
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“ СВЕТА ПЕТКА “ АД

гр. ВИДИН 3700, УЛ. “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ “ 119

/ тел./факс: / 094 / 60 60 25; email:mbal_vidin@abv.bg
==================================================================

ОБЯВА

ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП ВЪВ ВР. ЧЛ. 187 И СЛ. ОТ ЗОП, ЗА

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.Наименование и адрес на възложителя - МБАЛ "Света Петка" АД, адрес: гр. Видин,
ул."Цар Симеон Велики" 119.
2.Предмет на поръчката:“Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на
движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД,гр.Видин.
3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата:чл.187 и сл. от
ЗОП във връзка с чл.20, ал.3 от ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП
Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана
до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност: при
доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 – от 30 000 лв. до 70
000 лв. без ДДС. Съгласно разпоредбите на чл. 187 от ЗОП Възложителите откриват
възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3с публикуване на профила на
купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-
малко информацията по приложение № 20, като заедно с обявата възложителите
публикуват техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с
изпълнението на поръчката, когато е приложимо, а след публикуване на профила на
купувача възложителите могат да публикуват обявата или кратка информация за
поръчката и по друг подходящ начин.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за
участие, като адреса, на който тя може да бъде намерена е http://www.mbal-vidin.com/.

4.Прогнозна стойност и източник на финансиране – 30 000.00 лв. без ДДС,
финансира се със собствени средства;
• Участници предложили по-висока ценова оферта от прогнозната стойност се
отстраняват от участие.
5.Предмет на процедурата:
Предмет на процедурата: Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на
движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД,гр.Видин.
6.Пълно описание на предмета на поръчката –Извършване на денонощна въоръжена
физическа охрана на движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА
ПЕТКА” АД,гр.Видин.
Към момента в лечебното заведение е изградена автоматизирана система за контрол на
влизането с достъп с чип за персонала в отделения на МБАЛ „Света Петка” АД, а
именно:Детско отделение, Ортопедия, Кардиология на II етаж, Гастроентерология,
Нервно отделение, Родилно отделение АГО, Хирургично отделение, Интензивно



отделение, Психиатрия, Нефрологично отделение, Кожно отделение, Гръдно отделение
на I етаж, Гръдно отделение на II етаж.
Охраната ще се осъществява посредством:

Извършване на охрана със СОТ /собственост на изпълнителя/- за 15 обекта,
а именно:

1. Медицински център “Св. Петка”- приземен етаж
2. Кръвен център
3. Склад на домакина
4. Ендоскопския кабинет - горна ендоскопия
5. Ендоскопския кабинет - долна ендоскопия
6. Ехограф
7. Диагностичен център
8. Склад на БЧК
9. Старото счетоводство
10. Парова централа – станция
11. Рентгенов кабинет за компютърна томография СМДЛ “МедиТекс”
12. Болнична аптека
13. Сървър МБАЛ
14. Информационен център стая 7
15. Каса
- Извършване на охрана с камери за видеонаблюдение /собственост на

възложителя/- 24 бр.

- Охрана посредством „Паник бутони”, разположени в:
1.Медицински център “Св. Петка”

2.Кръвен център

3.Регистратура и каса

5.Детско отделение

6.Болнична аптека

7.Рентгеновия кабинет

8.Ортопедията

9.Кардиология на II етаж

10.Гастроентерология

11.Нервно

12.Лекарския кабинет АГО

13.Родилно отделение АГО

14.Хирургично отделение

15.Интензивно отделение

16.Психиатрия

17.Нефрологично отделение

18.Кожно отделение

19.Гръдно отделение на I етаж

20.Гръдно отделение на II етаж

21.Спешен център

22. Каса

- Охрана посредством „Бутон повикване” в моргата- 2 бр. бутони;



Към момента в лечебното заведение са изградени 2 електронни бариери с

автоматичен достъп на лица и МПС с 2, разположени на Западния портал на

болницата.

Предоставянето на услугата следва да се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата,
включително и през почивните дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с
необходимия материален и кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които
непосредствено извършват охранителната дейност, техническо оборудване и
екипировка със съответните отличителни знаци.
7.Място на изпълнение на услугата –на територията на МБАЛ "Света Петка" АД-гр.
Видин, с административен адрес: гр.Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119.
8.Срок на изпълнение на поръчката - 12 месеца, считано от сключването на договор.
9. Технически възможности за изпълнение на поръчката:

 Участникът трябва да притежава Лиценз за извършване на частна охранителна

дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД - охрана на имуществото на физически или

юридически лица, на територията на област Видин или на територията на цялата

страна, издаден по реда на Закона частната охранителна дейност, обн. ДВ, бр.

15/24.02.2004 г., посл. изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г.

 Участникът да разполага с лица за извършване на услугата, които отговарят на

изискванията по чл. 27 и чл. 28 от ЗЧОД.

 Участникът да разполага с техническооборудване за изпълнение на

обществената поръчка - помощни средства съгласно чл. 34, ал.1 от Закона за

частната охранителна дейност (оръжие, белезници, каучукови и пластмасови

палки, униформено облекло- лятно и зимно с отличителни знаци);

 Да реагира максимално бързо при възникване на конфликтни ситуации и

натрупване на хора в района на МБАЛ”Света Петка” АД град Видин, чрез

осигуряване на допълнителни служители и необходима техника за недопускане

ескалация на напрежение и осигуряване защита на персонала и имуществото на

МБАЛ”Света Петка” АД град Видин.

10.МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерий за оценка:«икономически най-изгодна оферта»

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА И ТЯХНАТА

ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ :

На оценка подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от

участие в процедурата и които отговарят на обявените в документацията

изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и

квалификация.

Оферта, която не отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и

изискванията на документацията се отхвърля.

Офертите, ще бъдат оценявани по следната методология:

Пцена – предложена цена – 80 точки

Пплан за охрана – оценка на плана за охрана– 20 точки



Комплексна оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките на

офертата по двата показателя, както следва:

К компл. = Пцена + П срок за реагиране при конфликтна ситуация – максимално 100 точки

Точките по показател Пцена се определят по формулата за претеглена цена:

Ц мин. (най-ниска предложена цена)

Пцена = ____________________________________ Х 80

Ц предл. (цена, предложена от участника)

Пплан за охрана– Оценката по този показател се изготвя въз основа на доклад на

експерта, участващ в състава на комисията. Планът, оценен като най-

пълен и отговарящ на изискванията и спецификата на дейността ще

получи максимален брой точки 20. Планът, който съдържа пропуски по

отношение на физическата охрана, начина на техническото изграждане на

охранителните системи ще получи 15 точки. Планът, който е непълен и/или

съдържа и други пропуски ще получи 10 точки

Въз основа на получената Комплексна оценка комисията класира допуснатите

участници по низходящ ред, като първият (участникът с най-много точки) се

класира на първо място.

11.Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - Участникът предлага

обща цена за услугата за целия срок на договора.Стойността се посочва с точност до

два знака след десетичната запетая, без включен ДДС и с включен ДДС.

За извършените в рамките на календарния месец охранителни услуги изпълнителят
издава фактура и я представя на възложителя до 30-то число на месеца, през който са
извършени услугите. Плащанията се извършват ежемесечно до 30-то число на месеца,
следващ месеца, за който се отнася плащането, с платежно нареждане по банкова
сметка на изпълнителя.
12.Срок и валидност на предложенията- 90 календарни дни от изтичане на срока за
подаване на предложенията.
13. Срок, място и начин на подаване на офертите: При изготвяне и подаването на
офертата всеки участник следва да представи оферта, като трябва да отговаря точно на
условията на Възложителя.
До изтичането на срока за подаването на предложението, кандидатът в процедурата
може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта.

Възложителят прилага:

Основания за задължително отстраняване, съгласно чл.54 и сл. от ЗОП.



Основания за незадължително отстраняване, съгласно чл. 55 и сл. от ЗОП.

Мерки за доказване на надеждност, съгласно чл.56 от ЗОП.

Прилагане на основанията за отстраняване по чл.57 от ЗОП.

При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите и

участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите.

Офертата включва:

І. техническо предложение, съдържащо:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният

представител на участника;

2.Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или

ЕТ, а когато е ФЛ - копие от документ за самоличност;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП – по Образец

4. Декларация по чл.55 от ЗОП – по Образец

5.. Декларация за приемане условията в проекта на договор - по Образец

6.. Предложение за изпълнение на поръчката, с разработен от участниците план за
осъществяване на охраната.
7.Списък с основните договори,за услуги с предмет,предмета на настоящата

обществена поръка, включително стойностите, датите и крайните клиенти за

последните 3 години;

8. Минимум три броя референции/препоръки за добро изпълнение/ , с телефон за

връзка с подписалия референцията.

9.В случай че кандидата предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на
обществената поръчка участникът трябва да посочи видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи
дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените
подизпълнители ;
10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случай че се предвижда
участието на такъв;
11. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на изискванията, на които отговаря и
основния участник съобразно вида и дела на неговото участие и да представи към
офертата на участника документите.
12. Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2 от
ЗЧОД - охрана на имуществото на физически или юридически лица, на територията на
област Видин или на територията на цялата страна, издаден по реда на Закона частната
охранителна дейност, обн. ДВ, бр. 15/24.02.2004 г., посл. изм. и доп., бр. 53 от
27.06.2014 г.
13.Декларация, съдържаща списък на лицата, отговарящи на изискванията по чл.27 и
чл. 28 от ЗЧОД, с които разполага участника за извършване на услугата.



14.Декларация, съдържаща списък на техническо оборудване за изпълнение на
обществената поръчка - помощни средства съгласно чл. 34, ал.1 от Закона за частната
охранителна дейност (оръжие, белезници, каучукови и пластмасови палки, униформено
облекло- лятно и зимно с отличителни знаци);
15.Двустранен протокол за извършен оглед на обекта, подписан от участника и
възложителя, който се издава от възложителя;
16. Ценово предложение по образец. Посочва се крайна стойност на месечната цена за
извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимото
имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД,гр.Видин с ДДС и без ДДС.

Участник, който не представи протокол за извършен оглед на обекта се

отстранява от участие в процедурата.

Всички документи следва да са на български език.

Неизпълнение на някое от минималните изисквания на възложителя, посочени

по-горе в т.1 до т.16. включително води до отстраняване от участие в процедурата

на съответния участник.

От процедурата ще бъдат отстранени участници, за които са налице

обстоятелства по чл.54 от ЗОП.

Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от

възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се

посочват:

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в

обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката Оферта за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка, чрез обява с предмет “Извършване на денонощна въоръжена
физическа охрана на движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА
ПЕТКА” АД,гр.Видин”.
За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води регистър, в
който се отбелязват:1. подател на офертата или заявлението за участие;2. номер, дата и
час на получаване; 3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата,
когато е приложимо.



При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя

се издава документ.

Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена

цялост.

Срок за получаване на офертата: Офертата за участие в поръчката може да се

представи в деловодството на МБАЛ «Света Петка» АД – Видин, в гр.Видин, ул.»Цар

Симеон Велики», №119, всеки работен ден най-късно до 16:00 ч. на 27.07.2016 г.

Срок на валидност на офертата: Определя се от участникът и не може да

бъде по-малък от 90 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Оглед на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА”

АД,гр.Видин може да се извършва от упълномощен представител на участника всеки

работен ден между 10:00 и 12:00 часа до датата, посочена в публичната покана като

крайна дата за подаване на оферти. Лице за контакти във връзка с огледа – инж.

Тихомир Трифонов, телефон за информация и контакти: 094 606025.

Други условия и изисквания

Отварянето, разглеждането и оценката на постъпилите оферти ще бъде на

28.07.2016г. в 10,00 часа в заседателната зала на МБАЛ «Света Петка» АД – Видин.

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на

допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, както и да

изисква разяснения от участниците и да проверява заявените данни, вкл. чрез

изискване на информация от други органи и лица, които имат значение, като тази

възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото

предложение на участниците.

Сключване на договор - с класирания на първо място и определен за изпълнител

участник. Условия за сключване на договор за обществена поръчка :

1.Документи за липса на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП;

2.Преди подписване на договор да се внесе гаранция за изпълнение на

поръчката в размер на 2% от стойността на договора, без ДДС.

Гаранцията - парична или банкова се внася по сметка на МБАЛ «Света Петка» АД –

Видин,

IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03

BIC: CECBBGSF.



Гаранцията за изпълнение се освобождава в 10-дневен срок от датата на изтичане срока

на договора, ако поръчката е изпълнена без недостатъци.

Неразделна част от настоящата заповед са следните

Приложения:

1. Обява по образец приложение № 20 от ЗОП

2. Предложение за изпълнение на поръчката.

3. Ценово предложение

4. Проект на договор

5. Декларация по чл.54 ЗОП Образец

6. Декларация по чл.55 от ЗОП - образец

7. Декларация за приемане условията на проекто-договора.

ОбяватаОбявата дада бъдебъде публикуванапубликувана вв профилапрофила нана купувачакупувача нана интернетинтернет страницатастраницата нана

МБАЛ”СветаМБАЛ”Света Петка”Петка” АДАД..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : …………………………

Виолета Дочкова

Изпълнителен директор


