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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
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РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА  
ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

проект
за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за  
изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: 13089   От дата: 24.06.2016 дд/мм/гггг

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Изпълнителен директор на Изпълнителна 
агенция Военни клубове и военно-почивно 
дело

129008829

Пощенски адрес:
бул. Цар Освободител № 7
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Венцеслав Янков +359 29221766
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

ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 12642   От дата: 13.06.2016 дд/мм/гггг

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00515-2016-0012(nnnnn-yyyy-xxxx)

ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Член 100, ал. 1 от ЗОП  
Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП
Член 100, ал. 11 от ЗОП
Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
Член 179, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП
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ІV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
Промяната касае:
Отпада необходимостта от осигуряване на денонощна невъоръжена физическа 
охрана за 
ВО “Чавдар-2”от І-ва об. позиция, поради което се прави изменение на 
документацията, както следва:
1.В Раздел І.А "Обект и предмет на обществената поръчка. Общи условия", в 
т.2, от І-ва об. позиция отпада т.4 "ВО Чавдар - 2".; в т.6, прогнозната 
стойност на поръчката и прогнозната стойност за І-ва об. позиция се 
променят, съгласно описаните изменения в обявлението; т. от 5.1. до 5.5 
стават съответно от 6.1 до 6.5; В т. 8 "Лица за контакти" отпада т. 4 ВО 
"Чавдар -2".
2.В Раздел І.Б. "Техническа спецификация, в Таблица № 1, отпада ред № 4 
ВО "Чавдар-2".
3.В т. 1.2. от Раздел ІІ. "Изисквания за ик. и фин. състояние", за І-ва 
об. позиция сумата 1 827 856,80 се променя на 1 590 472,80 лв. без ДДС.
4.От Приложение № 4.1. отпада ред № 4 ВО "Чавдар - 2".
5. В Приложение № 6 Договор (проект), в чл.3, ал.2 цената на опцията за І
-ва об. позиция се променя от  712 152,00 на 610 416 лв. без ДДС.

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) 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.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно срока по чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 24.06.2016 дд/мм/гггг

VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII.1) Трите имена: (Подпис)
Петър Славчев Манолов

VII.2) Длъжност:
Изпълнителен директор
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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на  
условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените  
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в  
оригиналното обявление)
I.1) Наименование и адреси ¹
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 29221766
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

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
“Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните 
общежития, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по 
обособени позиции".
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 79713000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните 
общежития управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по 
обособени позиции.
Опция 1: Участниците трябва да имат възможност да осигурят допълнителен 
охранителен състав на обектите на Възложителя, в случай че възникне 
необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане 
на завишени мерки за сигурност и/или включване на допълнителен/лни 
обект/и за охрана.
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Опция 2: При положение, че през целия период на изпълнение на договора 
Изпълнителят стриктно е изпълнявал поетите задължения и е осигурен 
финансов ресурс, Възложителя предлага писмено на Изпълнителя най-малко 4 
месеца преди изтичане срокът за изпълнение на договора същият да бъде 
удължен с още до 24 месеца. Ако предложението бъде прието, преди 
изтичането на срока на сключения договор, между Възложителя и Изпълнителя 
се подписва допълнително споразумение.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 24.06.2016 дд/мм/гггг

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷

eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:2016-736372 ⁷ (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 114-202575
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ 13.06.2016 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 736372

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение ⁷
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление ¹ (моля, укажете съответния  
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: II.1.5 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:Стойност, без да се включва ДДС: 2 
787 566.40 BGN

Стойност, без да се включва ДДС: 2 
567 138.40 BGN

Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция №: ² 1
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:Осигуряване на денонощна невъоръжена 
физическа охрана на военните 
общежития в гр. София.
Прогнозната стойност на поръчката за 
І-ва обособена позиция е 1 626 
080.40 лв. без ДДС, формирана както 
следва:
— прогнозна стойност на услугата по 
осигуряване на невъоръжена физическа 
охрана за 36 месеца — 830 844 лв. 
без ДДС;
— цена на Опция 1: до 83 084,40 лв. 
без ДДС;
— цена на Опция 2: до 712 152 лв. 
без ДДС.

Осигуряване на денонощна невъоръжена 
физическа охрана на военните 
общежития в гр. София.
Прогнозната стойност на поръчката за 
І-ва обособена позиция е 1 405 
652,40 лв. без ДДС, формирана както 
следва:
— прогнозна стойност на услугата по 
осигуряване на невъоръжена физическа 
охрана за 36 месеца — 712 152 BGN 
лв. ДДС;
— цена на Опция 1: до 83 084,40 лв. 
без ДДС;
— цена на Опция 2: до 610 416 лв. 
без ДДС.

Номер на раздел: II.2.6 Обособена позиция №: ² 1
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:Стойност, без да се включва ДДС: 1 
626 080.40 Валута: BGN

Стойност, без да се включва ДДС: 1 
405 652.40 Валута: BGN

Номер на раздел: III.1.2 Обособена позиция №: ² 1
Част от текста, която трябва да се промени:
В частта Списък и кратко описание на критериите за подбор
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Участниците следва да са реализирали 
минимален оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката, изчислен на 
база годишните обороти през 
последните три приключили финансови 
години в зависимост от датата, на 
която участникът е създаден или е 
започнал дейността си, както следва:
За І-ва обособена позиция: 1 827 
856,80 лв.без ДДС
За ІІ-ра обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС
За ІІІ-та обособена позиция: 522 
244,80 лв. без ДДС
За ІV-та обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС
За V-та обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС.
Документите, чрез които  се  доказва  
изпълнението  на  поставените
критерии за подбор са както следва: 
годишните финансови отчети или техни 
съставни части, когато публикуването 
им се изисква и справка за оборота в 
сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката или се посочва обществено 
достъпен, безплатен за Възложителя 
регистър, в който да се проверят 
заявените данни.

Участниците следва да са реализирали 
минимален оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката, изчислен на 
база годишните обороти през 
последните три приключили финансови 
години в зависимост от датата, на 
която участникът е създаден или е 
започнал дейността си, както следва:
За І-ва обособена позиция: 1 590 
472,80 лв. без ДДС
За ІІ-ра обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС
За ІІІ-та обособена позиция: 522 
244,80 лв. без ДДС
За ІV-та обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС
За V-та обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС.
Документите, чрез които  се  доказва  
изпълнението  на  поставените
критерии за подбор са както следва: 
годишните финансови отчети или техни 
съставни части, когато публикуването 
им се изисква и справка за оборота в 
сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката или се посочва обществено 
достъпен, безплатен за Възложителя 
регистър, в който да се проверят 
заявените данни.

Номер на раздел: III.1.2 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
В частта изисквано минимално/ни ниво/а
Вместо: Да се чете:
Участниците следва да са реализирали 
минимален оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката, изчислен на 
база годишните обороти през 
последните три приключили финансови 
години в зависимост от датата, на 
която участникът е създаден или е 
започнал дейността си, както следва:
За І-ва обособена позиция: 1 827 
856,80 лв.без ДДС
За ІІ-ра обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС
За ІІІ-та обособена позиция: 522 
244,80 лв. без ДДС
За ІV-та обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС
За V-та обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС

Участниците следва да са реализирали 
минимален оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката, изчислен на 
база годишните обороти през 
последните три приключили финансови 
години в зависимост от датата, на 
която участникът е създаден или е 
започнал дейността си, както следва:
За І-ва обособена позиция: 1 590 
472,80 лв. без ДДС
За ІІ-ра обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС
За ІІІ-та обособена позиция: 522 
244,80 лв. без ДДС
За ІV-та обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС
За V-та обособена позиция: 261 
122,40 лв. без ДДС

VII.2) Друга допълнителна информация ²
Промяната касае:
Отпада необходимостта от осигуряване на денонощна невъоръжена физическа 
охрана за 
ВО “Чавдар-2”от І-ва об. позиция, поради което се прави изменение на 
документацията, както следва:
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1.В Раздел І.А "Обект и предмет на обществената поръчка. Общи условия", в 
т.2, от І-ва об. позиция отпада т.4 "ВО Чавдар - 2".; в т.6, прогнозната 
стойност на поръчката и прогнозната стойност за І-ва об. позиция се 
променят, съгласно описаните изменения в обявлението; т. от 5.1. до 5.5 
стават съответно от 6.1 до 6.5; В т. 8 "Лица за контакти" отпада т. 4 ВО 
"Чавдар -2".
2.В Раздел І.Б. "Техническа спецификация, в Таблица № 1, отпада ред № 4 
ВО "Чавдар-2".
3.В т. 1.2. от Раздел ІІ. "Изисквания за ик. и фин. състояние", за І-ва 
об. позиция сумата 1 827 856,80 се променя на 1 590 472,80 лв. без ДДС.
4.От Приложение № 4.1. отпада ред № 4 ВО "Чавдар - 2".
5. В Приложение № 6 Договор (проект), в чл.3, ал.2 цената на опцията за І
-ва об. позиция се променя от  712 152,00 на 610 416 лв. без ДДС.

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
⁷ задължителна информация, която не се публикува
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