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                                 УСЛОВИЯ 
 

За участие в избор на изпълнител за възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем 
“а” от ЗОП с предмет: Осигуряване на нощна физическа охрана през 

делничните дни и денонощна физическа охрана през почивните и 
празничните дни на сградата и персонала на „Диагностично 
консултативен център VІ-София” ЕООД , гр.София, ул.”Коньовица” № 
65 

 
І. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД , 

ЕИК:130284340, гр.София, ул.”Коньовица” № 65, публикува публична 
покана в регистъра на обществените поръчки и на електронната страница 
на лечебното заведение  до неограничен кръг участници за предоставяне 
на оферта за: Осигуряване на нощна физическа охрана през делничните дни и 
денонощна физическа охрана през почивните и празничните дни на сградата и 
персонала на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД , гр.София, 
ул.”Коньовица” № 65 

. 
 
2.Вид на процедурата- чрез публична покана по чл.101а от глава 

осма”а” на ЗОП. 
 
3. Срок за изпълнение –12 (дванадесет) месеца от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 
 
4. Място и начин на изпълнение : 
Имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящо се в гр.София, Район 

„Илинден“ – Столична община, ул.“Коньовица“ № 65. 
Денонощна физическа невъоръжена охрана, а именно: 
Нощна физическа охрана през делничните дни за часовете от 17.00 часа 

до 07.30 часа на имуществото на възложителя-предмет на публичната 
покана, осъществявана от служители на изпълнителя, при недопускане на 
трети лица в имота чрез поставяне на необходимия брой постове, но не 
по-малко от 1 /един/ пост. 

24-часова физическа охрана през почивните и празничните дни на 
имуществото на възложителя-предмет на публичната покана, 
осъществявана от служители на изпълнителя, при недопускане на трети 
лица в имота чрез поставяне на необходимия брой постове, но не по-
малко от 1 /един/ пост. 

Осигуряването на материално-техническите средства за 
изпълнение на поръчката са за сметка на възложителя. 

 
5. Цена и начин на плащане: 



 
5.1. Всеки кандидат трябва да предложи месечна цена на услугата 

и обща цена  за 1 (една) година, без включен ДДС. 
5.2. Предлаганата цена се образува от общата годишна крайна 

цена на услугата в лева, с включени всички разходи по нейното 
извършване, без ДДС за целия срок на договора – 12 месеца, за обекта 
на Възложителя. 

5.3. Плащането се извършва ежемесечно по банков път, по 
банкова сметка на Изпълнителя до 5 - то число на следващия календарен 
месец, след представяне на оригинална надлежно оформена фактура от 
Изпълнителя . 

5.4. Прогнозна стойност на поръчката –  до 20 000 /двадесет хиляди/без 

вкл. ДДС, разделена на 12 равни месечни вноски. Предлаганата цена се 
образува от общата годишна крайна цена на услугата в лева, с включени 
всички разходи по нейното извършване, без ДДС за целия срок на 
договора – 12 месеца, за обекта на Възложителя. 

6.Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок на 
получаване на офертите. 

7. Съдържание на техническото предложение:  план за охрана за 
обектите, съгласно изискванията на чл. 24 от ЗЧОД; схема за охрана  на 
обектите; варианти за действия на охранителите при различни 
екстремални ситуации; предложения за подобряване на охраната за 
сметка на изпълнителя. 

 
 
 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА: 
 

Описание на методите и ресурсите за охрана на охранявания обект и 
пропускватения режим на обекта, който да включва: 
- оборудване и снаражение на постовете; 
- средства за връзка и комуникация; 
- форми на организация и самоконтрол; 
В сградата на охранявания обект не се допуска достъп на: 
- лица във видимо нетрезво състояние или под въздействие на опияти; 
- домашни животни; 
Осъществяване на входящ контрол извън работно време. 
Осъществяване на постоянен контрол върху имуществото на полицията. 
Проект на план за действия на охраната при бедствия, аварии и други 
форсмажорни обстоятелства, в т.ч. програма за действия по т.8 от Националния 
план за противодействия  на тероризма /Решение № 745 на МС от 26.09.2008г./ 
на обекта, предмет на поръчката.  
Извършване на постоянен обход на сградата в работно и извън работно време, 
в т.ч. извършване на оглед на незаключени кабинети и незатворени ВиК 
кранове. 
Съблюдаване спазването на обществения ред. 



 
 

ІІІ ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 
Критерии за оценяване и класиране на предложенията: „най-ниска 

цена“. 
 
 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ. 
1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или 

чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи 
на изискванията и условията на Възложителя. 

2. Всеки кандидат трябва да представи офертата си в посочения 
от възложителя срок. 

3. Кандидатите/участниците /следва да представят в запечатан 
непрозрачен плик: 

3.1.Списък на представените документи; 
3.2 Удостоверение за актуално състояние 
3.3. Актуален ЛИЦЕНЗ за извършване на частна охранителна 

дейност издаден на основание чл.4 във вр. с чл.5 ал.1 от ЗЧОД. 
3.4. Удостоверение,че е регистриран като администратор на лични 

данни в Комисията за защита на личните данни. 
3.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.5 

от ЗОП; 
3.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; 
3.7. Декларация за оглед на обекта; 
3.8.Заверено копие от лиценз за собствен радиочестотен канал. 
3.9. Заверени копия от  сертификати по ISO 9001:2008 и OHSAS. 

3.10.  Техническо предложение за охраната в обектите; 
3.11. Ценово предложение / в отделен запечатан плик/ 
 
V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТАТА. 

1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се 
придържа точно към обявените от възложителя условия. 

2. Всяка оферта трябва да съдържа: изискванията на чл.101в от 
ЗОП 

3. Всички документи, представени от кандидатите, трябва да са в 
оригинал или заверени ксерокопия от кандидата с гриф ”вярно с 
оригинала”, подпис и печат. 

4. Кандидати, представили неточна или непълна оферта с 
приложенията към нея и които не отговарят на изискванията и условията 
на Възложителя, се отстраняват от участие . 



5. Предложение, представено след изтичане на крайния срок – 
20.03.2015ч., в „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД, 

гр.София, ул.”Коньовица” № 65 не се приема и разглежда от комисията. 
 
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
Преди подписване на договора участникът определен за 

изпълнител следва да представи: 
1. Свидетелство за съдимост, съгласно чл. 47 ал.1 т.1 
2.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 
3.Данни за банковата сметка на изпълнителя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ:..................................................................................................

.... 
(наименование на участника) 
........................................................................................................

..... 
(седалище по регистрация) 
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: 

.......................... 
регистриран по ф.д. № .......................... / ..........г. по описа на 

........................................съд, ЕИК: ...............................................и 

подписано от.............................. в качеството му на 
……………………............................................... 

                     /длъжност/ 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н/ЖО УПРАВИТЕЛ, 
Предлагам за изпълнение на предмета на поръчката следните 

финансови условия: 
Обща годишна цена за изпълнение на поръчката в размер на: 
1. без ДДС………………………………………………………лв. 
 
2. С ДДС………………………………………………………..лв. 
 
Начин на формиране на цената: 

за един месец ……………………………….лв. без ДДС 
за нощна физическа охрана през делничните дни и денонощна 

физическа охрана през почивните и празничните дни на сградата и персонала 
на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД , гр.София, 
ул.”Коньовица” № 65 

Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на 
поръчката, както и всичките данъци,такси, осигуровки, които се дължат 
на територията на Р.България 

 
Срок на валидност на ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ...................дни. 
 
Дата,………………2015 год. 
 
 
ПОДПИС И ПЕЧАТ: 
/Име,фамилия/ 

 
 
 
 



ДОГОВОР  
за възлагане на обществена поръчка – охранителна дейност 

 
Днес, ...................2015г., в гр. София се сключи настоящият договор за 

абонаментно почистване между: 
 
1. ………………………………….. със седалище и адрес на управление: гр. 
София, …………………………….. № …, БУЛСТАТ ………………, представлявана от 
……………………………………….. наричан по-долу Възложител 
 и  
2.„.........................................................., със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ......................................................................................, ЕИК 
.............................., представлявано от управителя/изп.директор 
................................................., наричано по-долу Изпълнител 
 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да организира 
осъществява на свой риск и със свои служители охрана на „Диагностично 
консултативен център VІ-София“ ЕООД, находящ се в гр. София, ул.“Коньовица“ 
№65, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност и 
подзаконовите актове по прилагането му. 
 

(2) В обхвата на дейностите, предмет на настоящия договор се включва: 
 
- Нощна физическа охрана през делничните дни за часовете от 17.00 

часа до 07.30 часа на имуществото на възложителя, осъществявана от 
служители на изпълнителя, при недопускане на трети лица в имота чрез 
поставяне на необходимия брой постове, но не по-малко от 1 /един/ пост. 

- 24-часова физическа охрана през почивните и празничните дни 
на имуществото на възложителя, осъществявана от служители на 
изпълнителя, при недопускане на трети лица в имота чрез поставяне на 
необходимия брой постове, но не по-малко от 1 /един/ пост. 

 
 Чл.2. Осигуряването на материално-техническите средства за 
изпълнение на поръчката са за сметка на Възложителя. 
 
 Чл.3. Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в 
сила от датата на подписването му. 
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.4. (1) Общата годишна стойност на договора за периода на действие 
на договора е в размер на ......................./..................../ лева без ДДС.  

(2) Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за 
изпълнението на предмета на договора месечно възнаграждение в размер на 
....... (...................) лева без ДДС. 



(3) Изпълнителят гарантира изпълнението на настоящия договор по 
цени, съобразно посочените в офертата му, валидни за целия период на 
действие на договора. 

 
 Чл.5. (1) Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя 
сумата по чл.4, ал.2 по банков път по следната сметка на Изпълнителя:  

 IBAN: .........................................., 
 BIC: ...........................  
 банка: ................................................ 
  
 (2) Сумата по чл.4, ал.2 се изплаща до 5-то число на месеца, следващ 
месеца, през който е извършена услугата след представена от Изпълнителя 
данъчна фактура.. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
 Чл.6. Възложителят се задължава:  

1. да предостави на Изпълнителя подходящо помещение в района на 
офранявания обект за личния състав, осъществяващ охраната на обекта; 

2. да осигури достъп на Изпълнителя до обекта, предмет на охрана по този 
договор; 

3. да съгласува изготвените от Изпълнителя документи, регламентиращи 
пропусквателния режим в обекта, правата на охраната и задълженията 
на работещите в обекта и външните лица, имащи служебен достъп до 
него, като посочи и длъжностните лица на Възложителя, имащи право да 
упражняват контрол над охраната, относно спазване на пропусквателния 
режим в обекта и охранителната дейност; 

4. да заплаща уговорената цена в срока по чл.5, ал.2; 
5. да оказва пълно и незабавно съдействие в рамките на възможностите си 

на Изпълнителя по време на изпълнение на задълженията му; 
 

 Чл.7. Възложителят има право:  
 1. да получи услугите по чл.1 в срока и при условията, договорени между 
страните;  
 2. чрез свой служител да извършва периодичен контрол по всяко време 
на денонощието върху изпълнението на договора и състоянието на охранявания 
обект; 
 3. да дава указания и препоръки на Изпълнителя с цел подобряване 
изпълнението на договора. 
 4. Възложителят може да се откаже от плащането на фактура, която не е 
оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството или не 
съответства на извършената услуга; 
 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 Чл.8. Изпълнителят се задължава:  



1. да осъществява охранителната дейност и пропусквателния режим чрез 
охрана, в пълно съответствие с изискванията на Закона за частната 
охранителна дейност, други законови и подзаконови актове и 
предмета на настоящия договор, включително и с окомплектоване на 
екипи, обучение, инструктиране и контрол на осъществяваната 
охранителна дейност; 

2. да контролшра техншчиската изправност на охранителните 
съоръжения, като осъществява своевременна подмяна на повредените 
елементи за сметка на Възложителя 

3. да осигури за своя сметка непрекъсната мобилна телефонна връзка с 
лицата, извършващи услугата; 

4. да не разгласява факти и обстоятелства, свързани с дейността на 
Възложителя, станали му известни при и по повод изпълнението на 
възложената с този договор охрана; 

5. да представи подробен списък, съдържащ трите имена, телефонните 
номера и адрес на служителите, осъществяващи непосредствена 
охрана, който при необходимост незабавно да актуализира; 

6. да оказва съдействие на Възложителя в осигуряването , 
противопожарната охрана и действията в случай на природни 
бедствия, аварии и др.; 

7. да осигури униформено облекло на служителите, осъществяващи 
непосредствената охрана; 

8. да предоставя своевременно и точно необходимите разплащателни 
документи за извършената услуга; 

 
 Чл.9. Изпълнителят има право:  
 1. да получи уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, 
предвидени в чл.4 и чл.5 от настоящия договор;  
 2. при необходимост да дава на Възложителя предписания за 
безопастността на обектите; 
 

V.ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 
 

 Чл.10. Изпълнителят гарантира качественото, точно, професионално и 
своевременно изпълнение на договорената услуга. 

 Чл.11. Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя 
за некачествено извършени услуги. 

 Чл.12. Възложителят увудомява писмено, включително и по факс, 
Изпълнителя за вазръженията си относно извършената работа, като в 
рекламацията се посочва задължително вида и основанието за рекламацията и 
конкретното искане за отстраняване на констатираните неточности при 
изпълнение на услугата. 

VI. НЕУСТОЙКИ 

 Чл.13. (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 
включително забавено или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 0,1 % от съответното месечно възнаграждение за всеки 



ден неизпълнение на задълженията, но не повече от 20 % от договореното 
месечно възнаграждение. 

 (2) При неизпълнение на задължението на Изпълнителя продължило 
повече от 15 дни, възложителят има право едностранно и без предизвестие да 
развали договора, както и да получи неустойка, в размерите по ал1 от 
настоящия член до деня на прекратяване на договора. 

 Чл.14. За забавено плащане на уговореното възнаграждение, 
Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава за 
всеки просрочен ден. 

 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.15. Настоящият договор се прекратява: 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2. с изтичане на уговорения между страните срок; 
3. с едностранно едномесечно писмено предизвестие; 
4. без предизвестие в случаите по чл.13, ал.2 от настоящия договор; 
5.при прекратяване на юридическото лице или откриване на 

производство по несъстоятелност или ликвидация на Изпълнителя. 
6. при отнето право на Изпълнителя да извършва частна офранителна 

дейност с влязъл в сила административен акт. 
 
 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл.16. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на 
договора се решават по споразумение между страните.  
 Чл.17. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 
направени в писмена форма, включително по факс или чрез електронна поща. 
 Чл.18. Лице за контакт от страна на Изпълнителя по всички въпроси, 
свързани с изпълнението на дейностите, предмет на договора 
.................................. тел...................................... 
 Чл.19. Лице за контакт от страна на Възложителя 
............................................................... 
  
 
Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по 
един за всяка от страните. 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за оглед 
 
 

Долуподписаният/та …………………………………………………. 
 

ЕГН …………………………. 
 

Живущ/а  в гр. ……………, ул. ………………….……№………….. 
 

Лична карта № ………….., изд. на ………….… от ……………...… 
 
В качеството ми на: 

 
…………………………………………………………………. 

/управител, изпълнителен директор,член на управителен съвет, член на 
съвет на директорите/  

 
на 

………………………………………………………………… 
 

 
ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НИ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” 

ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА: Осигуряване на 
нощна физическа охрана през делничните дни и денонощна физическа охрана 
през почивните и празничните дни на сградата и персонала на „Диагностично 
консултативен център VІ-София” ЕООД , гр.София, ул.”Коньовица” № 65 

 
                                          ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:  

 
Извърших оглед на  обектите и съм запознат/а с реалното им 

състояние. 
 
 
Дата: …………….2015г.  

 
        Декларатор:………… 
          /подпис/  
 
 
 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП 

 

Долуподписаният/та …………………………………………………. 
 

ЕГН …………………………. 
 

Живущ/а  в гр. ……………, ул. ………………….……№………….. 
 

Лична карта № ………….., изд. на ………….… от ……………...… 

 
В качеството ми на: 

 
…………………………………………………………………. 

/управител, изпълнителен директор,член на управителен съвет, член на 
съвет на директорите/  

 
на 

………………………………………………………………… 
 
ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НИ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” 

ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА: Осигуряване на 

нощна физическа охрана през делничните дни и денонощна физическа охрана 
през почивните и празничните дни на сградата и персонала на „Диагностично 
консултативен център VІ-София” ЕООД , гр.София, ул.”Коньовица” № 65 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

Не съм осъден с влязла в сила присъда за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл.253-чл.260 от Наказателния 
кодекс; 

б) подкуп по чл.301-чл.307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.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; 
е) (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) престъпление по чл.108а от 

Наказателния кодекс при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. 
 
Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност; 



Представляваното от мен дружество не в производство по 
ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони 
и подзаконови актове. 

 
Дата: …………….2015г.  

 
      
       Декларатор:………… 
          /подпис/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал.2 от ЗОП 
 
Долуподписаният/та …………………………………………………. 

 
ЕГН …………………………. 

 
Живущ/а  в гр. ……………, ул. ………………….……№………….. 

 
Лична карта № ………….., изд. на ………….… от ……………...… 

 
В качеството ми на: 

 
…………………………………………………………………. 

/управител, изпълнителен директор,член на управителен съвет, член на 
съвет на директорите/  

 
на 

………………………………………………………………… 
 
ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НИ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” 

ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА: Осигуряване на 

нощна физическа охрана през делничните дни и денонощна физическа охрана 
през почивните и празничните дни на сградата и персонала на „Диагностично 
консултативен център VІ-София” ЕООД , гр.София, ул.”Коньовица” № 65 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

Представляваното от мен дружество не е в открито производство по 
несъстоятелност/в процедура по сключване на извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон. 

 
Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или 

дейност,  включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта 
на отбраната и сигурността. 

Не съм признат за виновен с влязло в сила съдебно решение за 
неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително 
по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 
поръчки по чл. 3, ал. 2. 

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. 

Не ми е наложено административно наказание за наемане на работа 
на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 



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. 

 

Дата: …………….2014г.  

 
        Декларатор:………… 
          /подпис/  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


