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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189480-2020:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Охранителни услуги
2020/S 080-189480

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 1
Град: Сливен
код NUTS: BG342
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова — икономист ОПМ
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Телефон:  +359 44611778
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

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://zop.mbal.sliven.net/auction/96/
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
Друг тип: съгл. чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

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

II.1.1) Наименование:

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
http://zop.mbal.sliven.net/auction/96/
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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 б

II.1.2) Основен CPV код
79713000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол
на достъпа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ №
1 чрез възлагане на външен изпълнител.
Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, сигнализиране при нерегламентиран достъп
до обектите и осъществяване на пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на
лечебното заведение.
Срок за изпълнение на обществената поръчка — 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на
сключване на договора (но не по-рано от 1.10.2020 г.).

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 248 352.00 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
79713000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Сградите и болничният парк на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД с адрес гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев“ № 1

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Осигуряване на невъоръжена денонощна охрана — физическа защита, обслужване на с-ма за
видеонабл-е и контрол на достъпа на основната сграда, сградата на „Детско отделение“ и болничния
парк на лечебното заведение.
Охраната следва да бъде организирана:
1. Централен вход — 24 ч охрана с пропускат. режим и видеонабл-е, без почивни дни — 2 охранители.
Прогнозни работни човекочасове за поста за 12 месеца — 17 520 ч./часа.
2. Детско отделение — 12 ч (от 7:00 ч. до 19:00 ч.) охрана с пропуск. режим и видеонабл-е, обход на
двора на сградата, без почивни дни — 1 охранител.
Прогнозни работни човекочасове за поста за 12 месеца — 4 380 ч./часа.
3. Южен портал — 24 ч охрана, обход на болничен парк и пропуск. режим, без почивни дни — 1
охранител.
Прогнозни работни човекочасове за поста за 12 месеца — 8 760 ч./часа.
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4. Административен вход — 10 ч (от 06:30 ч. до 16:30 ч.) охрана с пропуск. режим, с почивни и празнични
дни — 1 охранител.
Прогнозни работни човекочасове за поста за 12 месеца — 2 500 ч./часа

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 248 352.00 BGN

II.2.7) Срок на договора или на рамковото споразумение
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

II.2.14) Допълнителна информация
Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да спазва разпоредбите на ЗЧОД, Наредба № 8121з-
б10 от 11.06.2018 г., Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г., Закона за защ. на личните данни, както и
вътрешноведом. актове на възложителя.
Отваряне на офертите — 2.06.2020 г. от 10:00 ч. в адм. сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ —
Сливен“ АД на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

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

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:
Годност:
Участ. да притеж. валиден д-т по ЗЧОД или Нар. № 8121з-610 /11.06.2018 г., удостов. правото за извър.
на охран. дейност с физ. сила за терит. на област Сливен или на цялата страна. Съотв. си с изискв. за
годност участ. декл-ра в част IV, б. А „Годност“ от ЕЕДОП.
Икон. и фин. съст-е:
Миним. изискв.:
Участ. да е реализ. мин. общ оборот 150 000,00 BGN без ДДС, вкл. мин. оборот в сферата, поп. в обхвата
на пор. — 100 000,00 BGN без ДДС общо за послед 3 прикл. фин. год. Декл-ра се в ЕЕДОП.
Техн. възможности:
Миним. изискв.:
1. Участ. да има изп. през послед. 3 год., счит. от датата, опред. като краен срок за предст. на оферт., най-
малко 1 услуга, идент. или сходна с предм. на поръч.
2. Участ. да разполага с униформ. облекло и с техн. обор. — помощни средства по ЗЧОД.
3. Участн. да притежава валиден сертиф. по БДС EN ISO 9001:2015 или еквив./и с обхват, сходен с
предмета на поръчката. Съотв. си с постав. изискв. участ. декл-ра в част IV, б. В „Техн. и проф. способн.“
от ЕЕДОП.

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:
1. Критерий за възлагане: е „най-ниска цена“: най-ниска месечна цена на услугата с вкл. ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от ст-ста на договора без ДДС. Гаранцията за
изпълнение на договора трябва да бъде представена от участника в една от следните форми: парична
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сума, банкова гаранция или застраховка със срок на валидност срока на действие на договора плюс 1
мес. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение.
3. Срок за изпълнение на поръчката — 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на
фактическото поемане на охранителната дейност, но не по-рано от 1.10.2020 г.
4. Участникът, избран за изпълнител, е необходимо сключи и поддържа за целия срок на договора застр.
„Проф. отговорност“, в която възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициент).

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 рамковото споразумение

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата:

IV.1.11) Основни характеристики на процедурата по възлагане:
Срок на валидност на офертите до 28.11.2020 г. вкл. — 180 дни, считано от датата, посочена в
обявлението като крайна дата за получаване на офертите.
Попълването на настоящия образец произтича от предмета на поръчката — предоставяне на услуги по
охрана на сграда, попадащ в приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП „Списък на социалните услуги и
други специфични услуги“.

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 / Срок за получаване на заявления за
интерес
Дата: 01/06/2020
Местно време: 16:00

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
Участникът трябва отговаря на усл. на чл. 10 от ЗОП и изискв. на възложителя. Участник, за когото са
налице някое от основ. на чл. 54, ал. 1, от т. 1 до т. 7 вкл. , чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от
ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоят. по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 21За—217, чл. 219—252, чл.
254а—260 от НК, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228,
ал. 3 от КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, при наличие на обстоятелствата по чл. 69
от ЗПКОНПИ, се отстраняват от процедурата. Наличие или липса на основ. за изключване участникът
следва да декларира в част III от ЕЕДОП. Участник, който не отговаря на поставените критерии за
подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението и докум-та на общ. поръчка, както и
не представи оферта, която да отг. на техн. изискв. и спецификации, ще бъде отстранен от участие в
процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
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. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/04/2020

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

