No. SOF/815/1/2020
Посолство на Индия
София
****
24/8/2020
Обява за търг
Предмет: Услуга за предоставяне на 24 часова охрана за резиденцията
на Посолството на адрес „Бойна слава“ 21 , Бояна, София.

Съдържание

S.
No.

Детайлиs

1.

Глава I : Детайли за търга и инструкции

2.

Глава II : Проформа за техническо наддаване

3.

Глава III : Проформа за финансово наддаване
Глава I -Инструкции за наддаващите

1. Оферти от опитни и регистрирани фирми,
напълно изрядни във всички отношения,
трябва да се подават в запечатани
пликове, адресирани лично до
ръководителя на канцеларията,
посолството на Индия, София, или по
пощата или куриер, за да достигнат преди
крайния срок от 17.00 часа в понеделник,

14 септември 2020 г. Трябва да бъдат
изпратени два отделни запечатани плика,
съдържащи предложения за техническа и
финансова оферта. Те ще бъдат затворени
в плик, който трябва да бъде ясно
обозначен „Търг за денонощна сигурност
за резиденция на посолството“. Всички
оферти, получени след крайния срок, ще
бъдат отхвърлени.
2. Всички кандидати трябва да представят
заедно с офертата следните документи:
А. Отделни оферти в запечатаните пликове за
следните: Технически конкурсен документ и
Документ за финансова оферта (формуляри,
приложени в глави II и III).
Б. И двата горепосочени документа трябва да
бъдат подписани от упълномощения за
подпис представител на тръжната фирма и да
носят печат.
В. Само- атестирано фотокопие за регистрация
на фирмата /собственика към съответните
български власти.

Г. Годишен отчет (който се подава по закон) и
финансови отчети за последните 3 години.
Д. Подробности за опита в областта на
службите за сигурност с посолства /
реномирани компании / правителствени
агенции.
Технически условия / обхват на дейността е
както следва:
а. Денонощна охрана на резиденция на
посолството, намираща се на ул. „Бойна Слава“
№ 21, Бояна, София за период от две години,
т.е. от 1.1.2021 г. до 31.12.2022 г.
б. Охранителят не трябва да е на повече от 50
години.
в. Охранителят трябва да бъде физически и
психически годен. Той / тя не трябва да страда
от очевидно увреждане, включително
затлъстяване / наднормено тегло.
г. Компанията трябва да предоставя само
такива охранители, които са били проверени
от службите за сигурност на местната власт по
отношение на минал опит, характер и
предишни резултати. Също така компанията
трябва да може да предостави информация за
3.

охраната, както и доказателство за проверката
им.
д. Охранителите трябва да изпълняват
задълженията си в униформи, а цялостният
им вид трябва да е чист.
е. Охранителите трябва да са завършили
обучение по основни задължения за
сигурност, като контрол на достъпа и
проверки срещу саботаж (на хора, багаж и
превозни средства), включително
използването на основни инструменти за
сигурност като HHMD, DFMD, наблюдение и
видеонаблюдение, скенери за багаж и писма и
др. и трябва да притежават познания за
потенциалните заплахи за посолствата като
цяло, както и знания за това, което е
подозрително по отношение на хората и
материалите в дадения местен контекст.
ж. Охранителната компания трябва да има
разпоредби за проверка в реално време на
функционирането на охранителите.

з. Освен на местния език, охранителите трябва
да имат елементарни работни познания по
английски.
и. Също така дежурният охранител ще
отговаря за включването (вечер) и
изключването (сутрин) на охранителните
светлини и сензорите на помещенията.
й. При спазване на горното условие,
компанията трябва да разполага с достатъчно
охранители, така че персоналът да бъде
заменян/ротиран периодично.
4. Кандидатът трябва да бъде дружество или
фирма, надлежно регистрирана към
съответните органи в България. Участникът в
търга трябва да е фирма с предишен опит в
предоставянето на услуги за сигурност в
България. Посолството на Индия си запазва
правото да отхвърля офертите от фирми,
които са в черен списък от правителствата на
България или Индия за лошо представяне в
миналото, или от тези, които нямат адекватен
опит в областта на службите за сигурност.

Офертите ще останат валидни в
продължение на 90 дни от затваряне на търга,
за възлагане на обществена поръчка след
получаване на одобрение от компетентните
индийски органи. По време на договора ,на
каквото и да било основание, не се допуска
повишаване на цените.
5.

6. Успешният участник в търга трябва да
подпише договор с посолството на Индия в
подходяща форма за изпълнение на договора.
7. Първо ще бъде отворена техническата
оферта и ще бъде оценена предварителната
квалификация на кандидата, след което ще
бъде отворен финансовият документ само на
онези кандидати, които отговарят на
техническите критерии.
8. Печелившият участник в търга ще бъде
отговорен за охраната си по отношение на
техните служители и поведение, изпълнение
на услугите, както и на изплащане на техните
заплати, обезщетения и др. Посолството на
Индия не носи отговорност за други такси,

различни от договорената сума на договора .
Охранителите нямат право на промяна на
условията по предоставената услуга или за
повишаване на заплатите пред посолството на
Индия.
9. Печелившият участник в търга ще бъде
задължен да определи ръководител за
контакт по всички въпроси / изисквания.
10. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА
НАКРАТКО:
1. ПОСЛЕДНА ДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 17.00 ч, ПОНЕДЕЛНИК, 14
септември 2020 г.
2. ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 15.30 ч., ВТОРНИК 15
септември 2020 г.
3. ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 15.30 ч, СРЯДА, 16 септември
2020 г.
4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: Комитетът за
оценка на офертите ще оценява техническата

информация поотделно, като използва
следните критерии:
а) Релевантен опит на организацията/
фирмата по отн. характера на възложената
работа.
(б) Качество на плана за обслужване и
методология за извършване на работата.
в) Квалификации и опит на предложения
персонал.
г) Минал опит и история.
11. Офертите могат да се подават физически
или по куриер / поща на:
Г-н Раджеш Лал, ръководител на
канцеларията на Посолството на Индия
Ул. Алфред Нобел 4, Гео Милев, София1113,
България
12. За уточнения / запитвания, ако има такива,
преди подаване на офертата, бъдещите
участници в търга могат да се свържат с
долуподписания, на телефон 02-963 5685, в
работно време от 10.00 до 17.00 ч. в работни
дни.

Глава II – Проформа Техническо наддаване
1. Име на фирмата:
2. Адрес по регистрация:
3. Адрес за кореспонденция:
4. Контакти: тел:
факс:
E-mail:

Sl.No.
1.

Изисквания
Кратко
представяне
компанията

Отговор
на

Предишен опит в областта
(минимум три години)
Удостоверение за регистрация и
лиценз за услугите
2.

План
за
действие
и
методология, предложени за
обезопасяване на помещенията

3.

Квалификация и опит
охранителите, предлагани
бъдат назначени на обекта

4.

Подробности за настоящите
договори за услуги за сигурност,
предприети от фирмата

на
да

Подробности
за
минали
договори за услуги за сигурност,
предприети от фирмата
Препоръки ,писма/ сертификати
на клиенти и др.]

Забележки
опционално

Глава III – Проформа Финансово наддаване
1. Име на фирмата:
2. Адрес по регистрация:
3. Адрес за кореспонденция:
4. Контакти: тел:
факс:
E-mail:

Sl.
No.
1

Услуга

Такси (вкл. ДДС)

24-часова охрана
(24часа,
денонощно, без
прекъсване,
посредством
охранители)
на
сграда на
ул.
„Бойна слава“ 21
Бояна, София
Заб : Цената трябва да бъде
на месечна база олинклузив и да съдържа
стойността
на
всички
разходи
за
услуги,
персонал, транспорт, такси
наем,
консумативи,
осигуровки и застраховки на
персонала, и т.н.

Забележки
опционално

