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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД
Изходящ номер: 3566 от дата 16/06/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД

Адрес
бул. България №2

Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0301 62666

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Янка Василева

E-mail Факс
mbalsmolyan@abv.bg 0301 62549

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mbal-smolyan.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.mbal-smolyan.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Денонощна физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на 
болничен стационар:
1.  Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана и 
пропускателен режим на болничен стационар.
2. Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и на 
административния блок в извън работно време.
3. В работни дни - осъществяване на контрол при влизане на 
моторни превозни средства към северния двор и ползването на 
паркинг.
4. Събиране на входни такси за ползване на паркинг. За 
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извършването на тази дейност Възложителя ще дължи възнаграждение 
в размер на 15% от събраните приходи, за което се съставя 
протокол при отчитането на приходите на Възложителя.
5. Охранителна група в състав от 5 /петима/ служители:
- Пост №1- денонощен, обособен пред фоайето на болничния 
стационар и административния блок, състав от 4 /четирима/ 
служители;
-  Пост №2- дневен в работни дни от 07:00 до 15:00 часа, 
поддържа се от един служител при бариера на паркинг.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 75240000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Охранителна група в състав от 5 /петима/ служители:
- Пост №1- денонощен, обособен пред фоайето на болничния 
стационар и административния блок, състав от 4 /четирима/ 
служители;
-  Пост №2- дневен в работни дни от 07:00 до 15:00 часа, 
поддържа се от един служител при бариера на паркинг.

Прогнозна стойност
(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване
МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България №2 код NUTS:  

BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с 
прилагане на ЕИК или  удостоверение за актуално състояние от 
съответния публичен регистър в оригинал или във формата на 
заверено от участника фотокопие. 
2.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е 
подписани от лице, различно от законния представител на 
участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено 
фотокопие;
3. Сведения за участника включващи: Фирма (наименование) на 
участника, седалище и адрес на управление, телефон, факс, 
пощенски код, адрес за кореспонденция, електронен адрес, лице за 
контакти (длъжност, адрес, телефон, факс), ЕИК, Ид № ДДС, 
обслужваща банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката – подписани и 
подпечатани от законния представител на участника;
4. Копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност 
по ЗЧОД, заверено с гриф “Вярно с оригинала” и подписа на 
законния представител на участника;
5. Списък на наличните патрулни МПС, собствени или лизингови за 
реагиране на сигнали по видеонаблюдение
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо:
6.1. Начин на плащане: Плащането ще се извърши до 10 число на 
следващия месец след представяне на фактура (декларация за 
съгласие с това условие).  
6.2. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 
календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите 
(под формата на декларация).  
7. Ценово предложение съдържащо:
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7.1. Образуване на предлаганата цена:
Предлагана крайна цена без/с ДДС, в лева за осъществяване на 
физическата охрана чрез охранителна група в състав от 5 /петима/ 
служители на Изпълнителя - подписана и подпечатана с печата на 
участника. 
7. Договорът е със срок 1 /една/ година от датата на 
сключването.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/06/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/06/2014 дд/мм/гггг
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