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УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
•ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД

ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал. 1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането 
на подадените оферти в процедура за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т.
12 от ЗОП с предмет „Денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ„Царица Йоанна -  ИСУЛ”ЕАД". Процедурата е 
обявена с Решение № РД-03—16/13.04.2018 г. на Изпълнителния директор. Решението е 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0009.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. След 
проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние, комисията изготви Протокол №1/28.05.2018 г. с констатации относно 
наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от 
получаването на протокола от участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, е изискано да представят на комисията нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които 
са настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

В Протокол № 1 комисията е предоставила възможност на участниците кумулативно 
или алтернативно /и/или/ да представят изискуемите документи и доказателства, че покриват 
минималните изисквания на критериите за подбор

Преди изтичане на законоустановения срок постъпиха документи от участниците, както
следва:

1/ С писмо Вх. № 984/30.05.2018 г. участникът ”АСО София” ООД представи 
следните документи:

- Нов ЕЕДОП, в PDF формат, цифрово подписан от тримата управители и приложен на 
оптичен носител /диск/;

- Заверено от участника копие на Договор за охрана № ОП-5/05.03.2014г.
Комисията разгледа допълнително представените от участника “АСО София” ООД

документи и констатира следното:
-в новия ЕЕДОП, Част II: Информация за икономическия оператор, буква „А” 

Информация за икономическия оператор”, посочена в подточка д): “Икономическият оператор



може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци 
или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 
членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля. 
посочете:"’, е коректно попълнена;

- в новия ЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП 
участникът е променил първоначалната информация за изпълнените договори със стойности, 
дати и получатели, посочвайки нов договор със стойност, дати и получател, и публичен 
регистър, в който е публикувана информация за извършените услуги -  АОП/00566-2013-0015. 
Участникът е представил и заверено от него копие на Договор за охрана № ОП-5/05.03.2014г., 
от който е видно, че предметът и обемът му са идентични с предмета и обема на поръчката 
съобразно дефиницията за идентичен предмет и обем. посочена в документацията.

Комисията счита, че с представените нови документи участникът доказва 
съответствието си с изискванията към личното състояние и покрива минималните изисквания 
на критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска “АСО София” ООД до разглеждане на техническото предложение.

2/ С писмо Вх. № 1034/04.06.2018 г. участникът ’’Балкан секюрити” ЕООД представи 
следните документи:

- нов ЕЕДОП, в WORD формат, свежо подписан от двамата управители и подпечатан, и 
приложен на хартия;

- нов ЕЕДОП, в PDF формат, цифрово подписан от двамата управители и приложен на 
оптичен носител /диск/;

- четири броя заверени от участника копия на Удостоверения, издадени от 
получателите на услугите, посочени в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на 
ЕЕДОП.

Комисията разгледа допълнително представените от участника ’"Балкан секюрити” 
ЕООД документи и констатира следното:

- в новия ЕЕДОП участникът е попълнил отговор "Да"' в Част III: Основания за 
изключване на ЕЕДОП, буква „В " за посочената информация в нея;

- в новия ЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП 
участникът не е променил първоначалната информация за изпълнените договори и е посочил 
същите четири договора със стойности, дати и получатели на услугата.

В Протокол № 1 комисията е посочила, че от описания предмет на договорите не е 
видно дали предметът и обемът им са идентични с предмета и обема на поръчката. Ръководена 
от необходимостта да направи преценка за съответствието на участника с изискването иа 
Възложителя, поставено в Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности на 
„Обявление за поръчка”, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията е изискала участникът да 
представи заверено от него копие на поне един от посочените в четири изпълнени договора, за 
да е видно дали предметът и обемът са идентични с предмета и обема на поръчката съобразно 
дефиницията за идентичен предмет и обем, посочена в документацията, както и доказателства 
за тяхното изпълнение.

С допълнително представените документи участникът е представил само 
Удостоверения, издадени от получателите на услугите по посочените в част IV „Критерии за 
подбор", буква „В"’, т. 16 на ЕЕДОП договори, но не е представил заверено от него копие на 
нито един от тях.

Непредставяне на изискуем документ за доказване на съответствието на участника с 
критериите за подбор е достатъчно основание последния да бъде отстранен от процедурата. 
Извън гореизложеното. Комисията разгледа съдържанието на всяко едно от удостоверенията, и 
направи следните констатации:

а/ в удостоверение към Договор № 1 от списъка е посочен общия брой охранители, с 
които е осъществяван предмета на договора и режима на охраната, но липсва информация за 
броя постовете на обекта на възложителя, за да е видно дали предметът и обемът са идентични 
с предмета и обема на поръчката съобразно дефиницията за идентичен предмет и обем, 
посочена в документацията. Предвид факта, че участникът не е предоставил копие на



сключения договор, изискан от комисията с Протокол № 1, комисията е в невъзможност да 
прецени дали участникът отговаря на минималните изисквания, посочени от Възложителя по 
процедурата;

б/ по отношение на представеното Удостоверение към Договор № 2, издадено СОК 
„Камчия” ЕАД, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, след извършен анализ на представеното 
удостоверение, сравнено с издадено от СОК „Камчия” ЕАД подобно удостоверение, 
публикувано на интернет страницата на участника „Балкан Секюрити” ЕООД - 
https://www.balkan-securitv-group.corn/references.htrnl, отнасящо се за същата услуга и за същия 
изпълнен договор, комисията установи, че двете на пръв поглед идентични удостоверения 
съдържат различна информация, свързана с изпълнението на услугата. От една страна в 
предоставеното по процедурата удостоверение с изх. № 346/28.05.2018 г. е отразено че 
„Балкан секюрити” ЕООД е предоставил денонощна въоръжена физическа охрана и 
видеонаблюдение на СОК „Камчия" ЕАД, с охранителен екип от 50 служители, разпределени 
в 10 поста, началник смяна и ръководител на охраната. От друга страна, от публикуваното в 
интернет страницата на участника удостоверение, издадено от СОК „Камчия” ЕАД е отразено 
че „Балкан секюрити" ЕООД е предоставил денонощна физическа охрана и видеонаблюдение 
на СОК „Камчия" ЕАД, с охранителен екип от 50 служители. В това удостоверение липсва 
информация относно вида на охраната -  въоръжена или не, както и броя на постовете, 
извършващи охранителната дейност. Предвид факта, че участникът не е предоставил копие на 
сключения договор за извършване на охранителна дейност със СОК „Камчия” ЕАД (изискан 
от комисията с Протокол № 1 от процедурата), и при наличие на различна информация в 
идентичните удостоверения, издадени от СОК „Камчия” ЕАД, комисията е в невъзможност 
обективно да прецени дали участникът „Балкан секюрити” ЕООД отговаря на минималните 
изисквания, посочени от Възложителя по процедурата;

в/ в удостоверение към Договор № 3 от списъка не е посочен броя охранители, с които е 
осъществяван предмета на договора и липсва информация за броя постовете на обекта на 
възложителя, за да е видно дали предметът и обемът са идентични с предмета и обема на 
поръчката съобразно дефиницията за идентичен предмет и обем, посочена в документацията. 
Предвид факта, че участникът не е предоставил копие на сключения договор, изискан от 
комисията с Протокол № 1, комисията е в невъзможност да прецени дали участникът отговаря 
на минималните изисквания, посочени от Възложителя по процедурата;

г/ в удостоверение към Договор № 4 от списъка е посочен броя охранители, с които е 
осъществяван предмета на договора, както и че с посочения брой охранители се охраняват 
повече от един обект на възложителя. Липсва информация и за броя постовете на обектите на 
възложителя, за да е видно дали предметът и обемът са идентични с предмета и обема на 
поръчката съобразно дефиницията за идентичен предмет и обем, посочена в документацията. 
Предвид факта, че участникът не е предоставил копие на сключения договор, изискан от 
комисията с Протокол № 1, комисията е в невъзможност да прецени дали участникът отговаря 
на минималните изисквания, посочени от Възложителя по процедурата.

С оглед на така изложените факти комисията не може да направи преценка за 
съответствието на участника с изискването иа Възложителя, поставено в Раздел III. 1.3) 
Технически и професионални възможности на „Обявление за поръчка”.

Комисията счита, че непредставянето на изисканата информация, свързана с 
удостоверяване съответствието с минималните изисквания на критериите за подбор, поставени 
от възложителя, е основание за отстраняване на участника от процедурата. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б” от ЗОП предлага на възложителя участникът 
"Балкан секюрити” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедура за възлагане на 
обществената поръчка.

Мотиви: Участникът не е предоставил изискана информация, свързана с 
удостоверяване изпълнението на критериите за подбор.

3. С писмо Вх. № 1051/05.06.2018 г. участникът „Еврофорс Груп” ЕООД представи 
следните документи:

https://www.balkan-securitv-group.corn/references.htrnl


- Нов ЕЕДОП, в WORD формат, свежо подписан от управителя и подпечетан, и 
приложен на хартия;

- Нов ЕЕДОП, в PDF формат, цифрово подписан от управителя и приложен на оптичен 
носител /диск;

- Заверено от участника копие на Договор за охрана;
- Заверено от участника копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от 

получателя на услугата, посочен в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП.
Комисията разгледа допълнително представените от участника „Еврофорс Груп” ЕООД 

документи и констатира следното:
- в новия ЕЕДОП участникът е попълнил коректно част IV „Критерии за подбор", буква 

„В”, като е посочил в предвиденото поле референтния период, за който е изпълнил цитирания 
в т. 1 б на ЕЕДОП договор със стойност, дати и получател на услугата.

Комисията счита, че с представените нови документи участникът доказва 
съответствието си с изискванията към личното състояние и минималните изисквания на 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Еврофорс Груп” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

4/ С писмо Вх. № 1055/05.06.2018 г. участникът „Вадим” ООД представи нов ЕЕДОП, 
в PDF формат, цифрово подписан от двамата управители и приложен на оптичен носител 
/диск.

Комисията разгледа допълнително представения от участника ЕЕДОП и констатира 
следното: в новия ЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 16 на ЕЕДОП 
участникът е променил първоначалната информация за изпълнените договори със стойности, 
дати и получатели, посочвайки нов договор със стойност, дати и получател, който е с предмет 
и обем, идентични с предмета и обема на поръчката съобразно дефиницията, посочена в 
документацията. С цел направи преценка за съответствието на участника с изискването иа 
Възложителя, поставено в Раздел III. 1.3) Технически и професионални възможности на 
„Обявление за поръчка”, в Протокол №1 на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията е 
изискала участникът да представи заверено от него копие поне един договор от посочените в 
част IV „Критерии за подбор", буква „В”, т. 1Б на новия ЕЕДОП, както и доказателства за 
тяхното изпълнение. Участникът не е представил нито един от изисканите документи. 
Комисията счита, че непредставянето на изисканата информация, свързана с 
удостоверяване съответствието с минималните изисквания на критериите за подбор, поставени 
от възложителя, е основание за отстраняване на участника от процедурата. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б"' от ЗОП предлага на възложителя участникът 
„Вадим” ООД да бъде отстранен от участие в процедура за възлагане на обществената 
поръчка.

Мотиви: Участникът не е предоставил изискваща се информация, свързана с 
удостоверяване изпълнението на критериите за подбор.

5. До изтичане на законоустановения срок няма постъпили документи от участника 
„Люкрим Гард” ООД. Участникът не се е възползвал от възможността да отстрани 
констатираните от комисията в Протокол № 1 несъответствия.

Непредставянето на изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване и съответствието с минималните изисквания на критериите за 
подбор, поставени от възложителя, е основание за отстраняване на участника от процедурата. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП предлага на възложителя участникът 
„Люкрим Гард” ООД да бъде отстранен от участие в процедура за възлагане на 
обществената поръчка.

Мотиви: Участникът не е предоставил изискваща се информация, свързана с 
удостоверяване изпълнението на критериите за подбор.



Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на техническите 
предложения на допуснатите участници и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката, за съответствие е техническите изисквания на Възложителя, 
посочени в документацията за участие в процедурата.

1. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „АСО София” ООД:
Техническо предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя 

документи, надлежно подписани от представляващото лице.

В представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката, участникът 
„АСО София” ООД е посочил целите, особеностите на охранявания обект, техническите 
системи за сигурност на обекта, уязвимите места на обекта. Разписана е изградената и 
функционираща в „АСО София” ООД система за оценка на риска, основаваща се на 
изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Закона за безопасни условия на труд, 
както и други нормативни актове. Отразени са мерки за: предотвратяване, преодоляване или 
намаляване на негативните последици от възникване на рискове, свързани с предотвратяване 
на неумишлени действия вследствие на човешка небрежност или грешка, както и за 
предотвратяване на целенасочена дейност в охранявания обект, свързана с враждебни 
действия на заплаха, тероризъм, организирана престъпност, измами, проникване, кражби и 
присвоявания на имущество; предотвратяване , преодоляване или намаляване на негативните 
последици от възникване на идентифицираните рискове, свързани с човешкия фактор и 
областите на проявление. Посочена е организацията на охраната, като е предвидено, че същата 
ще се осъществява от обособен охранителен екип в състав от 27.30 човеко-смени (охранители) 
и един ръководител на частната охранителна дейност (комендант), разпределени в осем поста, 
от които пет денонощни поста и три дневни поста.Участникът е представил детайлно описание 
на всеки един от постовете, режима на сменност и пропускателният режим, както следва:

Пост № 1 -  Централен вход за Спешен портал и Консултативно-диагностичен блок 
/КДБ/ -  за служители, пациенти, студенти, специализанти и посетители - денонощен пост за 
наблюдение и мониторен контрол, в състав от 4,71 човеко смени (охранители). Предвидено е 
постът да бъде въоръжен с неогнестрелно оръжие със сигнални боеприпаси, охраняван с един 
охранител за времето от 07.00 часа до 19.00 часа и един охранител от 19.00 часа до 07.00 часа. 
Посочено е, че постът през деня е стационарен с пропускателен режим и мониторен контрол 
на видеонаблюдението за своевременно информиране за движение на лица и обекти, както и 
предприемане на действия при противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество 
и физически лица в обекта. Отразено е, че охранителите на поста реагират на задействие на 
пожароизвестителната система, както и че същите оказват съдействие на автопатрули на 
„ВИП Сеюорити” ЕООД при алармени сигнали на СОТ в Отделение по образна диагностика, 
сектор „Болнична хигиена с централна стерилизация”. Предвидено е, че в останалото време 
и през нощта, охранителят на поста ще осъществява обход в прилежащата на поста 
зона, като ще се извършват минимум шест обхода на смяна;

Пост № 2 -  Централен вход на болницата за служители, пациенти, студенти и 
специализанти - денонощен пост за наблюдение и мониторен контрол, в състав от 4,71 човеко 
смени (охранители), с един охранител за времето от 07.00 часа до 19.00 часа и един охранител 
от 19.00 часа до 07.00 часа. Предвидено е постът да бъде невъоръжен. Посочено е, че през 
редовна смяна на Възложителя постът ще бъде стационарен с пропускателен режим, 
мониторен контрол на видеонаблюдението и контрол на пожароизвестителните системи за 
своевременно информиране за движение на лица и обекти, както и предприемане на действия 
при противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество в обекта. Предвиден е 
обход на всеки час, който да се осъществява в прилежащата на поста зона, а именно: от 
централния вход на болницата, през топлата връзка, до диагностично консултативните 
кабинети и обратно. Отразено е, че в четвъртък (ден за свиждане с хоспитализираните 
пациенти) пропускателният режим ще се извършва до 20.30 часа;



Пост № 3 -  Централен паркинг -  денонощен пост за охрана в състав от 4.71 човеко- 
смени (охранители). Предвидено е постът да бъде въоръжен с неогнестрелно оръжие със 
сигнални и газови боеприпаси, охраняван с един охранител за времето от 07.00 часа до 19.00 
часа и един охранител от 19.00 часа до 07.00 часа. Посочено е, че постът през редовна смяна 
на болничния комплекс ще бъде стационарен с пропускателен режим на МПС и лица, а в 
останалото време и през нощта ще се осъществява обход на всеки час, обхващащ 
прилежащата на поста зона;

Пост № 4 -  Вход към Клиника по УНГ болести за служители и пациенти -  дневен пост 
за наблюдение, мониторен контрол, в състав от 1,25 човеко смени (охранители), с един 
охранител за времето от 07.00 часа до 17.00 часа в работни дни понеделник-петък. Предвидено 
е постът да бъде невъоръжен, стационарен с пропускателен режим и мониторен контрол на 
видеонаблюдението за своевременно информиране за движение на лица и обекти, както и 
предприемане на действия при противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество 
в обекта;

Пост № 5 -  Снабдяване -  денонощен пост за охрана в състав от 4.71 човеко-смени 
(охранители). Предвидено е постът да бъде въоръжен с неогнестрелно оръжие със сигнални и 
газови боеприпаси, охраняван с един охранител на 12 часова смяна за времето от 07.00 часа 
до 19.00 часа и един охранител от 19.00 часа до 07.00 часа. Посочено е, че постът през 
редовна смяна на болничния комплекс ще бъде стационарен с пропускателен режим на МПС 
и лица, а в останалото време и през нощта ще се осъществява обход в прилежащата на поста 
територия на вътрешния двор на лечебното заведение, територията пред и зад сградата на 
снабдяването за предотвратяване или пресичане на противоправно посегателство спрямо 
охраняваното имущество в паркинга и извършване на контрол на установен пропускателен 
режим на лица и превозни средства, като се извършва минимум един обход на всеки час. 
Отразено е, че охранителят от поста оказва съдействие на автопатрули на „ВИП Секюрити” 
ЕООД, реагиращи на сигнали за нарушения на СОТ в сектор „Снабдяване”.

Пост № 6 -  Паркинг с вход от ул. „Майор Агов” -  дневен пост за охрана в състав от 
1.25 човеко-смени (охранители), с един охранител за времето от 07.00 часа до 17.00 часа в 
работни дни понеделник-петък. Предвидено е постът да бъде невъоръжен, стационарен с 
пропускателен режим на МПС и лица за предотвратяване или пресичане на противоправно 
посегателство спрямо охраняваното имущество в паркинга и извършване контрол на 
установения пропускателен режим на лица и превозни средства и служители на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД в паркинга;

Пост № 7 - Вход към Административно-стопански блок за служители -  дневен пост за 
охрана в състав от 1.25 човеко-смени (охранители), с един охранител за времето от 07.00 часа 
до 17.00 часа. Предвидено е постът да бъде невъоръжен, стационарен с пропускателен режим 
на МПС и служители на УМБАЛ ‘Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, като следи за вдигане и 
пускане на бариерата към входа на Административно-стопански блок;

Пост № 8 -  Вход от ул. „Искър” и ул. „Бяло море” -  денонощен пост за охрана в 
състав от 4,71 човеко смени (охранители), с един охранител за времето от 07.00 часа до 19.00 
часа и един охранител от 19.00 часа до 07.00 часа в работни дни понеделник-петък. 
Предвидено е постът да бъде невъоръжен. През редовната смяна на болничния комплекс, 
постът ще бъде стационарен охранителен патрул с пропускателен режим на МПС и лица, а в 
останалото време и през нощта ще се осъществява обход в прилежащата на поста територия - 
от входа на ул. „Искър” и ул. „Бяло море” до Пост № 4 за предотвратяване или пресичане на 
противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и извършване на контрол на 
установен пропускателен режим на лица и превозни средства, като се извършва минимум един 
обход на всеки час.

Посочено е, че охраната на обекта ще се ръководи от ръководител на охранителната 
дейност (комендант), който е в състава на охранителния екип.Разписани са отговорностите на 
коменданта.

Участникът е посочил дейности и услуги, включването на които ще доведе до 
повишаване качеството на изпълнение на поръчката, без да се завишава нейната стойност, а 
именно: предприемане на мерки за предотвратяване на действия, целящи причиняването на 
имуществени вреди, чрез реакция на паниксигнали, организиране на заградителни 
мероприятия, засади и секретни постове с мобилни охранителни патрули; разкриване на нови



временни постове при необходимост; периодично подсилване на охраната на уязвимите места 
в обекта -  при усложнена обстановка или пълно или частично излизане от строя на 
техническите системи за охрана; осигуряване на персонална лична охрана на служители на 
възложителя -  при необходимост; осигуряване на логистияна подкрепа и съдействие на 
органите на МВР при осъществяване охраната на задържани лица, както и др.

В техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил и 
информация относно: критериите за подбор на човешките ресурси, пряко ангажирани с 
изпълнението на поръчката; обучението, което ще бъде провеждано на охранителите съгласно 
изискването на Закона за частната охранителна дейност; разписани общи изисквания към 
охранителите на „Асо София” ООД, които ще осъществяват охраната на болничния комплекс; 
въоръжението и оборудването (детайлно описани), които ще бъдат на разположение на 
охранителите при изпълнението на поръчката; подробно представени данни за документацията 
(дневници, регистри и др.), която ще се попълва при изпълнение на процедурата; описание на 
използваните технически системи в болничния комплекс (камери и паникбутони); прилаганата 
от участника система за контрол и помощ на охранителите за изпълнение на качествена 
охранителна дейност; прилагана шестстепенна физическа система за контрол на 
охранителната дейност (СКОД); прилаганата от участника организация за изпълнение на 
системата за начален и периодичен инструктаж; прилаганата схема за взаимодействието с 
органите на МВР (СДВР, 5-то РУП, СД ПБЗН), с ръководството на възложителя и служителят 
от обекта, отговарящ за охраната при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, 
аварии и терористични актове.

В приложения План за организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана 
на имуществото, сградите и прилежащите площи на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 
детайлно са разписани: целите на предоставяната услуга; характеристика и особености на 
охранявания обект; организация на охраната - сила и средства, въоръжение и оборудване; 
тактика на действие на охраната; план за действия на охраната при кризисни ситуации; 
приложени са схема за разположение на охраната на УМБАЛ „Царица Иоанна-ИСУЛ” ЕАД и 
примерен график за работа на охраната на обект УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката, освен План за 
организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД са представени и следните 
документи:

- схема на разположение на охраната;
- график за работата на обект УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД;
- декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на 

поръчката;
- образец на идентификационна карта със снимка и охранителен стикер;
- образци от отличителни знаци на униформеното облекло;
- образец на униформено облекло;
- снимков материал на автомобил на „АСО София” ООД;
- три броя свидетелства за регистрация на автомобили;
- удостоверение за уведомление от 03 РУП за използване на газово оръжие;
- декларация за наличие на оперативен център за мониторинг на системи за охрана;
- снимков материал на сградата, използвана от участника за оперативен център;
- договор за наем на сградата;
- схема на разположение, зони за отговорност и реакция на мобилни охранителни 

патрули на участника;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларация за срока на валидност на офертата;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд;

- декларация от участника, че ще снабди за собствена сметка наетите от тях 
охранители с лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и 
униформено облекло, лични предпазни и защитни средства, като стойността им



трябва да е включена в общата цена за изпълнение на поръчката и възложителят не 
дължи заплащане за тях допълнително;

- декларация от участника, че разполага с денонощна дежурна част и дежурен екип. 
който при нужда да реагира за обезпечаване сигурността на охраняваните обекти. 
Охраняваните обекти да са оборудвани е мобилни телефони (GSM) за надеждна 
връзка е дежурната на изпълнителя;

- декларация от участника, че е извършен оглед на обекта -  УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД.

С оглед направената от комисията преценка за съответствие на техническото 
предложение на участника „АСО София” ООД с предварително обявените условия на 
Възложителя, съгласно техническата спецификация на обществената поръчка, се 
наложиха следните изводи относно предложението:

В представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
както и в приложения План за организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана 
на имуществото, сградите и прилежащите площи на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, за 
Пост № 1 -  Централен вход за Спешен портал и Консултативно-диагностичен блок /КДБ/, 
участникът е посочил .Лостът през деня е стационарен охранителен патрул с пропускателен 
режим и мониторен контрол на видеонаблюдението за своевременно информиране за 
движение на лица и обекти, както и предприемане на действия при противоправно 
посегателство спрямо охраняваното имущество и физически лица в обекта. В останалото 
време и през нощта, осъществява обход в прилежащата на поста зона. като извършва 
минимум 6 обхода на смяна”. В случая, в техническата спецификация по процедурата. 
Възложителят не е поставил изискване за извършване на обход нито през деня, нито през 
нощта, а изрично е посочил, че постът следва да е денонощен, стационарен с пропускателен 
режим и контрол на видеонаблюдението. Изискването на Възложителя за стационарност на 
охранителите на този пост не е случайно, а напълно закономерно с оглед високият риск от 
протиобществени прояви на пациенти, посетили спешното отделение на лечебното заведение 
най-вече след 22.00 часа. както и постоянното мониториране на видеонаблюдението. което 
обхваща около една трета от територията на лечебното заведение. Имайки предвид, че за 
обезпечаване охраната на този пост участникът е предвидил 4.71 човеко-смени (охранители) 
на база календарен месец или един охранител за дневна и един охранител за нощна смяна. 24 
часа в денонощието, извършването на обход от единствения охранител в прилежащата на 
поста зона (която също не е определена нито от възложителя, нито от участника) ще 
доведе до липса на контрол по отношение на пропускателния режим, както и по отношение на 
контролираното видеонаблюдение, което се явява недопустимо с оглед предмета на 
процедурата.

В представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
както и в приложения План за организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана 
на имуществото, сградите и прилежащите площи на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, за 
Пост № 2 - Централен вход на болницата за служители, пациенти, студенти и специализанти, 
участникът е предвидил, че ..В четвъртък (ден за свиждане с хоспитализираните пациенти) 
пропускателният режим е до 20.30 часа ". В техническата спецификация за изпълнение на 
поръчката. Възложителят изрично е посочил изискванията относими за Пост № 2, като едно от 
тези изисквания към организирането на охраната на поста е, че в четвъртък - ден за свиждания 
с хоспитализираните пациенти, пропускателният режим следва да се извършва до 20.00 часа. 
Посоченият краен час при определения от възложителя режим за свиждане е съобразен с 
действащите в лечебното заведение правила, като е допуснат достатъчен толеранс по 
отношение на крайния час, до който посетителите на пациентите следва да са напуснали 
лечебното заведение.

От горното е видно, че участникът е предложил краен час на режим на свиждане, 
различен от този, посочен от възложителя, при условие че техническата спецификация е 
задължителна за участниците и по отношение на заложения час не се допуска отклонение.

Предвид горното, комисията счита, че техническото предложение за изпълнение на 
поръчката, приложено в офертата на „АСО София” ООД не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя, посочени в техническата спецификация, и е достатъчно



основание участникът да бъде отстранен от процедурата въз основа на нормата на чл. 107, т.2, 
б. „а” от ЗОП. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

Предлага на възложителя „АСО София” ООД да бъде отстранен от участие в 
процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл.107, т.2, б. „а" от ЗОП.

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя.

2. Разглеждане и оценка на техническото предложение на ,,ПС Гард” ЕООД:
Техническо предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя 

документи, надлежно подписани от представляващото лице.
В представеното предложение за изпълнение на поръчката, участникът „ПС Гард” 

ЕООД подробно е описал: целите на охраната, обектът на денонощната въоръжена охрана, 
задълженията на охранителите, особености и гаранции на охранявания обект, анализ на риска. 
Посочена е организацията на охранителната дейност -  охраната на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД ще бъде организира чрез един 
отговорник по охраната и състав от охранители, разпределени в осем поста:

Пост № 1 -  Централен вход за Спешен портал и Консултативно-диагностичен блок 
/КДБ/ -  за служители, пациенти, студенти, специализанти и посетители. Предвидено е постът 
да бъде денонощен, въоръжен, стационарен с пропускателен режим и контрол на 
видеонаблюдението. Подробно са описани изведените за мониторинг на поста системи за 
пожароизвестяване, видеонаблюдение, сигнализация на паник бутони - монтирани във 
спешните кабинети и касата на лечебното заведение. Посочено е, че на поста има изградени 
директна тел. линия със служителите 5-то РУП на МВР, както и вътрешен служебен телефон 
за връзка със служителите на болницата и др. Описано е служебното облекло, което ще носят 
служителите на поста. Посочен е начинът на комуникация с възложителя и органите на МВР, 
ПБЗН и денонощният оперативен център на изпълнителя. Предвидено е, че денонощният пост 
през всички дни от седмицата ще се подсигурява от 4.71 бр. охранители с работни смени от
07.00 часа до 19.00 часа и от 19.00 часа до 07.00 часа. Дефинирани са средствата за принуда, с 
които охранителите на поста ще разполагат, в това число и служебно оръжие. Подробно са 
посочени задълженията на охранителите, охраняващи поста включително и по отношение на 
изграденото видеонаблюдение. Разписани са действията на охранителите от поста, които ще 
бъдат предприемани в случай на кризисни ситуации в и около обекта, както и пълно или 
частично излизане от строя на техническите системи за сигурност;

Пост № 2 -  Централен вход на болницата за служители, пациенти, студенти и 
специализанти. Предвидено е постът да бъде денонощен, през редовната смяна на 
възложителя -  стационарен с пропускателен режим, контрол на видеонаблюдението и 
пожароизвестителните системи, а през останалото време обход, който ще се извършва на 
всеки час. Предвидено е обходът да се извършва вътре в лечебното заведение от централния 
вход на болницата, през топлата връзка, до диагностично-консултативните кабинети и 
обратно. Пояснено е, че в четвъртък -  ден за свиждане с хоспитализираните пациенти, 
ропускателният режим ще бъде до 20.00 часа. Описани са изведените за мониторинг на поста 
системи за пожароизвестяване и видеонаблюдение. Посочено е, че комуникацията с 
възложителя и органите на МВР и ПБЗН, както и с денонощния оперативен център на 
изпълнителя ще се осъществява чрез мобилна и радиочестотна връзка. Предвидено е, че 
денонощният пост през всички дни от седмицата ще се подсигурява от 4.71 бр. охранители с 
работни смени от 07.00 часа до 19.00 часа и от 19.00 часа до 07.00 часа. Дефинирани са 
средствата за принуда, с които охранителите на поста ще разполагат. Подробно са посочени 
задълженията на охранителите на поста, включително и по отношение на изграденото 
видеонаблюдение и пожароизвестяване. Разписани са действията на охранителите на поста, 
които ще бъдат предприемани в случай на кризисни ситуации в и около обекта, както и пълно 
или частично излизане от строя на техническите системи за сигурност;

Пост № 3 -  Централен паркинг -  денонощен, въоръжен. Предвидено е, че през 
редовната смяна на възложителя постът ще бъде стационарен с пропускателен режим, а през 
останалото време — обход. Посочен е обходният маршрут, който ще охваща територията на 
паркинга. Отразено е, че на поста има изведен вътрешен служебен телефон за връзка със



служителите на болницата.Описано е служебното облекло, което ще носят служителите на 
поста. Посочен е начинът на комуникация с възложителя и органите на МВР, ПБЗН и 
денонощният оперативен център на изпълнителя. Предвидено е, че денонощният пост през 
всички дни от седмицата ще се подсигурява от 4.71 бр. охранители с работни смени от 07.00 
часа до 19.00 часа и от 19.00 часа до 07.00 часа. Дефинирани са средствата за принуда, с които 
охранителите на поста ще разполагат, в това число и служебно оръжие. Подробно са посочени 
задълженията на охранителите. Разписани са действията на охранителите от поста, които ще 
бъдат предприемани в случай на кризисни ситуации в и около обекта, както и пълно или 
частично излизане от строя на техническите системи за сигурност;

Пост № 4 -  Вход към Клиника по УНГ болести за служители и пациенти -  дневен. 
Предвидено е постът да бъде невъоръжен, стационарен с пропускателен режим и контрол на 
видеонаблюдението. Отразено е, че на поста има изведен вътрешен служебен телефон за 
връзка със служителите на болницата.Описано е служебното облекло, което ще носят 
служителите на поста. Посочен е начинът на комуникация с възложителя и органите на МВР, 
ПБЗН. Предвидено е, че постът ще се подсигурява от 1.36 бр. охранители с дневна смяна от
07.00 часа до 17.00 часа от понеделник до петък. Дефинирани са средствата за принуда, с 
които охранителите на поста ще разполагат. Подробно са посочени задълженията на 
охранителите. Разписани са действията на охранителите от поста, които ще бъдат 
предприемани в случай на кризисни ситуации в и около обекта, както и пълно или частично 
излизане от строя на техническите системи за сигурност;

Пост № 5 -  Снабдяване -  денонощен, въоръжен. Предвидено е, че през редовната смяна 
на възложителя постът ще бъде стационарен с пропускателен режим, а през останалото време 
-  обход на всеки час. Посочен е обходният маршрут, който ще обхваща територията на 
вътрешния двор на лечебното заведение, територията пред и зад сградата на снабдяването. 
Отразено е, че на поста има изведен вътрешен служебен телефон за връзка със служителите 
на болницата.Описано е служебното облекло, което ще носят служителите на поста. Посочен 
е начинът на комуникация с възложителя и органите на МВР, ПБЗН и денонощният 
оперативен център на изпълнителя. Предвидено е, че денонощният пост през всички дни от 
седмицата ще се подсигурява от 4.71 бр. охранители с работни смени от 07.00 часа до 19.00 
часа и от 19.00 часа до 07.00 часа. Дефинирани са средствата за принуда, с които 
охранителите на поста ще разполагат, в това число и служебно оръжие. Подробно са посочени 
задълженията на охранителите. Разписани са действията на охранителите от поста, които ще 
бъдат предприемани в случай на кризисни ситуации в и около обекта, както и пълно или 
частично излизане от строя на техническите системи за сигурност;

Пост № 6 -  Паркинг с вход от ул. „Майор Агов” -  дневен, стационарен с 
пропускателен режим. Отразено е, че на поста има изведен вътрешен служебен телефон за 
връзка със служителите на болницата.Описано е служебното облекло, което ще носят 
служителите на поста. Посочен е начинът на комуникация с възложителя и органите на МВР, 
ПБЗН. Предвидено е, че постът ще се подсигурява от 1.36 бр. охранители с дневна смяна от
07.00 часа до 17.00 часа от понеделник до петък. Дефинирани са средствата за принуда, с 
които охранителите на поста ще разполагат. Подробно са посочени задълженията на 
охранителите. Разписани са действията на охранителите от поста, които ще бъдат 
предприемани в случай на кризисни ситуации в и около обекта, както и пълно или частично 
излизане от строя на техническите системи за сигурност;

Пост № 7 - Вход към Административно-стопански блок за служители -  дневен, 
стационарен с пропускателен режим, като охранителят ще следи и за вдигане и пускане на 
бариерата към входа на Административно-стопански блок. Предвидено е, че постът ще се 
подсигурява от 1.36 бр. охранители с дневна смяна от 07.00 часа до 17.00 часа от понеделник 
до петък. Дефинирани са средствата за принуда, с които охранителите на поста ще разполагат. 
Подробно са посочени задълженията на охранителите. Разписани са действията на 
охранителите от поста, които ще бъдат предприемани в случай на кризисни ситуации в и 
около обекта, както и пълно или частично излизане от строя на техническите системи за 
сигурност;

Пост № 8 -  Вход от ул. „Искър” и ул. „Бяло море” -  денонощен. Предвидено е, че 
през редовната смяна на възложителя постът ще бъде стационарен с пропускателен режим, а



през останалото време -  обход на всеки час. Посочен е обходният маршрут, който ще обхваща 
територията от входа на ул. „Искър” и ул. „Бяло море” до Пост № 4.
Отразено е, че на поста има изведен вътрешен служебен телефон за връзка със служителите 
на болницата. Описано е служебното облекло, което ще носят служителите на поста. Посочен 
е начинът на комуникация е възложителя и органите на МВР, ПБЗН и денонощният 
оперативен център на изпълнителя. Предвидено е, че денонощният пост през всички дни от 
седмицата ще се подсигурява от 4.71 бр. охранители с работни смени от 07.00 часа до 19.00 
часа и от 19.00 часа до 07.00 часа. Дефинирани са средствата за принуда, е които 
охранителите на поста ще разполагат. Подробно са посочени задълженията на охранителите. 
Разписани са действията на охранителите от поста, които ще бъдат предприемани в случай на 
кризисни ситуации в и около обекта, както и пълно или частично излизане от строя на 
техническите системи за сигурност.

В предложението за изпълнение на поръчката подробно са разписани задълженията на 
ръководителя на охраната, в това число: е дежурния оперативен център на изпълнителя; е 
възложителя, е органите на МВР и ПБЗН.

В представения от участника План за организиране и осъществяване на денонощна 
въоръжена охрана на имуществото, сградите и прилежащите площи на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД са посочени и: механизъм на вътрешно екипна координация при 
разпределението на задачите и отговорностите на екипа за охрана; въоръжение, техническо 
оборудване; правила, които ще бъдат прилагани по отношение на пропускателния режим в 
обекта -  правилата са посочени за всеки един от постовете. Посочени са видовете обучение 
за служителите и начинът за тяхното провеждане: първоначално; въвеждащо; текущо; 
обучение по ЗБУТ и ППО, извънредно; оценка на охранителите; допълнително обучение; 
първа долекарска помощ при наранявания и счупвания; първа долекарска помощ при 
кръвотечение и др.

Участникът е предложил редица мерки за подобряване на сигурността в обекта, а 
именно: изграждане за собствена сметка на осветление е датчици в уязвимите точки на 
обекта; осигуряване присъствието на минимум два автопатрула в близост до обекта, които ще 
са в готовност за реакция при нужда; извършване на минимум три внезапни проверки на 
охранителите на смяна е цел да се следи качеството на охранявания обект; монтиране на 
устройства, отчитащи преминаването на охранителите при извършване на обходите; 
обезпечаване на всички постовете с устройства тип „паник бутон” с цел по-бързо пристигане 
на автопатрулите при наличие на екстремни ситуации в охранявания обект и др.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд, целящи намаляване и ограничаване на риска от увреждане. Приложен е правилник, с 
който са определени изискванията спрямо охранителните работници, ръководния състав, 
както и към лицата, които по различни поводи се намират в охранявания обект.

Представен е списък на документите, които ще се водят на обекта, предмет на 
поръчката.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката, освен План за 
организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД са представени и следните 
документи:

- схема на охранявания обект;
- примерен график за работа на обекта;план за действията на служителите по 

сигурността при възникване на екстремни ситуации;
- план за действие на охранителния състав в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД при 

възникване на пожар;
- схема за взаимодействие е възложителя и МВР при възникване на кризисна ситуация; 

правила за водене на разговори е лица, съобщили за заплаха от бомбен или друг терористичен 
или диверсионен акт;

- формуляр-рапорт, относно получено съобщение за заплаха от бомбен или друг 
терористичен или диверсионен акт;

- система за контрол и помощ на физическата охрана;
- план за взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН и оторизиран представител на 

възложителя;



- формуляр за обобщен месечен доклад за нивото на сигурност в охранявания обект;
- протокол за задържано лице;
- протокол за задържано лице;
- докладна записка;
- списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;
- подписана и подпечатана декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор;
- подписана и подпечатана декларация за срока на валидност на офертата;
- подписана и подпечатана декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд;

- подписана и подпечатана декларация от участника, че ще снабди за собствена сметка 
наетите от тях охранители с лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и 
униформено облекло, лични предпазни и защитни средства, като стойността им трябва да е 
включена в общата цена за изпълнение на поръчката и възложителят не дължи заплащане за 
тях допълнително;

- подписана и подпечатана декларация от участника, че разполага с денонощна дежурна 
част и дежурен екип, който при нужда да реагира за обезпечаване сигурността на 
охраняваните обекти. Охраняваните обекти да са оборудвани с мобилни телефони (GSM) за 
надеждна връзка с дежурната на изпълнителя;

- подписана и подпечатана декларация от участника, че е извършен оглед на обекта -  
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД;

- копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
- копие от сертификат ISO 9001:2015;
- копие от сертификат OHSAS 18001:2007.
С оглед направената от комисията преценка за съответствие на техническото 

предложение на участника „ПС Гард” ЕООД с предварително обявените условия на 
Възложителя, съгласно техническата спецификация на обществената поръчка, се 
наложиха следните изводи относно предложението:

Техническото предложение на „ПС Гард"’ ЕООД отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя, посочени в техническата спецификация, и комисията извърши 
неговата оценка по показател „Качество на предложението за изпълнение на поръчката" -  П1.

Съгласно утвърдената методика участникът получава максималния брой точки по 
показателя -100.

3. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „Еврофорс груп” ЕООД:
В представеното предложение за изпълнение на поръчката, участникът „Еврофорс 

груп" ЕООД е описал: общите положения при осъществяване на охранителната дейност, 
включително целите на предоставяната услуга, основните принципи при изпълнение на 
охраната, както и изискванията към ръководителя на охраната и охранителите на обекта. 
Посочена е организацията на персонала, който ще извършва охраната, включително броя на 
постовете, броят на охранителите и тяхното разположение, режим на сменност. пропускателен 
режим, вид на техническите средства за охрана и др. Участникът е предвидил охраната на 
всички постове да бъде осъществявана от 24 бр. охранители. Представил е детайлно 
местоположение и описание на всеки един от постовете, режима на сменност, 
пропускателният режим, видът на техническите средства за охрана. Посочил е връзките на 
взаимодействие, осигуряващи сигурността на обекта. Представил е следното разпределение на 
постовете:

Пост № 1 -  Централен вход за Спешен портал и Консултативно-диагностичен блок 
/КДБ/ -  за служители, пациенти, студенти, специализанти и посетители. Предвидено е постът 
да бъде денонощен, въоръжен, стационарен с пропускателен режим и контрол на 
видеонаблюдението. Посочено е, че постът ще се подсигурява общо от четирима охранителни 
работници със следните смени; дневна смяна от 08.00 часа до 20.00 часа и нощна смяна от
20.00 часа до 08.00 часа. Описана е екипировката на охранителя; служебно облекло, служебна 
карта, белезници и др. помощни средства, включително и служебно оръжие;



Пост № 2 -  Централен вход на болницата за служители, пациенти, студенти и 
специализанти. Предвидено е постът да бъде денонощен, невъоръжен, през редовната смяна 
на възложителя -  стационарен с пропускателен режим, контрол на видеонаблюдението и 
пожароизвестителните системи, а през останалото време обход, който ще се извършва на 
всеки час. Предвидено е обходът да се извършва вътре в лечебното заведение от централния 
вход на болницата, през топлата връзка, до диагностично-консултативните кабинети и 
обратно. Пояснено е, че в четвъртък -  ден за свиждане с хоспитализираните пациенти, 
пропускателният режим ще бъде до 20.00 часа. Отразено е, че постът ще се подсигурява общо 
от четирима охранителни работници със следните смени: дневна смяна от 08.00 часа до 20.00 
часа и нощна смяна от 20.00 часа до 08.00 часа. Описана е екипировката на охранителя: 
служебно облекло, служебна карта, белезници, паник бутон, металодетектор и др.;

Пост № 3 -  Централен паркинг -  денонощен, въоръжен. Предвидено е, че през 
редовната смяна на възложителя постът ще бъде стационарен с пропускателен режим, а през 
останалото време -  обход. Посочен е обходният маршрут, който ще обхваща територията на 
паркинга. Посочено е, че постът ще се подсигурява общо от четирима охранителни работници 
със следните смени: дневна смяна от 08.00 часа до 20.00 часа и нощна смяна от 20.00 часа до
08.00 часа. Описана е екипировката на охранителя: служебно облекло, служебна карта, 
белезници и др. помощни средства, включително и носене на служебно оръжие;

Пост № 4 -  Вход към Клиника по УНГ болести за служители и пациенти -  дневен. 
Предвидено е постът да бъде невъоръжен, стационарен с пропускателен режим и контрол на 
видеонаблюдението, с работно време понеделник -  петък от 07.00 часа до 17.00 часа. 
Посочено е, че постът ще се подсигурява общо от един охранителен работник. Описана е 
екипировката на охранителя: служебно облекло, служебна карта, белезници и др. помощни 
средства;

Пост № 5 -  Снабдяване -  денонощен, въоръжен. Предвидено е, че през редовната смяна 
на възложителя постът ще бъде стационарен с пропускателен режим, а през останалото време 
-  обход на всеки час. Посочен е обходният маршрут, който ще обхваща територията на 
вътрешния двор на лечебното заведение, територията пред и зад сградата на снабдяването. 
Посочено е, че постът ще се подсигурява общо от четирима охранителни работници със 
следните смени: дневна смяна от 08.00 часа до 20.00 часа и нощна смяна от 20.00 часа до
08.00 часа. Описана е екипировката на охранителя: служебно облекло, служебна карта, 
белезници и др. помощни средства, включително и носене на служебно оръжие;

Пост № 6 -  Паркинг с вход от ул. „Майор Агов" -  дневен, стационарен с 
пропускателен режим, с работно време от 07.00 часа до 17.00 часа от понеделник до петък. 
Посочено е, че постът ще се подсигурява общо от един охранителен работник. Описана е 
екипировката на охранителя: служебно облекло, служебна карта, белезници и др. помощни 
средства;

Пост № 7 -  Вход към Административно-стопански блок за служители -  дневен, 
стационарен с пропускателен режим, като охранителят ще следи и за вдигане и пускане на 
бариерата към входа на Административно-стопански блок, с работно време понеделник -  
петък от 07.00 часа до 17.00 часа. Посочено е, че постът ще се подсигурява общо от един 
охранителен работник. Описана е екипировката на охранителя: служебно облекло, служебна 
карта, белезници и др. помощни средства;

Пост № 8 -  Вход от ул. „Искър" и ул. „Бяло море" -  денонощен, невъоръжен.
Предвидено е, че през редовната смяна на възложителя постът ще бъде стационарен с 
пропускателен режим, а през останалото време -  обход на всеки час. Посочен е обходният 
маршрут, който ще обхваща територията от входа на ул. „Искър” и ул. „Бяло море" до Пост №
4. Посочено е, че постът ще се подсигурява общо от четирима охранителни работници със 
следните смени: дневна смяна от 08.00 часа до 20.00 часа и нощна смяна от 20.00 часа до
08.00 часа. Описана е екипировката на охранителя: служебно облекло, служебна карта, 
белезници и др. помощни средства;

Пост № 9 -  Ръководител охрана, контролиращ охранявания обект. Предвидено е
постът да бъде дневен и невъоръжен, с един охранителен работник, с работно време всеки 
делничен ден от 10.00 часа до 17.00 часа.



В предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил подробно 
задълженията на служителите, ангажирани е извършване на охранителната дейност на обекта. 
Описани са техническите средства за охрана, както и предлаганите от участника 
допълнителни дейности за повишаване нивото на сигурност в обекта, а именно: помощ от 
мобилни патрули, разположени на възлови места на територията на град София; оказване на 
помощ от денонощен оперативен център, извършващ функции по организация, контрол и 
управление на силите; монтиране (за сметка на фирмата) на устройства за регистриране на 
обхода, засичащи преминаването на охранителите; монтиране (за сметка на участника) на 
видеокамери, посредством които ще се извършва наблюдение на охранявания обект директно 
от денонощния оперативен център на участника; при информация за повишаване нивото на 
престъпна дейност, участникът предлага за своя сметка да усили охраната на охранявания 
обект със секретни постове; с цел пристигане на допълнителни сили при екстремни ситуации, 
участникът предлага монтиране на паник бутони на всеки пост от охранявания обект.

Участникът подробно е описал пропускателният режим, който ще се прилага в 
охранявания обект. В предложението за изпълнение на услугата е посочен начинът на 
изпълнение на услугата, включващ: особеностите на обекта; опасности за сигурността в 
обекта; специфичните задължения на охранителя при изпълнение на охранителната дейност; 
задълженията и действията на охранителния състав при възникване на правонарушения и 
кризисни ситуации; взаимодействие на охраната с органите на МВР (РПУ и ПБЗН) и 
Възложителя - представена е схема за взаимодействие с възложителя и органите на МВР; 
разписани са правила за реакция на охранителите при възникване на екстремни ситуации, 
включително терористичен акт, анонимно съобщение за поставено взривно устройство, 
възникване на пожар, земетресение, нерегламентирано нападение и проникване в обекта, 
радиационно, бактериологическо и химическо замърсяване, незаконно настаняване в 
границите на обекта; описан е контролът на дейността на охранителите, при изпълнение на 
охранителната дейност; посочен е списък на документи, които ще се водят на обекта, предмет 
на поръчката; посочени са видовете обучения за служителите и начинът за тяхното 
провеждане с посочване на учебно-тематичен план по различни модули.

Към предложението за изпълнение на поръчката са представени следните документи:
- протокол за предаване на задържано лице;
- докладна записка за обект УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД;
- график за работата на охранителите;
- схема на охранявания обект;
- подписана и подпечатана декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор;
- подписана и подпечатана декларация за срока на валидност на офертата;
- подписана и подпечатана декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд;
- подписана и подпечатана декларация от участника, че ще снабди за собствена сметка 
наетите от тях охранители е лична идентификационна карта със снимка, отличителен 
знак и униформено облекло, лични предпазни и защитни средства, като стойността им 
трябва да е включена в общата цена за изпълнение на поръчката и възложителят не 
дължи заплащане за тях допълнително;
- подписана и подпечатана декларация от участника, че разполага с денонощна дежурна 
част и дежурен екип, който при нужда да реагира за обезпечаване сигурността на 
охраняваните обекти. Охраняваните обекти да са оборудвани с мобилни телефони 
(GSM) за надеждна връзка с дежурната на изпълнителя;
- подписана и подпечатана декларация от участника, че е извършен оглед на обекта -  
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД;
- копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
- копие от сертификат ISO 9001:2015;
- копие от сертификат OHSAS 18001:2007.



С оглед направената от комисията преценка за съответствие на техническото 
предложение на участника „Еврофорс груп” ЕООД с предварително обявените условия на 
Възложителя, съгласно техническата спецификация на обществената поръчка, се 
наложиха следните изводи относно предложението:

Техническото предложение на „Еврофорс груп” ЕООД отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя, посочени в техническата спецификация, и комисията 
извърши неговата оценка по показател „Качество на предложението за изпълнение на 
поръчката” -  П1. Съгласно утвърдената методика участникът получава максималния брой 
точки по показателя -100.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите предложения на 
допуснатите участници и е подписан от комисията на ^2.06.2018 г.

Комисия —»—

Председател:

Членове:

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД


