не отговарят на изискванията на
Възложителя, участникът може да бъде отстранен от участие.Критерий за възлагане:–
„икономически-най изгодна оферта”
Показатели за оценка на офертите:
Методика за оценка на кандидатите:
1.Брой охранители, които Изпълнителят предлага да ангажира във връзка с
осъществяването на посочените от Възложителя дейности - до 2 т.;
2.Брой охранителни постове разположени на територията на „Свободна зона - Русе”
ЕАД - до 2 т.;
3.Брой телефони и радиостанции, използвани при осъществяване на охранителната
дейност на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД - до 4 т.
4.Брой оръжия, с които Изпълнителят възнамерява да осъществява дейността по охрана
на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД - до 4 т.
5.Срок за заплащане на месечните фактури по извършени услуги в дни - до 8 т.
6.Деклариран агрегатен лимит по застраховка „Гражданска отговорност на юридически
лица” - до 10 т.
7.Деклариран агрегатен лимит на единичен случай по застраховка „Гражданска
отговорност на юридически лица” - до 10 т.
8.Обща цена на месец в лева без ДДС за осъществяване на възложените дейности - до
60 т.
когато по-добра оферта е по-високата /например брой охранители/, точките
на останалите кандидати се получавта като „n-тата оферта” по конкретния
параметър се раздели на „оферта макс” и се умножи по максималния брой точки за
съответната позиция.
когато по-добра оферта е по-ниската /например цената/, точките на
останалите кандидати за конкретния параметър се получават като „оферта мин.”
се раздели на „n-тата оферта ” и се умножи по максималния брой точки за
съответната позиция.
Крайната оценка се формира въз основа от сбора на теглата по направените
предложения - максимален брой точки до 100 т.

Срок за получаване на офертите
Дата: 15/10/2012

Час:14:00 часа

Европейско финансиране - не
Допълнителна информация:
Закупуването на документацията е задължително условие за участие в
процедурата.Стойността на документацията за участие в процедурата e в размер на 120
/ сто и двадесет/ лева с включен ДДС и е за сметка на участниците.Документацията
може да бъде платена на касата на Възложителя.Документацията може да бъде
получена всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 часа в Деловодството на „Свободна
зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71, ет.3, в срок до 12.10.2012 г.
РАЗДЕЛIV
Срок и валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/10/2012

