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BG-Велико Търново: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани

автомобили
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Директива 2004/18/ЕО
Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634
Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Явор Иванов, България 5000,
Велико Търново, Тел.: 062 619251; 062 619229, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251
Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: http://www.veliko-tarnovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/370/.

I.1)

Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община
Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света
Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община
Велико Търново

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани
автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите:
Община Велико Търново
Код NUTS: BG321

II.1.2)

Информация относно рамковото споразумениеII.1.3)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Поръчката обхваща дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица и охрана на
мероприятия съгласно чл. 5 от Закона за частната охранителна дейност. Извършването на тези дейности
става след възлагане от страна на възложителя, при което ще бъдат уточнени конкретните обекти или
имущество, които следва да бъдат охранявани, както и необходимия брой охранители и времетраенето на
дейностите.

ІІ.1.4)
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Общ терминологичен речник (CPV)
79713000, 79715000

Описание:
Охранителни услуги
Услуги по патрулиране

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на поръчката/итеII.2)
Обща крайна стойност на поръчката/итеІІ.2.1)
Стойност
592200 BGN без ДДС

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Ц = Позиция 1 = брой минимални работни заплати; Позиция 2 = Ц1/за охрана/ х 50% + Ц2 /за
обход/ х 50%; тежест: 50
Критерий: Т - Техническа оценка на участника – Показател оценяващ организацията на работа,
включително методологията на участниците представена в обяснителна записка.; тежест: 50

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)
Използван е електронен търг
НЕ
Административна информацияІV.3)
Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 250 - 458384 от 26.12.2015 г. 

Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Въоръжена физическа охрана
на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции:
Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико
Търново.
Дата на решението за възлагане на поръчката
06.06.2016 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
1
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане
на поръчката
„БОЙДИП” ЕООД, р-н Лозенец, ул. Лозенска планина № 17-19, ет. 3, ап. 7, България 1000, гр. София, Тел.:
02 9802299

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 460000 BGN без ДДС
Брой месеци: 36
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Въоръжена физическа охрана
на обект - Парк "Света Гора"
Дата на решението за възлагане на поръчката
06.06.2016 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
3
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане
на поръчката
„Велттед Секюрити” ЕООД, ул. Мармарлийска №41, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 623973,
Факс: 062 649853

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 132200 BGN без ДДС
Брой месеци: 36
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

Информация относно средства от Европейския съюзVI.1)
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
НЕ
Процедури по обжалванеVI.3)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша №  18,  Република  България  1000,  София,  Тел.:  02
9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Дата на изпращане на настоящото обявление
04.08.2016 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за
членовете на обединението
1. Оферта на „Велттед Секюрити” ЕООД, с адрес: град Велико Търново 5000, ул. Мармарлийска №41, тел.
062/623973;637438;0887388750,  факс:062/649853,e-mail:velttted@abv.bg;  2.  Оферта  на  „ДЕЛТА  ГАРД”
ООД, с адрес:  град София 1000,  ул.  Голо Бърдо №17,  тел.  0894664997,  e-mail:office@deltaguard.org;  3.
Оферта на „БОЙДИП” ЕООД, с адрес: град София 1680, ул. Ралевица №98, ет. 1, тел. 02/9802299, факс:
02/9862236, e-mail:valentine.milushev@pmg-holding.com; 4.  Оферта на „АВАНГАРД СОД” ООД, с адрес:
град Велико Търново 5000, бул. България №2, ет. 2, тел. 0885343455, e-mail:office@avanguard.eu.

VI.5)
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