
Във връзка с отправени запитвания от кандидат участници в обществена 

поръчка с предмет „Изграждане на периметрова охрана, видеонаблюдение и 

контрол на достъпа на територията на военно формирование 52370 – 

НЕГУШЕВО”, даваме следните разяснения: 

1. В т. А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ е посочено 

изискване участниците да притежават валидно разрешение за извършване на 

дейности съгласно наредба № 1з - 2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на 

разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности но пожарна 

безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с 

пожарната безопасност. Тъй като това изискване не се среща в Обявлението, а и 

съгласно нормативната уредба не изисква от фирмите, които изграждат системи за 

периметрова охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа да притежават такъв 

лиценз, който касае поддръжката на системи за пожароизвестяване и пожарогасене.  

На ВЪПРОС: Необходимо ли е представянето на такъв документ? 

ОТГОВОР: 

В документацията за участие в ограничена процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА, ВИДЕО 

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВОЕННО 

ФОРМИРОВАНИЕ 52370 – НЕГУШЕВО”, възложителят подробно е дал изложение 

относно изискванията си към офертите и участниците, които ще бъдат допуснати до 

участие. При класирането и допускането на участниците до участие в ограничената 

процедура за възлагане на обществена поръчка, комисията определена от 

Възложителя ще се придържа към посочените изисквания в тръжната документация. 

При условие, че кандидат-участникът разполага с различни видове 

разрешителни документи, както и документи – касаещи пожарната безопасност, 

същите следва да бъдат приложени към документацията за подбор за участие в 

ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка.  

2. В Приложение 2 от документацията – Заявление за участие, съгласно т. 5.2. 

се изисква документ: Декларация и валиден документ от НАП на участника за 

средния годишен брой на неговите служители (охранители) за последните три 

години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., съгласно чл. 51, ал. 1, т. 8 от ЗОП, в зависимост от 

датата на регистрация на участника. 

На ВЪПРОС: Необходимо ли е участника да разполага със служители – 

охранители или се изисква само валиден документ от НАП на участника за 

средния годишен брой на неговите служители? 

ОТГОВОР: необходимо е да се представи: Документ „Обобщена справка за 

работодател за период от 01.01.2010 до 31.12.2012” (оригинал с мокър печат), 

съдържащ необходимата информация, съгласно изискванията на 

Териториалната агенция за приходите. Документа ще бъде приет от 

Възложителя и същия следва да бъде съпроводен с Декларация изготвена в 

свободна форма и подписана от кандидата. В нея се декларира, че възоснова на 

трудово-правни отношения през посоченият от Възложителя период в 



управляваната от кандидата фирма средния годишен брой на служителите 

(охранители) e _______ души. 

3. В обявлението за обществена поръчка в т. III.2.3) Технически и/или 

професионални възможности Критерии относно техническите и/или 

професионалните възможности на икономическите оператори (което може да 

доведе до тяхното изключване) т. 5. е посочено Списък на основните договори 

сходни с предмета на поръчката (дейности за доставки, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на системи за видео и термовизионно наблюдение и свързани с тях 

телекомуникационни съоръжения), изпълнени през последните пет години (2008 г., 

2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.), включително стойностите, датите и получателите, 

придружен от препоръки за добро изпълнение. 

В документацията за участие в Приложение № 5.3. Списък на изпълнени 

договори за предходните три години се изикват изпълнените договори за 2010 г.-

2012 г. 

На ВЪПРОС: За последните три или за последните пет години се изисква 

да бъдат посочени договорите в Списък на изпълнени договори? 

ОТГОВОР:  необходимо е да се представи Списък на основните договори 

сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години (2008 г., 

2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.), като в образеца на Приложение № 5.3. се посочва 

«Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: През предходните 5 (пет) години». 

4. В документацията за участие в общи изисквания към участниците е 

записано, че крайния срок за посещение по т. 38 е 10 (десет) календарни дни преди 

датата на приемане на заявленията за участие, а в Схема на класификация на етапите 

за сключване на договор по чл. 95 ал. 1 от ЗЗКИ е записано Извършване на оглед от 

поканените да подадат оферти.  

На ВЪПРОС: Кога се провежда огледа, преди заявлението или преди 

офертата? 
ОТГОВОР:  Желателно е кандидат участника да се запознае с обекта в срока 

посочен в т. 38 от документацията. В случай, че кандидат участника не се е запознал 

подробно с особеностите на обекта и му е необходимо по продължително време за 

запознаване, може да извърши огледът преди подаването на офертата. 

5. На ВЪПРОСИ: Допуска ли се заедно със заявлението да се пуснат 

документи за проучване на ръководни служители, чиито разрешителни изтичат 

или на нови служители, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на 

поръчката в съответствие със ЗЗКИ?; Необходимо ли е удостоверение за 

сигурност, разрешение за достъп до класифицирана информация или 

потвърждение на ниво „ПОВЕРИТЕЛНО” за целия персонал, който ще участва 

при изпълнението на поръчката или е достатъчно Ръководителя и 

Управителите да притежават такова? и Ако е такова е необходимо за всички 

служители, участващи в изпълнението, може ли да бъдат представени във 

Втори етап – Провеждане на избор за изпълнител? 

ОТГОВОР:  В етап А. Първи етап - Предварителен подбор изискването на 

т. 3.2. Удостоверение за сигурност, разрешение за достъп до класифицирана 



информация или потвърждение на ниво „Поверително” е задължение на кандидат 

участика, т.е. ръководните служители, които ще се запознават с документацията 

по поръчката, в частта съдържаща класифицирана информация и ще 

посещават военното формирование за извършване на оглед следва да имат 

валидно удостоверение за сигурност. След извършване на предварителния 

подбор и след определяне на изпълнител на поръчката ще се предприемат по 

установения ред действия за подновяване и/или издаване на удостоверения за 

сигурност на служителите, ангажирани с изпълнението на поръчката. 

6. На ВЪПРОС: С какъв срок на валидност трябва да бъде банковата 

гаранция за участие? 

ОТГОВОР:  В Закона за обществени поръчки (ЗОП) няма изрично посочен 

срок за валидност на банковата гаранция за участие на кандидат участниците в 

обществена поръчка.  

В предвид на това, че времето за провеждане на една процедура в т.ч. и 

ограничена такава, включващо разглеждане на заявленията за участие, на по-късен 

етап на ценовите оферти/предложения, законоустановените срокове, посочени в 

Глава Шеста от ЗОП, както и този за обжалване на процедурата, е не по-малко от три 

месеца, препоръчваме на кандидат участника валидност на гаранция за участие за 

срок не по-малък от 90 календарни дни.  


