
BG-с. Искрец 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

СБПФЗДПЛР ”Цар Фердинанд І” ЕООД, кв. Санаториума, За: Людмила Тодорова, 

България 2290, с. Искрец, Тел.: 07163-2571, E-mail: tzarferdinand@abv.bg, Факс: 07163-

2572 

Място/места за контакт: с. Искрец, обл. Софийска, кв. Санаториума 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http : sanatorium-iskrec.com. 

Адрес на профила на купувача: http : sanatorium-iskrec.com. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез 

видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и 

подстъпите към нея, охрана на инкасовата дейност и поддръжка на изградените 

системи за сигурност и контрол за достъпа на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД 

с.Искрец за период от 12 месеца 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

79713000, 79711000 

Описание: 

Охранителни услуги  

Услуги чрез сигнално-охранителни системи  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Съгласно информацията към публичната покана, публикувана на интернет адреса на 

възложителя: http://www.sanatorium-iskrec.com 
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

50000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

с. Искрец, кв. Санаториума 

 

NUTS: 

BG412 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1.Описанието на обекта, който ще се охранява, се съдържа в посочената в настоящата 

заповед техническа спецификация. 2.Охранителната дейност се извършва съобразно 

утвърден план-график,който обезпечава оптимален резултат и не препятства 

болничната дейност. 3.Изпълнението на дейността следва да бъде съобразено с 

приложената скица на обекта. 4.Охраната на инкасовата дейност се извършва по 

правилата на дейността, съобразно уточнен двустранно график. 5.Изградените системи 

за сигурност (контрол на достъпа, СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване) в 

обектите на Болницата трябва да се поддържат в постоянна изправност. 6.Плащането се 

извършва с платежно нареждане по банковата сметка на възложителя отложено. 

7.Кандидатът следва да има и представи доказателства за възможност за изпълнението 

на поръчката, а именно : • Доказателства за право и възможност да извършва 

охранителна дейност, съобразно спецификата на обекта. • Доказателства, че притежава 

всички разрешителни и лицензии за извършване на дейността. • Доказателства, че 

разполага с обучен и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. • 

Сертификат – потвърждение, че разполага със система за управление на здравето и 

безопасността при работа. • Доказателства, че притежава разрешение за поддържане и 

обслужване на пожароизвестителни системи. • Персоналът да разполага със средства за 

принуда и защита, бойно огнестрелно оръжие и средства за осъществяване на 

незабавни комуникации помежду си, с полицията и др. • Доказателства за притежание 

на транспортно средство, годно за осъществяване на инкасо. • Доказателство, че 

кандидатът има упълномощен представител за региона със служебен автомобил за 

реакция • Сертификат ISO-9001 и документ за извършен междинен одит. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 



1.Цена на услугата - 40 %; 2.Кадрова обезпеченост – 25 %; 3.Обезпеченост с технически 

средства – 10 %; 4.Застрахователни договори – 10 % ; 5. Наличие на упълномощен 

представител за региона със служебен автомобил за реакция – 15 %. 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

13/10/2015 15:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат 

получени от посочения интернет адрес, както и следното: Офертата по чл.101а ал.ІІ от 

ЗОП трябва да съдържа: 1.Данни за лицето, което прави предложението 2.Техническо 

предложение 3.Ценово предложение 4.Срок на валидност на предложението 

5.Доказателства за изпълнение на изискванията за изпълнение на поръчката. Офертата 

се представя в запечатан непрозрачен плик. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

13/10/2015  
 


