АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
е-таП: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

А О П

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 2016-003

Възложител: МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД
Поделение
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00113
Адрес: гр. Кюстендил пл. 17-ти Януари № 1
Лице за контакт Бойко Георгиев
Телефон: 078 550253
E-mail: mbal_kn@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: “Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателния
режим”
Кратко описание: Охраната на дружеството е денонощна, въоръжена, осъществява охраната и
пропускателния режим. Осъществява се чрез физическа охрана и технически средства.
Изпълнителят следва да подсигури допълнителна охрана на разположение при необходимост
чрез действащи мобилни групи на територията на гр.Кюстендил. Участникът представя справка
за специализираните екипи и оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчката
Място на извършване: Терена и построените в него сгради и съоръжения, ползвани от
дружеството
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): [ 40 570 лв ]
Обособени позиции (когато е приложимо)'. [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [........]
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Прогнозни стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
*

Изисквания за личного състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелства
но чл. 54 ал. 1 от ЗОГ1
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Писмени доказателства,
удостоверяващи изпълнението на изискванията към кандидатите и техническите възможности за
изпълнение на поръчката, в това число:
- Декларация за изпълнението на изискванията към кандидатите и техническите
възможности за изпълнение на поръчката;
- Описание на техническото оборудване и възможностите за осигуряване на поръчката;
- Справка за специализираните екипи и оборудване, с което разполага участника за
изпълнение на поръчката;
- Лицензи, издадени по реда на Частната охранителна дейност, публ. в ДВ, бр. 15 от 2004
год. на кандидата за извършване на охрана на имущество на физически и юридически лица и за
охрана на ценни пратки и товари, със срок на валидност не по-малък от срока на изпълнение на
поръчката - копия, заверени от участника;
- Валиден сертификат по системата за управление на качеството 1БО 9001:2008 или
еквивалент;
- Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани и отговорни за изпълнение на поръчката;
- Списък на основните договори за охранителни услуги, изпълнени през последните три
години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро
изпълнение;
Икономическо и финансово състояние: Заверено от участника копие на последния му годишен
счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи. В случаите на новорегистрирани търговски
дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не
се изискват;
Технически и професионални способности: Документи, доказващи техническите възможности и
квалификацията на кандидата: Справка за техническото оборудване и наличните транспортни
средства на кандидата; Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за
контрола на качеството;Документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на кандидата или на ръководните му служители; Данни за средния годишен брой
работници и служители и за броя на ръководните служители на кандидата; Възложителят приема
и други доказателства за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
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Поръчката е запазена за лица, които отговарят на изискванията на чл. 190 ал. 1 и 2 от ЗОП
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [........|
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [25.08.2016]

Час: (чч:мм) [16:30]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [25.09.2016]

Час: (чч:мм) [16:30]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [26.08.2016 г от 08:00 ч]
Място на отваряне на офертите: [Заседателната зала на МБАЛ „д-р Н. Василиев” АД гр.
Кюстендил]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........]

Друга информация (когато е приложимо): [........]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [18.08.2016 г]

Възложител
Трите имена: (По>
Длъжност: [из

лександър Стефанов Величков]
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