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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00826
Поделение: ________
Изходящ номер: Д-1654 от дата 03/10/2014
Коментар на възложителя:
Документа се изпраща с електронен подпис

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия
"Св. Наум"ЕАД
Адрес
ул. "Д - р Любен Русев" №1

Град Пощенски код Страна
София 1113 Р България
Място/места за контакт Телефон
ул. "Д-р Любен Русев" №1 02 9702101

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Станислава Бачева
E-mail Факс
ubalnp@yahoo.com 02 8709309
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.svnaum.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svnaum.com/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
"Организиране и осъществяване на невъоръжен, денонощна охрана на
територията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79700000
РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Обекти и територия, които ще се охраняват: 

 - дворно място – 24 (двадесет и четири)  дка, изцяло заградено с
ограда;
 - централен и второстепенен вход на болницата, снабдени с
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автоматични бариери;
 - в двора на болницата се намират седем сгради и един параклис;
 - двора и сградите на болницата се наблюдават денонощно с 59  
(петдесет) камери.
Начин на осъществяване на денонощната физическа охрана:
Централния вход на болницата да се охранява 24 часа в денонощието, 
при спазване на установения пропускателен режим за хора и превозни
средства;
Второстепенния вход на болницата да се охранява само през деня – от

7:30 до 19:30 часа;Изпълнителят осъществява наблюдение на 59 камери
на мониторите инсталирани в помещението на главния вход на болницата, 
и мигновена намеса на служителя от охраната при необходимост;
Организацията, задълженията и смените на охранителите се разработват
от изпълнителя с „План за организацията на охранителната дейност”.

Прогнозна стойност
(в цифри): 62000   Валута: BGN
Място на извършване
гр.София, ул. "Д-р Любен Русев" №1 код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците се представляват от законните си представители или от лице, 
упълномощено да представлява участника в настоящата обществена
поръчка или в обществени поръчки. Овластяването се извършва
посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в
оригинал или под формата на нотариално заверено копие към
офертата.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена
поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на
поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на
участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката.
Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята
оферта, изисква-нията, посочени в настоящата документация се прилагат
и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се
представят за всеки от тях.Когато участникът в процедура е чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се
подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП
се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 
4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в
превод.3.1.  Участниците следва да притежават застраховка
"Професионална отговорност".
Други изисквания за технически възможности:
Участниците в обществената поръчка трябва да притежават акредитиран
Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен
с обхват, съгласно предмета на настоящата обществена поръчка;
Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили успеш¬но, 
общо за последните 3 (три) години до датата на представяне на
офертата или в зави-симост от датата, на която участникът е учреден
или е започнал дейността си, не по-малко от 3 (три) договора за
извършване на услуги по организиране и осъществяване на невъоръжена, 
денонощна охрана на обекти. Изискването се доказва с представяне на
поне три референции за добро изпълнение, издадени от възложители.
Участниците следва да притежават Лиценз за извършване на частна
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охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната
охранителна дейност или еквивалент;
Участниците следва да разполагат с денонощен оперативен диспечерски
център;
Участниците следва да разполагат с необходимия персонал за изпълнение
на обществената поръчка. 
Участниците следва да разполагат с необходимото техническо оборудване
за осъществяване на дейностите по изпълнение на обществената поръчка.
В случай, че участникът участва като обединение / консорциум, 
изброените по - горе изисквания се прилагат за обединението
(консорциум и др.) като цяло.
В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените
по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие.
Участникът в настоящата обществена поръчка следва да отговаря на
следните изисквания:В обществената поръчка не може да участва и
Възложите¬лят ще отстрани всеки участник, който:
а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
•престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от
Наказателния кодекс;
•подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
•за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
•престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния
кодекс;
•престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния
кодекс; 
б/ обявен в несъстоятелност;
в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно нацио-налните закони и подзаконови актове;
г/ при които лицата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП са свързани лица с
възложителя или със слу-жители на ръководна длъжност в неговата
организация;
д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и разкри

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
КО = Пц+Т, където КО - общ брой точки, ПЦ е предлаган цена с
тежест 70 т и Т- план за организация на охранителната дейност с 30 т. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 14/10/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите се подават в деловоството на болницата на ул. Д-р Любен
Русев №1. Документацията може да бъде закупена на касата на
болницата или да бъде изтеглена от следния интернет адрес: 
http://www.svnaum.com/other.php?id=6
Отварянето на офертите ще се състои на 15/10/2014г. от 10:30 часа,  
в учебната зала на ДКБ в административната сграда на МБАЛНП "Свети
Наум" ЕАД.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/10/2014 дд/мм/гггг
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