
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „Денонощна физическа охрана на „МБАЛ 
Хасково” АД”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Многопрофилна болница за активно лечение -  Хасково 
АД, бул.”Съединение” №49, e-mail:mbal_haskovo@mai.bg, тел:038 606 701

Лица за контакт:

0882 981346 - тел. - за оглед на обекта 
032 606783 -тел . - за приемане на оферти

mailto:mbal_haskovo@mai.bg


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

I. Предмет на поръчката:

„Денонощна физическа охрана на „МБАЛ - Хасково”АД”

II. Технически характеристики на поръчката:

1. Денонощна въоръжена охрана на „МБАЛ Хасково”АД на два стационарни 
поста, извършване на обходи, осигуряване на пропускателен режим и 
реагиране при извънредни обстоятелства.

2. Брой охранители -  Юбр.

3. Въоръжение -  късоцевно огнестрелно оръжие

III. Срок на изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от датата на 
сключване на договор с определения за изпълнител участник.

IV. Финансови условия на поръчката:
4.1. Прогнозна стойност на поръчка: 66 000 лева без ДДС.
4.2. Начин на плащане - в срок до 60 /шестдесет/ дни от представяне на фактура 

по банкова сметка на изпълнителя.

V. Критерии за допустимост към участниците:

1. Притежават валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност 
за територията на цялата страна.

2. Притежават:
- валиден сертификат на система за управление на качеството по БДС EN ISO 

9001:2008 или еквивалентен за дейността, която извършват;
- валиден сертификат на система за управление на качеството по EN ISO 

14001:2004 или еквивалентен за дейността, която извършват;
- валиден сертификат на система за управление на качеството по OHSAS 

18001:2007 или еквивалентен за дейността, която извършват.
3. Притежават съответния опит при осъществяване охраната на обекти, 

съобразно спецификата на поръчката.



4. Притежават сключена застраховка „Професионална отговорност” валидна към 
датата посочена като краен срок за подаване на оферти.

5. Притежават Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс -  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба -  
PMR. с национално покритие.

6. Притежават валидно удостоверение за администратор на лични данни, 
издадено от КЗЛД.

VI. Икономически и финансови изисквания за участниците.

1. Участниците трябва да имат необходимата финаснова стабилност за 
изпълнение предмета на услугата -  доказва се с информация за общия оборот 
за последните три приключили финансови години ( 2011г., 2012г„ 2013 г. ), 
сумарно на стойност не по-малко от 300 000 лв.

VII. Технически изисквания за участниците.

1. Да имат опит в охранителната дейност не по-малко от 10 години.
2. Кандидатите да имат минимален брой охранители от 150 служители, което 

се доказва с актуална справка от НАП, издадена след 10.04.2014г. за подадени 
уведомления по чл.62 от Кодекса на труда и списък с работещите охранители.

3. Участникът трябва да извърши оглед на обектите, съгласно условията в 
настоящите указания.

4. Изпълнителят да притежава минимум 10 бр. огнестрелно оръжие. Доказва 
се с разрешение за съхранение, издадено от МВР.

VIII. Изисквания към изпълнение на поръчката:

1. Описание на задачите и изискуемите дейности
Физическата охрана следва да се извършва чрез жива сила, по утвърден план 

за организация на охрана на обектите, съгласно чл.24, ал.2 от ЗЧОД. Охранителите 
трябва да осигуряват обществения ред и да обхождат територията на сградите и 
района около тях по различни маршрути и по утвърден график в указани часове от 
денонощието.

2. Охраната на обектите изисква:
• охраната да бъде въоръжена и екипирана с помощните средства, 

които са необходими за извършването й;
• персоналът на охранителната фирма, да познава отлично обекта;

да има изготвени схеми за реакция и блокиране на посегателства, от 
нарушители;

• при започване на охраната на обектите всички охранители да бъдат 
предварително инструктирани;

• охранителите да изпълняват задълженията си с необходимата прецизност, 
съобразена с вътрешния ред и пропускателния режим на обекта;

• графикът на смените на охранителите да бъде организиран съгласно 
разпоредбите на Кодекса на труда и Наредба за работното време, почивките и



отпуските.

3. Участникът, избран за изпълнител трябва да спазва следните 
задължения:

• Да отговаря на изискванията на ЗЧОД
• Да осъществява дейността си в съответствие с изискванията на ЗЧОД.
• Да спазва всички разпоредби на трудовото и социално законодателство 

на Република България по отношение на ангажираните в изпълнението на 
договора свои служители.

• Охранителите да притежават оръжие и други помощни средства, да
разполагат със съответната комуникация с полицията и вътрешна връзка за 
комуникация с мобилните груби.

• Охранителите да познават отлично обектите.
• Да предотвратяват проникването в обектите на външни лица без

разрешение.
• При необходимост и съмнение да извършват проверка на багажа на влизащите 

и излизащите от обектите.
• В случай на природно бедствие, пожар, авария, безредици от всякакъв 

характер и др., охранителите да съдействат и организират, съвместно със 
съответните длъжностни лица, евакуационните действия от обектите и друго 
необходимо. Действията да бъдат съобразени с вътрешната инструкция и 
изискванията на нормативните документи, за което охранителите да имат 
съответното обучение.

4. Към офертата участникът следва да представи и План за охрана на обекта 
/изготвен след извършено обследване от участника /, съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД. 
Планът задължително трябва да включва:

4.1. Особености на охранявания обект.
4.2. Организация на охраната (постове, маршрути, комуникации и указания 
за тактиката на действие при различни ситуации).
4.3. Данни за оръжието на охранителите.
4.4. График за работата на охранителите.

IX. Критерий за оценка на офертите: “Най-ниска предложена йена”.

X. Съдържание на офертата

Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право 
да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение не може да 
представя самостоятелна оферта. Всяко предложение трябва да съдържа следните 
необходими документи за участие:

1. Списък на документите съдържащи се в офертата.
2. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по ЗЧОД за 

територията на цялата страна, издаден от компетентния орган по чл.14 от 
ЗЧОД.



3. Удостоверение за актуално правно състояние /ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, 
с дата на издаване не по-рано от два месеца преди крайния срок за 
подаване на офертите -  оригинал или заверено копие. За обединенията -  
договор за създаване на обединение.

4. Документ регистрация по ЗДДС -  ако има такава.
5. Сертификат за въведена на система за управление на качеството по БДС EN 

ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват за дейността, която извършва.
6. Сертификат на система за управление на качеството по EN ISO 14001:2004 

или еквивалентен за дейността, която извършват.
7. Сертификат на система за управление на качеството по OHSAS 18001:2007 

или еквивалентен за дейността, която извършват;
8. Застраховка на имущество и граждани с минимален застрахователен лимит 2 

млн.евро и 1 млн. евро за всяка щета.
9. Удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисита за 

защита на лични данни.
10. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на 

участника:
• годишни финансови отчети за последните три приключени финансови 
години -  2011, 2012, 201 Зг.;
• декларация за реализиран оборот за последните три приключени 
финансови години -  2011, 2012, 201 Зг. -  на стойност не по-малко от 300 000 
лв.

11. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на 
участниците за изпълнение на поръчката:
• Охранителната дейност да е основен предмет на дейност на кандидата.
• Валидно разрешение за придобиване и съхраняване на огнестрелно 
оръжие и боеприпаси, необходими за извършване на охранителна дейност, 
или служителите, извършващи охранителна дейност да притежават 
разрешително за носене и употреба и разрешение за съхранение на 
огнестрелно оръжие и боеприпаси, съгласно ЗБВВПИ и правилника за 
прилагането му.
• Минимум 10 броя огнестрелно оръжие -  доказва се с разрешението за 
съхранение издадено от МВР.
• Лиценз за собствен или договор със сертифициран център за обучение 
на охранители.
• Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс -  
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения са 
собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба -  PMR с национално покритие.
• Списък на основните договори за физическа охрана на обекти, 
изпълнени от участника за последните три години -  2011, 2012, 201 Зг., 
придружен с препоръки за добро изпълнение.
• Списък с договори за охрана на минимум 3 обекта, сходни с предмета на 
поръчката.

12. Декларация, че трудовата дейност на персонала от охранителната фирма, зает с 
охраната ще бъде в съответствие с трудовото и данъчно- осигурителното 
законодателство и смените на охранителите ще бъдат организирани, съгласно 
разпоредбите на „Наредба за работното време, почивките и отпуските".



13. Декларация за поемане на пълна отговорност за имуществени щети , допуснати в 
резултат на виновно поведение от служители по охрана и неправомерни действия 
на трети лица, включително кражби с взлом и изнасяне на материални ценности 
не по установения ред.

14. Декларация за удостоверяване за разполагането със служебни идентификационни 
карти, отличителен знак и униформено облекло, помощни и технически средства, 
които са задължитлени при упражняване на дейността по охрана с приложени 
образци или снимки на служебна идентификационна карта, отличителен знак и 
униформено облекло както и снимки на ползваните помощни технически 
средства.

15. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да 
представлява участника, когато участникът не се представлява от лицата, 
посочени със съответните пълномощия в документа за актуално състояние 
на фирмата.

16. Данни за лицето, което прави предложението, включ. точен адрес, лице и 
телефон за контакти и банкови реквизити.

17. Декларация за извършен оглед -  по образец.
18. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 30 /тридесет/ 

каландарни дни.
19. Ценово предложение.

> Изисквания към документите:
• Документите трябва да са заверени /когато са ксерокопия/ с гриф “Вярно с 

оригинала”, подписа на лицето, представляващо кандидата и подпечатани.
• Документите и данните в предложението се подписват само от лица с 

представителни функции и/или упълномощени за това лица. Във втория 
случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 
изпълнението на такива функции.

>  Всеки участник е длъжен да извърши оглед на обектите.
>  При огледът на обектите представителите на участниците подписват 

декларация за извършен оглед /по образец/, която се поставя в плика с 
офертата.

XI. Запечатване на оферата.
1. Кандидатът подава оферата си в непрозрачен плик с ненарушена цялост, 

който съдържа два плика с ясно обозначение "ДОКУМЕНТИ" и 
"ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" със следното съдържание:

> Плик № 1 с надпис "ДОКУМЕНТИ", съдържащ всички документи 
съгласно точки 1 -18 от Указанията;

> Плик № 2 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", съдържащ документите по 
т. 19 от Указанията.

2. Пликът, съдържащ гореописаните пликове се подава на адрес: гр.Хасково 
“МБАЛ -  Хасково” АД, бул.”Съединение” №49, с надпис: За участие в 
обществена поръчка с предмет: „Денонощна физическа охрана на „МБАЛ - 
Хасково” АД”



Върху плика трябва да бъде написано името и точния адрес на Кандидата, 
телефон, факс, електронен адрес.

3. Срок за подаване на офертите.
Офертата да бъде адресирана до “МБАЛ -  Хасково” АД, гр.Хасково, 

бул.”Съединение” №49, Административна част, кабинет № 8 и се 
представя лично от участника или негов представител, както и по пощата с 
обратна разписка или по куриер, в срок до 14:00 ч. на 30.05.2014 г., 
включително. При приемане на офертата върху плика се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването и тези данни се записват 
във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от 
възложителя.

XII. Сключване на договор
1. Възложителят сключва договора за обществена поръчка с кандидата 
класиран на първо място.
2. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор, 
както и при неявяването му в посочения срок за подписване на договора, 
което се счита за мълчалив отказ, Възложителят определя за изпълнител 
следващия класиран кандидат и сключва договор с него.
3. Договорът за обществена поръчка не се сключва с кандидат, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора не представи документите по 
чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от 
ЗОП.


