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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: 001382
Поделение: ________
Изходящ номер: 433 от дата 01/10/2015
Коментар на възложителя:
„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА „ДКЦ І –
ШУМЕН” ЕООД

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
“ДКЦ 1 ШУМЕН” ЕООД
Адрес
ул. “Цар Освободител” №100
Град Пощенски код Страна
Шумен 9700 България
Място/места за контакт Телефон
ул. “Цар Освободител” №100 054 830630
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Кремена Илиева
E-mail Факс
dkc1shumen@abv.bg 054 832670
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://dkc1shumeneood.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://dkc1shumeneood.com/#Index?ArchiveParam=0

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА „ДКЦ І –
ШУМЕН” ЕООД
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)
Изпълнителят трябва да организира и осъществява охранителна
дейност в сградата на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД в рамките на 24 часа
в денонощието за срок от 12 месеца, считано от датата на
възлагане на услугата
Прогнозна стойност
(в цифри): 26760   Валута: BGN
Място на извършване
сградата на ДКЦ I - Шумен, на ул. Цар Освободител 100 код NUTS:

BG333
Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания към изпълнението на поръчката: Изпълнителят трябва да
организира и осъществява охранителната дейност в сградата на
„ДКЦ I – Шумен“ ЕООД в рамките на 24 часа в денонощието. За
изпълнението на поръчката Изпълнителят следва да осигури най-
малко четирима униформени охранители за работа на смени, които:
да осъществяват контрол на достъпа през входовете на здравното
заведение; да работят със системите за видеонаблюдение,
пожароизвестяване и СОТ; да извършват наблюдение на сградата и
всички нейни прилежащи площи посредством     периодичен обход.
Охранителите следва да притежават необходимата квалификация и
подготовка съгласно изискванията на чл.28 от ЗЧОД, както и
физическа пригодност за осъществяване на предвидената
охранителна дейност. Изпълнителят следва да оборудва
охранителите с нужните за изпълнение на охранителната дейност
помощни средства: мобилен телефон, паникбутон, фенер, палка,
спрей за самоотбрана, белезници и други. Изпълнителят следва да
осигури охранители, които са квалифицирани да употребяват
въпросните помощни средства. На постовете оборудвани за
видеонаблюдение, охранителите да могат да боравят с
видеоохранителна техника. Изпълнителят следва да осигури на
охранителите лятно и зимно униформено облекло, с отличителни
знаци, сочещи охранителната функция на охранителите. Участникът
следва да разполага с подходящо техническо оборудване и
възможности за реагиране при кризисни ситуации (дежурен
оперативен център, дежурни автомобили, допълнителен ресурс от
охранители); Участникът следва да има възможност за реакция при
необходимост да осигури пристигането на силите за реагиране при
кризисни ситуации в рамките на до 10 минути от получаване на
информация за необичайно събитие в и/или около сградата на ДКЦ I
– Шумен ЕООД.
Критерии за подбор: 1. Участникът да е изпълнил най-малко 3
услуги еднакъв или сходен с предмета на поръчката за последните
3 (три) години, считано от крайния срок за представяне на
оферти. Услуги с еднакъв или сходен на поръчката предмет са:
услуги по охрана на имущество на физически или юридически лица.
За доказване изпълнението на посоченото изискване, участникът
представя Списък на услугите, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга. Доказателството за
извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение,
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издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация
за услугата. .2. Участникът трябва да разполага с най-малко 4-ма
охранители, които ще отговарят за изпълнението на поръчката и
притежават поне 3 години опит в изпълнението на услуги, свързани
с охрана на имущество на физически или юридически лица. За
доказване изпълнението на този критерий за подбор, участниците
представят Списък - Декларация на лицата, с които разполагат за
изпълнение на поръчката, в която се посочва образованието,
професионалната квалификацията и професионалния опит на лицата,
които ще отговарят за извършването на услугата. 3. Участникът
следва да притежава валиден лиценз за извършване на частна
охранителна дейност по Закона за частната охранителна дейност.
За доказване изпълнението на този критерий за подбор,
участниците представят заверено копие от лиценза.
Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 14/10/2015 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:
Документацията за участие, съдържаща указания за подготовка на
офертата и всички утвърдени образци, е публикувана в електронен
вид в Профила на купувача на Възложителя на:
http://dkc1shumeneood.com.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и на
други лица, при спазване на установения режим за достъп до
сградата.
Дата на отваряне на офертите: 15.10.2015 г. от 10 часа, на
адрес: гр.Шумен, ул. “Цар Освободител” №100.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/10/2015 дд/мм/гггг
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