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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291903-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Система за наблюдение
2019/S 119-291903
Обявление за поръчка
Услуги
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
129010029
бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21
София
1309
България
Лице за контакт: Нина Главчовска, Венелин Великов
Телефон: +359 2813-9257/+359 2813-9111
Електронна поща: lop@gdin.bg
Факс: +359 28139107
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.gdin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.profile.gdin.bg
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://profile.gdin.bg/9244a157bdeabc43717fe67b0863b17a
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5)

Основна дейност
Друга дейност: изпълнение на наказанията

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Разширяване, обновяване и интегриране на видеоохранителната система на ГДИН и териториалните ѝ
служби
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II.1.2)

Основен CPV код
35125000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
Предметът на обществена поръчка включва разширяване, обновяване и интегриране на
видеоохранителната система на ГДИН и териториалните ѝ служби. Поръчката ще се изпълнява за срок
от 5 години.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000 000.00 BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
35125000
35125300
32500000
32331500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Териториалните служби на ГДИН съгласно списък 1 към техническата спецификация

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Предметът на обществена поръчка включва разширяване, обновяване и интегриране на видеоохранителната система за нуждите на ГДИН и териториалните ѝ служби. Поръчката ще се изпълнява за
срок от 5 година, като в срока за изпълнение се включват следните дейности:
— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за видеонаблюдение;
доставка на софтуерна платформа за централизиран мониторинг и отдалечен достъп до ресурсите
на видеоохранителните системи на затворите, затворническите общежития и арестите, изграждане,
монтаж, настройка, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на вътрешни кабелни трасета между
видеокамерите и управляващите записващи устройства, провеждане на 72-часови проби на системата и
обучение на персонала на възложителя — 4 (четири) месеца,
— поддържане на свързаност на всички точки от разширената видеоохранителна система, поддържане
работоспособността на доставеното оборудване и кабелни трасета за всички точки от разширената
видеоохранителна система — изпълнява се след изтичане на 4-месечния период и приключване на
изброените по-горе дейности.
Пълна информация относно предмета на обществената поръчка, количеството, обхвата, обема и
изискванията на възложителя към изпълнението на възлаганата обществена поръчка е подробно
описана и регламентирана в техническата спецификация, неразделна част от документацията за
обществената поръчка.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
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Критерий за качество - Име: Технически показател / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000 000.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)
Условия за участие
III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят не поставя критерии за подбор, отнасящи се до годността (правоспособността) за
упражняване на професионална дейност към участниците.

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за
последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или
започнал дейността си. Поставеното изискване се доказва с 1 или няколко от документите по чл. 62, ал.
1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
3. справка за общия оборот.
Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за
обществена поръчка. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи
поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние
с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за
последните 3 приключили финансови години в размер на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди)
BGN,в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За участник
чуждестранно лице оборотът се изчислява в лева по официалния курс на БНБ за съответната валута.

III.1.3)

Технически и професионални възможности
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Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС
EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ дейностите по изграждане и/или внедряване, и/или
въвеждане в експлоатация и поддържане на системи за видеонаблюдение или техните еквиваленти.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Участникът,
определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към
датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната
серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от
друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки
за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е
имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини.
При подаване на оферта участниците попълват раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO
9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ дейностите по изграждане и/или внедряване, и/или
въвеждане в експлоатация и поддържане на системи за видеонаблюдение или техните еквиваленти.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки

III.2)

Условия във връзка с поръчката

III.2.1)

Информация относно определена професия

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3)

Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)

Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/07/2019
Местно време: 17:00
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IV.2.3)

Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/07/2019
Местно време: 11:00
Място:
ГД „Изпълнение на наказанията“, гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21, административната
сграда на ГДИН
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

VI.3)

Допълнителна информация:
1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без
ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;
б) банкова гаранция в полза на възложителя; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. С договора е предвидена и гаранция, която
обезпечава целия размер на авансовото плащане, което в размер на 10 % от стойността на договора,
когато такова е поискано от изпълнителя.
2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от
документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Участниците обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите
на обществената поръчка, и да уговорят солидарна отговорност на членовете на обединението при
изпълнение на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
3. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.
54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
— участници — свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП,
— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията,
— участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от
възложителя в настоящото обявление прогнозна стойност на поръчката,
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— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря
на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката,
— за участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,
— за участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания
за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани
допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към услугите,
предмет на поръчката, както следва:
Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки:
— Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg.
Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
— Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mlsp.government.bg,
— Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.government.bg,
— ИА „Главна инспекция по труда“, интернет адрес: www.gli.government.bg.
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
1000 София, ул. „Уйлям Гладстон“ № 67
Телефон +359 29406000
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за
възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалбата може
да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП — срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна
информация.
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VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/06/2019
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