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СОЦИАЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Директива 2014/24/ЕС

Обявление за предварителна информация
Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура
Заинтересованите оператори трябва да уведомят възлагащия орган, че проявяват интерес към  
поръчката/ите. Поръчката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покана за участие в  
състезателна процедура.

Обявление за поръчка  
Обявление за възложена поръчка

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят  
за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Изпълнителен директор на Изпълнителна 
агенция “Военни клубове и военно-почивно 
дело” – публичен възложител по чл. 5, ал. 
2, т. 12 от ЗОП.

129008829

Пощенски адрес:
бул. Цар Освободител  № 7
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Венцеслав Янков +359 29221767
Електронна поща: Факс:
v_yankov@militaryclubs.bg +359 29810731
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.militaryclubs.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://militaryclubs.bg/node/23

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация ⁵ ⁹
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп  
на: (URL) ¹⁵  
http://militaryclubs.bg/node/925
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL) ¹⁵
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени ⁵
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са  
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достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места за  

отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ ³
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
“Осигуряване на охрана чрез СОТ и пожарна безопастност чрез ПИС на обекти 
управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”
Референтен номер: ² 0

II.1.2) Основен CPV код: 79710000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Осигуряване на охрана чрез СОТ за 33 обекта и пожарна безопастност чрез 
ПИС за 50 обекта, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно 
дело”.

II.1.5) Прогнозна обща стойност ² ⁶ ⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 260508 Валута: BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на  
рамковото споразумение)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция ⁵

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: ⁵ ⁹
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции: ⁵ ⁹

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) ¹⁰
Стойност:
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно  
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и  
в предишни обявления за възлагане на поръчки)

УНП: 5f18a2e6-dcc6-4740-b123-0d6e2e4aa7e2 2



Партида: СОЦИАЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (версия 7)

(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка ⁹
________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
Наименование поръчката
“Осигуряване на охрана чрез СОТ и пожарна безопастност чрез ПИС на обекти 
управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Осигуряване на охрана чрез СОТ за обекти, управлявани от ИА “Военни 
клубове и военно-почивно дело”
Обособена позиция №: ² 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 79711000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
На територията на цялата страна на местата и адресите посочени в раздел 
І.А, т. 5 от Документацията за участие
код NUTS:¹ BG

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Осигуряване на охрана чрез СОТ за 33 обекта управлявани от ИА “Военни 
клубове и военно-почивно дело”

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵
Стойност, без да се включва ДДС: 113117 Валута: BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност)

ІІ.2.7) Срок на договора или на рамковото споразумение ⁵ ⁶
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁰
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Опция: Участниците трябва да имат възможност да включат нови обекти за 
охрана чрез СОТ. 
Договорът влиза в сила от датата на сключването му. 

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
Наименование поръчката
“Осигуряване на охрана чрез СОТ и пожарна безопастност чрез ПИС на обекти 
управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Осигуряване на пожарна безопастност чрез ПИС за обекти, управлявани от 
ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.
Обособена позиция №: ² 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 75251000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
на територията на цялата страна на местата и адресите посочени в раздел 
І.А, т. 5 от документацията за участие.
код NUTS:¹ BG

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Осигуряване на пожарна безопастност чрез ПИС за 50 обекта, управлявани от 
ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵
Стойност, без да се включва ДДС: 147391 Валута: BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност)

ІІ.2.7) Срок на договора или на рамковото споразумение ⁵ ⁶
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁰
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Опция: Участниците трябва да имат възможност да включат нови обекти за 
пожарна безопастност чрез ПИС.
 Договорът влиза в сила от датата на сключването му. 

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ ⁵ ¹⁴
ІІІ.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:
1.Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална  дейност: 
участниците следва да разполагат с валиден лиценз издаден по реда на ЗЧОД 
(за І-ва обособена позиция) и/или валидно разрешение издадено по реда на 
чл. 129 от ЗМВР (за ІІ-ра обособена позиция).
2.Изисквания за икономическо и финансово състояние: участниците следва да 
са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
3.Изисквания за технически и професионални способности: участниците 
следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични с тези на 
поръчката. Участниците следва да прилагат система за управление на 
качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, приложим към 
предмета на поръчката. Участниците следва да разполагат със съвременно 
оборудван денонощен мониторинг център (ДМЦ). 
Критериите за участие са посочени в раздел ІІ от документацията на 
поръчката.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална  
и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни  
места
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77  
от Директива 2014/24/ЕС)
Участието в процедурата е запазено за организации, изпълняващи задачи по предоставяне на  
обществена услуга и отговарящи на условията, посочени в член 77, параграф 2 от Директива  
2014/24/ЕС
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ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  
Услугата по предмета на обществената поръчка се извършва от лица получили лиценз по реда на  
закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и/или разрешение по реда на чл. 129 от закона за  
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: ⁸
Услугата по предмета на обществената поръчка се извършва в съответствие 
със закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), закона за 
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), наредба № 8121з-
531/09.09.2014 г., наредба № 8121з-1100/09.09.2015 г. и действащото 
законодателство. 
Услугата включва и извършване на периодична профилактика, обслужване и 
поддържа в техническа изправност на монтираните в обектите съоръжения - 
СОТ и/или ПИС. 

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката ⁸
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание ⁵ ¹⁰ ¹⁴

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура ⁸  
Ограничена процедура ⁸
Процедура, която включва договаряне ⁸
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник  
на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу ¹⁰ (моля, попълнете приложение Г1)

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години: ⁵ ¹⁴

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: ⁸
Информация относно национални процедури, налични на: (URL) ______________

IV.1.11) Основни характеристики на процедурата по възлагане:
Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП. Обществената поръчка 
за всяка обособена позиция ще се възложи въз основа на критерия „Най-
ниска цена”. 

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ⁵ ¹⁰
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) ⁵|
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в  
състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) ¹⁰

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие ⁵ / Срок за получаване  
на заявления за интерес ¹⁴
Дата: 28.09.2017 дд/мм/гггг Местно време: 16:00

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ ⁵
Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.5) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане ⁴ ¹⁴
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________ дд/мм/гггг

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез  
обявление за предварителна информация ¹⁰
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за  
предварителна информация

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Информация относно електронното възлагане ⁵ ⁸
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ИА „Военни клубове и 
военно-почивно дело“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, на 
29.09.2017 г. от 11:00 ч.
При разглеждането на офертите, Възложителят ще приложи разпоредбата на 
чл. 104, ал. 2 от ЗОП, а именно оценката на техническите и ценовите 
предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор.

VI.4) Процедури по обжалване ⁵ ⁸ ¹⁰

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-
дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
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Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 22.08.2017 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за  

поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/ЕС

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за  
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

открита процедура
ограничена процедура

Услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната  
причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или  
творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган  
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Нови услуги, състоящи се в повторение на съществуващи услуги и възложени в съответствие със  
строгите условия, указани в директивата

Покупка на услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура  
съгласно националните правила и разпоредби

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в  
състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително  
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите  
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата: (максимум  
500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството  
на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
³ моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за  

предварителна информация
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⁴ ако тази информация е известна
⁵ моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в  

състезателна процедура
⁶ доколкото информацията е вече известна
⁷ задължителна информация, която не се публикува
⁸ информация по избор
⁹ моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна  

информация
¹⁰ моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
¹⁴ ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участие в  

състезателна процедура – моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
¹⁵ моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване  

на оферти
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