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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427863-2020:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Охранителни услуги
2020/S 177-427863

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за възложена 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 Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Р. Симеонова
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.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:
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 Охранителни услуги

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
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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.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 239 616.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79713000 Охранителни услуги

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Сградите и болничния 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 07:00 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;
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.2.13) 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.

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
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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:

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 080-189480

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за 
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 4/72

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 б

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
04/09/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Еврофорс Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204308136
Пощенски адрес: ж.к. „Дървеница“, бл. 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: euroforce_grup@abv.bg 
Телефон:  +359 885958585
Факс:  +359 885958585
Изпълнителят е МСП

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 239 616.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

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:
Не е приложимо.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: МБАЛ „Д-р Иван Селимински — Сливен“ АД
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 1
Град: Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Телефон:  +359 44611701
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес: www.mbal.sliven.net

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/09/2020
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