
Партида: 00494 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: roptaaop.ba . e-roptSaop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bq

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
□  Проект на обявление 
БЗ Обявление за публикуване
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00494
Поделение:________
Изходящ номер: 1133 от дата 18/12/2015 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
УМБАЛЦарица Иоанна-ИСУЛЕАД
Адрес
ул. Бяло море № 8
Град Пощенски код Държава
София 1527 Р. България
За контакти Телефон
сектор ДДП 02 9432106
Лице за контакти
Румяна Доганова

Електронна поща Факс
d o g o v o r i @ i s u l . eu 02 9432279
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):

www. i s u l . eu
Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p : / / w w w . i s u l . e u / O b s h t  p o r a c h k i / o b s h t  p o r a c h k i 5 1 . h t m l
Допълнителна информация може да бъде получена на:

ИЗСъгласно 11)
□  Друго: моля, попълнете Приложение A.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

ЕЗСъгласно 1.1)
□  Друго: моля, попълнете Приложение А.11

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
ЕЯСъгласно 1.1)
□  Друго: моля, попълнете Приложение A.I1I

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
□  Министерство или друг държавен орган, □  Обществени услуги

включително техни регионални или □  Отбрана
местни подразделения □  Обществен ред и сигурност

■шмциу

о  п
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□  Национална агенция/служба 
□Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба 
53Публичноправна организация 
□Европейска институция/агенция или

международна организация
□  Друго (моля, уточнете):_____________

□  Околна среда
□  Икономическа и финансова дейност 
53 Здравеопазване
□  Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура
□  Социална закрила
□  Отдих, култура и религия
□  Образование
□  Друго (моля, уточнете):

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и Да □  Не 53
възложител/и

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание___________________________________
II. 1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ"ЕАД
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата
(Изберете само един обект -  строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка)
□  (a) Строителство
□  Изграждане
□  Проектиране и 

изпълнение
I I И зпълнен ие с каквито и

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите

Ш ь д  оставки И  (в) Услуги
□  Покупка 
□Лизинг
□  Наем
□  П окупка на изплащ ане
□  Комбинация от 

изброените

Категория услуга No 23 
(Относно категориите 
услуги 1-27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на 
строителството

Място на изпълнение на 
доставката

код NUTS: код NUTS:

Място на изпълнение на 
услугата
ул."Бяло море"№8 

код NUTS: BG411
II. 1.3) Настоящото обявление е за

53 Възлагане на обществена поръчка

□  Сключване на рамково споразумение

□  Създаване на динамична система за 
доставки (ДСД)

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
□  Рамково споразумение с няколко □  Рамково споразумение с един

изпълнители изпълнител
Брой:_________или (когато е приложимо)
максимален брой________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци:_________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________  Валута:
или от: ________ д о _________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

II. 1.5) Кратко описание на поръчката:
Денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ"ЕАД при 
условията, описани в документацията_______________________________
II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Оси. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 79713000_____________________________________________
II. 1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да П  He IS
(GPA) на Световната търговска организация________________________________________
11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да D  He IE
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
П само за една обособена (Щ за една или повече П  за всички обособени

позиция обособени позиции позиции

11.1.9) Ще бъдат приемани варианти____________________________________ Да Q  He 1Е

II.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо)
съгласно документацията
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 380000 Валута: BGN 
или от: до Валута:

II.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да □  He IE

Опции се предвижда да се използват:
след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: месеца или : дни от сключване на договора
II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката________
Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението дд/мм/гггг___________________________
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РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката______________________________
111.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие в процедурата - 3800,00 лева със срок на 
валидност 210 дни от крайния срок за подаване на офертите, 
представена в една от следните форми: Банкова гаранция или 
парична сума, платима в касата или по банкова сметка на 
Възложителя - IBAN BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIG код BUIB 
BGSF в Стопанска и Инвестиционна банка. В банковата гаранция 
изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване 
от Възложителя при условията на чл. 61, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от 
стойността на договора без ДДС. Условията и срока за задържане и 
освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на 
обществената поръчка.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Средствата ще се осигурят от приходи по договор с НЗОК.
III. 1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо):

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да П  Не СИ
Ако да, опишете ги:

III.2) Условия за участие_________________________________________________________
III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника;
2. Представяне на участника - Приложение № 1;
3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 2;
4. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител - 
Приложение № 3;
5. Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП както и за липса на 
обстоятелството по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП - Приложение № 4;
6. Декларация по чл.56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Приложение № 5;
7. Декларация по чл.56, ал. 1, т.12 от ЗОП и валидност на
офертата - Приложение № 6;
8. Декларация за направен оглед - Приложение № 7
9. Декларация, че при подписване на договора ще представят 
застрахователна полица за покриване на имуществени щети -
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Ш.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е 

приложимо):
не се изискват не се изискват
III.2.3) Технически възможности

свободен текст.
10. Декларация, че в 3-дневен срок от сключване на договора ще 
представи списъка на
охранителите с трудови договори регистрирани в НАП - свободен 
текст.
11. Заверено копие от документ за вписване като администратор на 
лични данни в регистър, воден от Комисия за защита на лични 
данни;
12. Декларация за съгласие, че обменът на информация ще се 
извършва както по пощата, така и по факс и по електронен път на

Изискуеми документи и информация:

13.1.Заверено от участника на 
валиден лиценз за осъществяване 
на частна охранителна дейност 
на територията на страната;
13.2.Заверено от участника на 
Разрешение от КРС за ползване 
на радиочестота на територията 
на страната;
13.3. Заверено от участника 
копие на сертификатите:
- ISO 9001:2008 - Система 
управление на качеството за 
извършваната услуга или 
еквивалент, - 0- - OHSAS 18 
001:2007 - Система управление 
на професионалното здраве и 
безопасността за извършваната 
услуга или еквивалент.

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
Минимални изисквания:
1.Заверено от участника на 
валиден лиценз за осъществяване 
на частна охранителна дейност 
на територията на страната;
2.Заверено от участника на 
Разрешение от КРС за ползване 
на радиочестота на територията 
на страната;
3. Заверено от участника копие 
на сертификатите:
- ISO 9001:2008 - Система 
управление на качеството за 
извършваната услуга или 
еквивалент, - 0- - OHSAS 18 
001:2007 - Система управление 
на професионалното здраве и 
безопасността за извършваната 
услуга или еквивалент.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да □  Не ЕЗ
□Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с 

увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  Не Н

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата

Да □  Не Е
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РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV.1) Вид процедура________
IV.1.1) Вид процедура
ЕЗ Открита
СИ Ограничена

U  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

1—1 Договаряне Има вече избрани кандидати: Да I I He I I

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
__________________________ кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация
СИ Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

СИ Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
брой________
или минимален брой________ и (когато е приложимо) максимален брой
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV. 1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да □  Не □
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти._____

IV.2) Критерий за оценка на офертите
IV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)________
ИЗ най-ниска цена

или
СИ икономически най-изгодна оферта при

□  посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
тежест не е възможно поради очевидни причини)

□  показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
 представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
 Показатели Тежест
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да □  Не К
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV 3) Административна информация

УНП: 6aefa462-1220-4317-affi-d26739b658d5



Партида: 00494 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо)

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да 53 Не СИ
Ако да, посочете къде:
53 Предварително обявление за ОП ЕП Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: 650531 от 25/02/2015 дд/мм/гггг
□  Други предишни публикации (когато е приложимо) __
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 05/01/2016 дд/мм/гггг   Час: 12:00
Платими документи Да 53 Не СИ
Ако да, цена (в цифри): 5 Валута: BGN 
Условия и начин за плащане:
Документацията за участие е безплатна и може да бъде свалена 
свободно от сайта на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД"
http://isul.eu, раздел "Профил на купувача". Таксата е без ДДС и 
при желание се заплаща по банков път или в брой на касата на
болницата. Документи се получават от 10:00 ч. до 12:00 ч. в
Сектор ДДП всеки работен ден._____________________________
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 12/01/2016 дд/мм/гггг_______________________________   Час: 12:00
IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: дд/мм/гггг_____________________________________
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□ e s  D d a  П е т  D e n  Щ гг Щ ь т  Щ м т  Щ р ь  D s k  Q fi
□ c s  D D E  D e l  CHf r  CHl v  Щ н и  CHn l  D p t  D s l  D sv
Друг: Български____________________________________________
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:________ дц/мм/гггг
или в месеци:________ или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)_________
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13/01/2016 дд/мм/гггг Час: 10:00
Място (когато е приложимо): в заседателната зала на изпълнителния директор
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да 53 Не СИ
е приложимо)
Лица, представляващи кандидата, или упълномощени лица; 
представители на средствата за масова информация и на юридически 
лица с нестопанска цел.
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ________________________________________
VI. 1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да □  Не ИЗ
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да □  Не 1X1 
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул . Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
c p c a d m i n g c p c . bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
h t t p : / /www. c p c . b g

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
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съгл. чл.120 от ЗОП
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18/12/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
________________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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