
Партида: 00733 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: ________
Изходящ номер: 2713 от дата 19/05/2015
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)
Недялка Стаевска

E-mail Факс
mbalsmolyan@abv.bg 0301 62549

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

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://op.mbalsmolyan.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20150519nzhp2571583

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Денонощна физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на 
болничен стационар на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян“

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79713000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
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 
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.

Прогнозна стойност на поръчката - 22 800,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност
(в цифри): 22800.00   Валута: BGN

Място на извършване
МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД,гр.Смолян, бул.България No2 код NUTS:  

BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите 
трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко 
следното съдържание:  
1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата;  
1.1.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;
2. Представяне на участника – подписано и подпечатано от 
законния представител на участника – Приложение №1;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение 
№ 2
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. Копия на валидни сертификати на името на участника, които 
удостоверяват съответствието на участника със стандарти за 
системи за управление на качеството:
* ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификата, 
съответен на предмета на поръчката, или еквивалент, заверено с 
гриф “Вярно с оригинала” и подписа на законния представител на 
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участника;
* BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент за въведена система за 
здравословни и безопасни условия на труд, или еквивалент, 
заверено с гриф “Вярно с оригинала” и подписа на законния 
представител на участника;
* ISO 27001:2013 или еквивалент за въведена система за 
управление на сигурността на информацията, или еквивалент, 
заверено с гриф “Вярно с оригинала” и подписа на законния 
представител на участника;
            6. Ценово предложение – Приложение №3
7. Датата, мястото и часът на отваряне на офертите са: на 
29.05.2015 год. от 13:00 часа в заседателната зала на МБАЛ „Д-р 
Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, бул. България № 2. Отварянето на 
офертите ще се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП.
8. Неразделна част от настоящата публична покана са: Представяне 
на участника – Приложение №1, Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката - Приложение № 2, Ценово предложение –
Приложение № 3 и Проект на договор – Приложение №4, които са 
достъпни на Профила на купувача.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 28/05/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

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: 28/05/2015 дд/мм/гггг
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