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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84021-2019:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Охранителни услуги
2019/S 037-084021
Обявление за изменение
Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — Сливен
119502733
бул. Христо Ботев № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — организатор „Маркетинг“
Телефон: +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Факс: +359 44624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Осигуряване на денонощна охрана — физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на
система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на Детско отделение
и болничния парк на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен.

II.1.2)

Основен CPV код
79713000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Сградите и болничния парк на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1
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II.2.4)

Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
Осигуряване на денонощна охрана — физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на
система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на Детско отделение
и болничния парк на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен.
Услугата е подробно описана в глава II „Техническа спецификация“ от документацията за участие в
процедурата. Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в профил на купувача на
адрес http://zop.mbal.sliven.net/

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 24

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

Раздел ІV: Процедура
IV.2)
Административна информация
IV.2.1)

Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 185-418638

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията
Поръчка №: 4.63
Наименование:
Договор за осигуряване на денонощна охрана — физическа защита чрез невъоръжен персонал
V.2)

Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)

Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
27/08/2018

V.2.2)

Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„ПС Гард“ ЕООД
130981137
бул. „Шипченски проход“ № 43А, партер
София
1111
България
Телефон: +359 889527226
Електронна поща: t.mavrodiev@psguard.net
Факс: +359 24238296
код NUTS: BG411
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на
сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 182 400.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
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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:
Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)

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

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/02/2019
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Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията
VII.1)
Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)

Основен CPV код
79713000

VII.1.2)

Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Сградите и болничния парк на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

VII.1.4)

Описание на обществената поръчка:
Осигуряване на денонощна охрана — физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на
система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на Детско отделение
и болничния парк на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен. Услугата е подробно описана в
глава II „Техническа спецификация“ от документацията за участие в процедурата. Документацията може
да бъде изтеглена от сайта на болницата в профил на купувача на адрес http://zop.mbal.sliven.net/

VII.1.5)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 24

VII.1.6)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 196 923.60 BGN

VII.1.7)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„ПС Гард“ ЕООД
130981137
бул. „Шипченски проход“ № 43А, партер
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София
1111
България
Телефон: +359 889527226
Електронна поща: t.mavrodiev@psguard.net
Факс: +359 29807315
код NUTS: BG411
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)

Информация относно изменения

VII.2.1)

Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Изменение на чл. 2 от глава ІI „Цени и начин на плащане“, считано от 15.2.2019 г.

VII.2.2)

Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/
възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72,
параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с увеличения размер на минималната работна
заплата за страната (Постановление № 320 на МС от 20.12.2018 г., считано от 1.1.2019 г.) с предложение
на изпълнителя, направено с писмо вх. № ОПД-07-1293 от 6.2.2019 г., се сключи анекс от 12.2.2019 г. към
договор № 4.63 от 19.9.2018 г. Изменението влиза в сила от 15.2.2019 г.

VII.2.3)

Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни
по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във
въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 182 400.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 196 923.60 BGN
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