I. Предмет на поръчката

Поръчката включва осъществяването на охранителна дейност на територията на
всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин, съобразно
изискванията на ЗЧОД с квалифицирани служители и недеждна техника, като осигурява
професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване. Необходимо
е Изпълнителя да осигури:
- Надеждна и сигурна денонощна 24 часова охрана при нормални и екстремна
обстановка;
- Строг пропускателен и охранителен режим и ред;
- Недопускане на нерегламентирано проникване и противоправни посегателства в
обекта.
Охраната на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Петка”АД ,
гр.Видин следва да бъде организирано с 24 часов режим на действие за целия срок на
договора:
- Пост осигуряващ пропускателен и охранителен режим на централния болничен
корпус;
- Пост осигуряващ пропускателен и охранителен режим на спешното отделение;
- Извършване на охрана с камери за видеонаблюдение/собственост на
Възложителя/-24бр.;
- Охрана посредством паник бутон на обекти/по списък одобрен от Възложителя,
Приложение 1/-24бр.;
-

Охрана със СОТ на обекти /по списък на Възложителя/ - 13 бр.

В обектите Възложителят има изградени технически средства за охрана, които
участникът трябва да използва (доколкото има възможност за това) и да направи
предложение за доизграждане на системите за охрана, ако това е необходимо.
Прогнозната стойност е 70 000,00 /седемдесет хил.лв./ без ДДС за 12 месеца.
II.

Изисквания за изпълнение на поръчката

2.1. Участникът в процедурата трябва да притежава валиден Лиценз за извършване
на частна охранителна дейност - 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 (ЗЧОД).
2.2. Участникът в процедурата трябва да притежава надеждни средства за
комуникация
2.3. Участникът трябва да притежава валиден Сертификат ISO 9001:2008 или
еквивалентен (обхватът на сертификация следва да отговаря на предмета на поръчката).
2.3.Участникът да разполага с 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);

2.4.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.
В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
изискването трябва да бъде налице поне за един от участниците в обединението.
2.5. Участникът следва да разполага с персонал, отговарящ на изискванията на чл.
27 и чл. 28 от ЗЧОД.
2.6. Участникът трябва да е изпълнил не по-малко от 3 (три) договора за
охранителни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата.

3. Участникът следва да представи ценово предложение, което да включва цена за 1
месец без ДДС, съответно с ДДС и окончателна цена за 12 месеца с и без ДДС, за
извършваната услуга, като цената не подлежи на промяна за срока на договора, освен
при условията по реда на ЗОП за промяна на договора.
4. Методика за оценка
Критерий: «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:
Qi = Тi + Fi,
където:
Qi е комплексна оценка на участника i;
Ti е оценка на участника по показателя, включващ качествени аспекти i;
Fi е търговска оценка на участника i. Показателите и относителната им тежест за
определяне на комплексната оценка:
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Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна
оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.
II.I. Показател включващ качествени аспекти

Т1- Концепция за изпълнение на охранителната дейност
Критерий за определяне броя на точките
Оценката по показателя Т1 е 40 точки - при предложената от участника
„Концепция за Критерий за определяне броя на точките изпълнение на
охранителната дейност“ за всеки един обект от обхвата на поръчката, която
съдържа пълно и ясно описание на всички компоненти, с подробно описани връзки
на взаимодействие, осигуряващи сигурността на охраняваните обекти и в пълна
степен съобразени със ЗЧОД за всеки един от изброените по-долу подпоказатели 1,
2 и 3.
1.Предложената от участника „Концепция за изпълнение на охранителната
дейност“ съдържа детайлно описани основните подходи за реализиране на
охраната, особености на охранявания обект, разположение и характеристики. Ясно
са описани подходът и методологията, които участникът възнамерява да прилага
при осъществяването на охраната;
2. Предложената от участника „Концепция за изпълнение на охранителната
дейност“
съдържа разработени варианти за действия на охранителите при различни
екстремални ситуации.
3. Предложената от участника „Концепция за изпълнение на охранителната
дейност“ съдържа разработена система от мерки, способи и средства за физическа
сигурност за стратегическите обекти и зони съгласно указания на ДАНС рег. № Д1068/26.08.2011г.
Оценката по показателя Т1 е 30 точки - при предложената от участника
„Концепция за изпълнение на охранителната дейност“ за всеки един обект от
обхвата на поръчката, която съдържа пропуски и/или формално описание на един
от изброените подпоказатели 1, 2 и 3 и/или предложената концепция е съобразена
общо, без да навлиза в детайли със специфичните за обекта особености.

Оценката по показателя Т1 е 20 точки - при предложената от участника
„Концепция за изпълнение на охранителната дейност“ за всеки един обект от
обхвата на поръчката, в която поне два от подпоказатели 1, 2 и 3 съдържат
пропуски и/или формално описание на предложената концепция и/или същата е
неефективна и/или частично не отговаря на някои от поставените от възложителя
изисквания.
Методика за формиране оценката по показател Т1- Концепция за изпълнение на
охранителната дейност:

Ti = [(T1i /maxT1) * 40]
където:
T1i са точките, които е получил съответния участник от показателя Концепция за
изпълнение на охранителната дейност;
Т1max са най-големия брой точки, получени от участник от показателя Концепция
за изпълнение на охранителната дейност.
ІІ.1Търговски показател
F1 – Цена за извършване на услугата, предмет на поръчката в лв. без ДДС
Методика за формиране на търговска оценка:
F = (minF1/F1i) * 60
където:
minF1 е най-ниската от всички предложени цени за извършване на услугата,
предмет на поръчката за един месец в лв. без ДДС;
F1i е предложената цена за извършване на услугата, предмет на поръчката в лв. без
ДДС от съответния участник.
За целите на настоящата методика, използваните
определения/понятия следва да се тълкуват, както следва:

в

настоящия

раздел

„Ясно“ е детайлно описание, което недвусмислено посочва конкретния вид дейност
и/или конкретно предложение по начин, по който същият/ото да бъде
индивидуализиран/о сред останалите предвидени видове дейности/предложения и
изяснява подхода на работа.
„Пълно“ е описание, което отчита всички страни, всички особености и черти от
техническата спецификация, прецизно, задълбочено и изчерпателно.
„Подробно” е детайлно описание, което освен, че съдържа всички дейности,
поддейности, предложения, подхода на работа и други параметри, не се ограничава
единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи
текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията и/или други
факти имащи отношение към повишаване качеството и обхвата на изпълнение на
поръчката.
„Пропуски” са налице, когато в детайлната концепция за изпълнение на
охранителната дейност липсва подробна информация, конкретика и яснота.

„Формално” е когато, което участникът е повторил самите изисквания на
техническата спецификация и/или само декларативно е завил, че ще ги изпълни.
„Общо“ е описание, в което участникът е повторил самите изисквания на
техническата спецификация и/или само декларативно е заявил, че ще ги изпълни,
без да мотивира своя избор на конкретно решение и/или методика от гледна точка
на целите на поръчката.
„Неефективна” е предложена концепция за изпълнение на охранителната дейност,
която не е съобразена в необходимата степен с функционални задължения,
връзките на взаимодействие и контрола върху изпълнението им с особеностите на
охраняваните обекти.
„Частично” е описание, което отчасти посочва конкретния вид дейност и/или
предложение по начин, по който същият/ото да бъде индивидуализиран/о сред
останалите предвидени видове дейности/предложения и не изяснява подхода на
работа.

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.

5. Място и дата на провеждане на преговорите
Гр.Видин, адм.сграда на МБАЛ „Света Петка”АД, ул. "Цар Симеон Велики” №
119, ет.1. – 11.11.2016г. от 11,30ч.

