У СЛОВ ИЯ ЗА У ЧАСТ ИЕ
за възлагане на обществена поръчка

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
1. Предмет на обществената поръчка:
„Изграждане на стаи за активно оборудване, структурно – кабелни
системи и системи за физическа сигурност във военни формирования от
Сухопътните войски”.
Прогнозната стойност на поръчката е до 45 000 лв. с ДДС.
Дейностите се извършват съгласно Техническа спецификация ТС С
92.2031.14 и документ „Изграждане на структурна кабелна система и системи
за физическа сигурност във военно формирование 28610 - София (СВ).
2. Място и срок на изпълнение.
2.1. Място на изпълнение - военнo формированиe 28610 – София.
2.2. Срок на изпълнение.
До 50 работни дни от сключване на договора.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
2.1. Съставът, описанието и изискванията по изпълнението на услугата са
посочени в Техническа спецификация ТС С 92.2031.14 и документ „Изграждане
на структурна кабелна система и системи за физическа сигурност във военно
формирование 28610 - София (СВ).
ІІІ. ЕТАПИ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Възлагането на обществената поръчка се извършва по чл. 14 , ал. 7 от ЗОП.
Възлагането на обществената поръчка ще се извърши на два етапа, както
следва:
А Първи етап - предварителен подбор.
3. Изисквания към кандидатите за достъп до класифицирана информация.
3.1. Желаещите да участват в обществената поръчка следва да притежават
валидни Удостоверения за сигурност (УС) по глава шеста, раздел VI от Закона
за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и глава седма от
Правилника за прилагане на ЗЗКИ за достъп до класифицирана информация до
ниво „Поверително”.
3.2. Лицата, ангажирани в последствиe с изпълнението на договора по
предмета на поръчката да притежават валидни Разрешения за достъп до
класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително”.
3.3. Срокът на валидност на разрешенията по т.3.1. и 3.2. да не е по кратък
от срока за изпълнение на обществената поръчка.
4. Всеки кандидат може да подаде заявление за участие съгласно образец
Приложение № 1.
5. Заявлението за участие да съдържа:
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5.1. Заверено копие на Удостоверение за сигурност, разрешение за достъп
до класифицирана информация. Списък на лицата с валидни Разрешения за
достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво „Поверително” и
заверени копия на РДКИ, които ще се запознаят с техническата спецификация
и ще извършат оглед на обектите на място.
5.2. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние.
5.3. Декларация за не разгласяване на предоставената информация
съгласно образец Приложение № 2.
5.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
съгласно образец Приложение № 3.
6. Заявленията от кандидатите се подават на адрес: гр. София 1606, бул.
„Ген. Тотлебен” № 34, военно формирование 22450 лично, от упълномощено
лице или по пощата с обратна разписка, в срока по т.8.
7. На плика съдържащ заявлението и другите документи се посочват за
кандидата адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и се
посочва предмета на поръчката, за която се подава заявлението.
8. Срок за подаване на заявление за участие и изискуемите документи е до
16:00 часа на 04.12.2015 г. След този срок заявления няма да се приемат.
9. Със заявлението за предварителен подбор не трябва да се подават
оферти от кандидатите.
10. Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят своите оферти.
Б. Втори етап – подаване на оферти и избор на изпълнител.
11. Одобрените кандидати могат да се запознаят с техническата
спецификация ТС С 92.2031.14 и документ „Изграждане на структурна кабелна
система и системи за физическа сигурност във военно формирование 28610 София (СВ)” във в.ф. 28610 до 10 (десет) дни след получаване на писмено
потвърждение за одобрение за участие в обществената поръчка.
12. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик до 20 (двадесет)
дни, след получаване на писмено потвърждение за одобрение за участие в
обществената поръчка. Върху плика участникът да посочи предмета на
поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
13. Изборът на изпълнител ще се извърши чрез оценка на подадените
оферти по критерий „Най – ниска цена”.
14. Офертите се подават на адрес – гр. София 1606, район „Красно село”,
бул. „Ген. Тотлебен” № 34, военно формирование 22450.
15. Към офертата да се приложи:
15.1. Ценово предложение.
15.2. Декларация на участника за съгласие със срока на изпълнение на
поръчката до 50 /петдесет/ работни дни от датата на сключване на договора
съгласно образец Приложение № 4.
15.3. Декларация на участника за съгласие с валидността на офертата – 45
(четиридесет и пет) календарни дни, считано от крайния срока за подаване на
офертите съгласно образец Приложение № 5.
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15.4. Протокол за извършен оглед.
ІV. Сключване на договор.
16. С избрания/избраните за изпълнител участник се сключва
договор/договори. За подписване на договор трябва да се представи
свидетелство за съдимост на лицето представляващо дружеството и декларация
по чл. 327б ал.1 и 2 от ЗОВСРБ съгласно образец Приложение № 6.
Плащането ще се извършва по банкова сметка посочена от изпълнителя, до
30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол и
фактура подписани от представители на Изпълнителя и на Възложителя.
V. Ниво на класификация на информацията и изисквания за защита.
17. Класифицираната информация при изпълнението на поръчката е с ниво
„Поверително”, съобразно извършваните дейности и местата на извършването
им.
18. Изисквания за защита:
18.1. Изпълнителят да има действащ персонал притежаващ валидни
разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) с минимално
ниво „Поверително”.
18.2. Обмена на класифицираната информация при изпълнението на
договора, за използване от двете страни да се извършва, съгласно разпоредбите
на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
19. В договора за изпълнение се включва клауза за едностранно
прекратяване на договора от страна на възложителя в случай, че след
сключването му възникнат или станат известни обстоятелства, в резултат на
които изпълнителят не отговаря на изискванията за защита на класифицираната
информация.
20. Отговорни лица за защита на класифицираната информация от страна
на Възложителя и на Изпълнителя са съответните служители по сигурността на
информацията. Служителите на Изпълнителя участващи в изпълнението на
договора да имат издадени и валидни разрешения за достъп до класифицирана
информация.
21. Схема за класификация – представя се за прилагане като Приложение
към договора.

А” В КОМАНДВАНЕ НА
СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ПОЛКОВНИК

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
__ .11.2015 г.

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР „ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
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