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         ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. Предмет на услугата: Организиране и осъществяване на  физическа  

охрана в “Районен център по трансфузионна хематология - Варна”. 

2. Код съгласно Общия терминологичен речник СРV: 79713000. 

3. Очаквана стойност на услугата: 66 000 лева без ДДС. 

4. Място на изпълнение: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 100. 

5. Обекти на охрана: 

Обектът се намира в гр. Варна, на бул. „Цар Освободител” 100 - в двора на 

МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД. В района се влиза през главен портал с денонощен 

пропускателен режим. 

6. Изисквания при извършването на охранителната дейност:  

6.1. Охранителната дейност, която трябва да извършва изпълнителят, е 

дейност по: 

- физическата защита на възложителя от противоправни посегателства, 

включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за защита на 

персонала, сградата и другото имущество. 

- осигуряването на пропускателен режим и обход на обекта по т. 5 – отвътре 

и отвън. 

- контрол върху информацията, получавана от видеотехниката, алармената   

и пожароизвестителната системи. 

6.2. Охраната на обекта по т. 5 трябва да се осъществява от пост, разположен 

на входа на сградата.  

6.3. Охраната се осъществява денонощно. 

6.4. Изпълнителят трябва да има мобилен екип/ екипи за подкрепа на 

физическата охрана. 

6.5. При осъществяването на дейността охранителите следва да имат:  

- лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и 

униформено облекло;  

- техническа възможност за връзка с прекия си ръководител (включваща 

радиостанции и/ или мобилни телефони), връзка с органите на полицията и 

противопожарната охрана при възникване на извънредна обстановка; 

- лични предпазни и защитни средства. 

6.6. Изисквания към охранителите: Охранителите трябва да отговарят на 

изискванията на чл. 27, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност /ЧОД/. 

7. Срок за изпълнение: 24 месеца от сключването на договора. 

8. Срок за отложено плащане: 60 (шестдесет) календарни дни след 

изтичането на последния ден от всеки календарен месец, през който е извършвана 

дейността срещу издадена фактура.  

9. Изисквания към изпълнителите: 

9.1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, 

както и техни обединения; 

9.2. Да имат лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, 

ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност, издаден по реда на глава втора от 

закона. 

9.3. Да имат на територията на гр. Варна не по-малко от 2 автомобила с 

мобилни екипи за подкрепа. 

9.4. Да имат организиран оперативен дежурен център (център за управление 

на мобилните екипи); 



9.5. Да имат охранителен персонал, който да е със съответната 

професионална квалификация. 

9.6. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 

10. Срок за валидност на офертите: Определя се от участниците, но да не е 

по-малък от 30 календарни дни от датата на подаването на офертата. 

11. Изборът на изпълнител да се извърши по критерий за оценка на 

офертите „Най- ниска цена”, като до оценяване се допускат само участници, които 

отговарят на изискванията на възложителя, посочени в точка 9, доказани чрез 

представените документи по точка 13. 

12. Офертите се събират под формата на писмени предложения, в 

запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да съдържат най-малко:  

12.1. данни за лицето, което прави предложението; 

12.2. техническо предложение, включващо проект на планове за охрана по 

чл. 24, ал. 2 от Закона за ЧОД на обекта по т. 5. 

12.3. ценово предложение; 

12.4. срок на валидност на офертата. 

13. Към офертата трябва да се представят следните документи в оригинал 

или заверено от участника копие „вярно с оригинала”, с които участникът доказва 

съответствието си с изискванията по точка 9: 

13.1. Удостоверение за актуално правно състояние на участника или 

посочване на единния идентификационен код от търговския регистър на Агенцията по 

вписванията (документът може да не се представя в случай, че участникът е посочил 

ЕИК, с който е регистриран в търговския регистър); Копие от документа за 

самоличност на участника, когато е физическо лице.  

13.2. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 

2 от Закона за частната охранителна дейност. 

13.3. Списък, съдържащ имената на наетите по трудов договор лица, които 

ще бъдат охранители в РЦТХ- Варна, както и техният работен график. 

13.4. Декларация за наличието на територията на гр. Варна на не по-малко от 

2 автомобила с мобилни екипи за подкрепа с посочване на марка, модел и 

регистрационен номер; Копия от свидетелствата за регистрация на автомобилите, 

издаден на името на участника или документ, удостоверяващ правното основание, на 

което участникът ги ползва. 

13.5. Декларация за наличието на изграден оперативен дежурен център 

(център за управление на мобилните екипи), с посочване на местонахождението му.  

13.6. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация на 

охранителния персонал, издадени от лицензиран учебен център - Национална агенция 

за професионално образование и обучение и протоколи за завършено първоначално 

обучение. 

14. При подписването на договора класираният участник трябва да 

представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Свидетелство за съдимост. 

15. Срок за получаване на офертите: 23.2.2015 год. 

В срока за получаване на офертите участниците могат да посещават и 

обследват обектите за охрана. Лицето за контакт е посочено в Публичната покана. 

16. Срок на валидност на публичната покана: 23.2.2015 год. 

17. Публично отваряне на офертите: 24.2.2015 г.- 10.00 ч. 

 

 

 



 

         Примерен образец на техническо предложение  

(Може да се използва от участника или да се представи в свободен текст, като 

задължително има съдържанието по т. 12 и т.13 от Пълното описание на предмета 

на поръчката)  

    

 

 ДО ДИРЕКТОРА НА РЦТХ- ВАРНА 

     Д-Р ЖАНИНА ЙОРДАНОВА  

          

         ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 За участие в конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Осигуряване на 24- часова невъоръжена физическа охрана на персонала, 

сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване на пропускателен режим 

и контрол върху информацията от видеотехниката, алармената и 

пожароизвестителната системи за срок от 24 месеца” 

 

 

от ..................................................................................................................... 

със седалище в .........................община.................................и адрес на 

управление...................................................................................................... 

ЕИК / БУЛСТАТ....................................... 

представляван от ......................................................................................... 

ЕГН....................................., в качеството му на........................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

    1.   Предлагам охраната да се осъществява с ……………… броя охранители.  

                   2. Прилагам разработен Примерен план за охрана, съставен според 

изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД, включващ схема за охрана на обектите, варианти 

за действия на охранителите при различни екстремни ситуации, предложения за 

подобряване на охраната за сметка на изпълнителя и др. 

                   3.  Прилагам разработен работен график на охранителите. 

                   4.  Имаме ......... броя мобилни екипи за оказване подкрепа на охранителите. 

                   5. Охранителите ще бъдат снабдени с лична идентификационна карта със 

снимка, отличителен знак и униформено облекло. 

6. Срок на изпълнение на услугата: 24 месеца от сключването на договора. 

7. Декларирам, че съм запознат с изискванията за изпълнение, посочени в 

Пълното описание на поръчката. 

8. Определяме срок на валидност на офертата (не по-кратък от 30 (тридесет) 

календарни дни от датата на подаването на офертата: 

.................(..........................................) календарни дни. 



(Срокът за валидност на офертата е времето, през което кандидатите са 

обвързани с условията на представените от тях оферти) 

 

 

9. Други: 

9.1............................................................................................................................... 

                   9.2. ............................................................................................................................. 

 

ПРЕДСТАВЯМ следните документи в оригинал или копие, заверено с 

„вярно с оригинала”: 

1…………………………………………………………………………………….  

2…………………………………………………………………………………….  

3………………………………………………………………………………….....  

4…………………………………………………………………………………….  

5…………………………………………………………………………………….  

6…………………………………………………………………………………….  

 

 

 

   ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:................................................ 

     ( име, фамилия, длъжност и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО ДИРЕКТОРА НА РЦТХ- ВАРНА 

Д-Р ЖАНИНА ЙОРДАНОВА  

 

                      ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

За участие в конкурс за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Осигуряване на 24- часова невъоръжена физическа охрана на 

персонала, сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване 

на пропускателен режим и контрол върху информацията от 

видеотехниката, алармената и пожароизвестителната системи за срок 

от 24 месеца” 

   

 

от ..................................................................................................................... 

със седалище в .........................община.................................и адрес на 

управление...................................................................................................... 

ЕИК / БУЛСТАТ....................................... 

представляван от ..........................................................................................., 

ЕГН....................................., в качеството му на........................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Предлагам месечна цена на услугата в лева без ДДС: 

……………..../……………………………………………………./ лева без ДДС.  

                    /словом/ 

2.      Фирмата ни е регистрирана/ не е регистрирана по ЗДДС. 

   /вярното се подчертава/ 

 

 

 

   ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:................................................ 

     ( име, фамилия, длъжност и печат) 

 


