
 
 
 
 

Специализирана болница по пневмофтизиатрични 
заболявания за продължително лечение и 
рехабилитация “Цар Фердинанд I” ЕООД 
 

с. Искрец, област Софийска, кв. “Санаториума”, тел. 07163/2001 
www.iskrec.com, e-mail: tzarferdinand@abv.   

 

 

Съобщение за набиране на оферти  

за обществена поръчка  

под стойностния праг на чл.20, ал.4, т. 2 от ЗОП 

 
На основание Заповед № 388 / 23.11.2020 г. на Управителя на СБПФЗПЛР ”Цар 

Фердинанд І” ЕООД се провежда обществена поръчка чрез директно възлагане с предмет 

„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 на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд 

І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца”.  

При проявен интерес от Ваша страна, Ви каним да представите писмени оферти. 

Изискванията на възложителя за изпълнението на поръчката са следните : 

1.Описанието на обекта, който ще се охранява, се съдържа в обявената 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.Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на възложителя 

отложено.  

6.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. 

 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. 

http://www.iskrec.com/


 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. 

Участникът следва предварително да се е запознал с Техническата спецификация, 
Скицата на обекта, с проекта на договор по обществената поръчка, както и да е направил 
предвалително оглед на обекта, след което да изпълни следното: 

 
1. Административни данни – попълва се приложения файл  (Приложение 1): 

01 -Сведения.dос  

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 3-6 от ЗОП  - попълва се 

приложения файл (Приложение 2): 

02- Декларация по чл 54, ал. 1 т. 3-6 от ЗОП.dос  

3.   Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1,2 и 7 от ЗОП -  попълва се 

приложения файл (Приложение3): 

03- Декларация по чл 54, ал.  1 т. 1,2 и 7от ЗОП. dос 

4.  Техническо предложение - попълва се приложения файл (Приложение 4): 

04-Техническо предложение. dос 

5. Ценово предложение – попълвасе  приложения файл (Приложение 5): 

05-Ценово предложение. dос 

6. Декларация за техническите възможности за изпълнение на поръчката – 

попълва си приложения файл (Приложение 6): 

06- Декларация за техническите възможности. dос 

7. Декларация по чл. 107, т. 4 от  от ЗОП – попълва се приложения файл 

(Приложение 7): 

07- Декларация по чл. 107 от ЗОП. dос 

8.  Декларация за запознаване с обекта – попълва се приложения файл (Приложение 

8): 

08- Декларация за запознаване с обекта. dос 

9. Декларация за дейстителните собственици – попълва се приложения файл 

(Приложение 9): 

09- Декларация за действителен собственик. dос 

10. Декларация за произхода на парите – попълва се  приложения файл 

(Приложение 10): 

10- Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП. dос 

 

След полагане на подпис и печат от страна на участника на попълнените и посочени 

по-горе в т.1 – 10 документи, същите се запечатват в непрозрачен плик, върху който се 

изписват: наименованието на поръчката и името на участника; адресирано до 

СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД (вж. по-горе в титула реквизитите на получателя). В 

плика с горепосочените документи, кандидатът трябва да представи и копия от следните 

документи: 

1.Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност”, 

валидна към датата на подаване на офертата, за покриване на вреди, настъпили вследствие 

на виновно неизпълнение на професионални задължения при или по повод на извършаване 

на охранителна дейност. 

2. Списък на основните договори за извършени охранителни услуги през последните 3 

години (2017, 2018, 2019г.), включително стойностите, датите и възложителите, придружен с 

препоръки за добро изпълнение на посочените договори, съдържащи всички реквизити на 

договора – страни, стойност, срок. 



3. Валиден Лиценз за извършване на частна охранителна дейност съгласно Закона за 

частната охранителна дейност. 

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

безопасността при работа. 

5. Справка за техническото оборудване, с което участникът разполага за извършване 

на охраната - собствени или наети транспортни средства, годни за осъществяване на инкасо, 

както и техническо оборудване за изпълнение на поръчката (палки, белезници, 

радиостанции, средства за принуда и защита, бойно огнестрелно оръжие и средства за 

осъществяване на незабавни комуникации  между персонала на участника , с полицията и 

др. помощни средства). 

6. Копие от сертификат за управление на качеството в охранителната дейност по 

системата IS0 9001:2008 или еквивалентен и документ за извършен междинен одит. 

7. Доказателство, че кандидатът има упълномощен представител за региона със 

служебен автомобил за реакция. 

8.Доказателства  за изградена система за инструктаж, помощ и контрол на 

охранителите.  
Документите в офертата трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо 

участника или от  друго лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, в който 
случай се прилага оригинала на пълномощно.  

Офертите  се подават в деловодството на болницата на адреса на управление в 

с.Искрец, пощ. код 2290, обл.Софийска, общ.Своге, кв.”Санаториума” 213, в срока посочен 

по-долу в съобщението,  всеки работен ден от 09
30

 до 12:00 и от 13:00 до 15
30

 часа. 

Краен срок за представяне на офертите - до 15,30 часа на 04.12.2020 г.  

 

КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ: 

Класирането ще се извърши по критерии „икономически най-изгодна оферта” при 

показатели за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, както следва : 

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 %. 

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение, която да 

обезпечи изпълнението на договора, при подписването на договора. Гаранцията за 

изпълнение на договора възлиза на 3% от стойността на договора. Гаранцията се представя 

под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.  Гаранцията за 

изпълнение  под формата на парична сума може да бъде внесена в касата на СБПФЗПЛР"Цар 

Фердинанд I" ЕООД с.Искрец или по банков път: Банка:"Общинка банка" АД, IBAN: 

BG65SOMB91301027526201, BIC: SOMBBGSF. 

Подадените оферти ще бъдат класирани до 09.12.2020 г. 

 

 

с.Искрец 

      УПРАВИТЕЛ :............................ 

        / Людмила Тодорова / 

 

 


