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Изх. №
2 6 , 11. 2018

ДО
„СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 204233598
Адрес: гр. София, район Триадица, ул. „Деде Агач“ № 32, ет. 3, ап. 11 
Тел.: 0896 850 501, e-mail: strongsgltd@,gmail.com 
Лице за контакт: Невена Иванова

ДО
„БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД, ЕИК 204013666
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 72, офис 13 
тел.: 0884 545 541, e-mail: office@,btrustsecuritv.com 
Лице за контакт: Богомил Иринчев

ДО
„мил ПРО ГРУП“ ООД, ЕИК: 203970973
Адрес: гр. София, район Възраждане, ул. „Камен Андреев“ № 24, офис 903 
тел: 02/8090385, факс: 02/8090385, e-mail: mibrogrup@abv.bg 
Лице за контакт: Цветомир Люцканов

ПОКАНА
за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 от ППЗОП „Специализирани 

болници за рехабилитация -  Национален комплекс" ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 
54, тел.: 02/ 988 59 05, факс: 02/ 987 61 21, лице за контакт: Роман Райчев, Ви кани на пряко 
договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа 
охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности:

1. Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и 
терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности, с цел недопуекане на 
нерегламентирани действия върху тях, за всеки един от обектите на Възложителя, описани 
по-долу;
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2. Осигуряване на пропускателния режим и спазване на установените вътрешни правила 
и ред във всеки един от обектите на Възложителя;

3. Недопускане и предотвратяване на кражби, грабежи, изнасяне на активи и др. на 
територията на всеки един от обектите на Възложителя;

4. Осигуряване на защита от посегателство на служителите, посетителите и/или 
пациентите на „СБР -  НК“ ЕАД във всеки един от обектите, подлежащи на охрана;

5. Предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни 
пакети и багажи, както и при получаване на сигнали за терористични актове, поставени 
взривни устройства или други кризисни ситуации на територията на охраняваните обекти;

6. Други дейности, свързани с осигуряване безопасноетта на територията на обектите на 
Възложителя.

Посочените по-горе дейности следва да бъдат изпълнявани в обектите на Възложителя, 
описани по-долу, при условия, количество и обем, подробно описани в Техническите 
спецификации -  неразделна част от документацията към настоящата Покана.
Настоящата обществена поръчка е разделена на обособени позиции, както следва:

I. Обособена позиция № 1: Централен офис

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1. Централен офис
гр. София, 

бул. „Васил Левски“ 
№54

1 бр.
денонощен 
(24 часа)

II. Обособена позиция № 2: филиал Банкя

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1. Район на филиал 
гр. Банкя

гр. Банкя,
ул. „Шейново“ № 8 

(бивш детски 
санаториум)

1 бр. денонощен 
(24 часа)

2.
Район на 

поликлиника 
гр. Банкя

гр. Банкя,
ул. „Шейново“ № 8 1 бр. денонощен 

(24 часа)

IIL Обособена позиция № 3: филиал Баня, община Карлово

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1.
Район на 

болницата на 
филиал гр. Баня

гр. Баня,
община Карлово, 
ул. „Липите“ № 1

1 бр. денонощен 
(24 часа)

2.
Район на

минерален плаж на 
филиал гр. Баня

гр. Баня,
община Карлово, 
ул. „Липите“ № 1

1 бр.
дневен

от 07.00 до 19.00 часа, 
сезонен -  за периода 

от 01.06 до 01.09



IV. Обособена позиция № 4: филиал Вършец

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1.
Район на „Свети 
Мина“, филиал 

Вършец
гр. Вършец, Паркова 

зона 1 бр.
нощен

от 19.00 до 07.00 
часа.

V. Обособена позиция № 5: филиал Сандански

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1.
Район на филиал 

„Сандански“, 
База Ш

гр. Сандански, 
кв. „Смилово“, 
ул. „Полковник 
Дрангов“ № 1

1 бр.
нощен

от 19.00 до 07.00 
часа

VI. Обособена позиция № 6: филиал Хисаря

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1.
Сграда на детски 
санаториум на 
филиал Хисаря

гр. Хисаря, 
ул. „Гурко“ № 2 1 бр.

нощен
от 19.00 до 07.00 

часа

2.
Балнеолечебница, 

Нова баня на 
филиал Хисаря

гр. Хисаря, 
ул. „Гурко“ № 2 1 бр.

нощен
от 19.00 до 07.00 

часа.

3.
1 Нефрологично 

отделение на 
филиал Хисаря

гр. Хисаря, 
бул. „Гурко“ № 2 1 бр.

нощен
от 19.00 до 07.00 

часа.

4.
1 Нефрологично 

отделение на 
филиал Хисаря 

паркинг

гр. Хисаря, 
бул. „Гурко“ № 2 1 бр.

дневен
от 07.00 до 19.00 часа

VII. Обособена позиция № 7: филиал Момин проход

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1. Район на филиал 
„Момин проход“

гр. Момин проход, 
общ. Костенец, 

ул. „Христо Ботев“ 
№6

1 бр. денонощен 
(24 часа)

2. Вила „Романтика“
с. Костенец, 

общ. Костенец, 
м. „Вили Костенец“

1 бр.
нощен

от 19.00 до 07.00 
часа.

VIII. Обособена позиция № 8: филиал Поморие

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1.
Район на филиал 

„Поморие“ 
Портал

гр. Поморие, 
ул. „Проф. 

Парашкев Стоянов“ 
№7

1 бр.
нощен

от 19.00 до 07.00 
часа

2. Район на филиал гр. Поморие, 1 бр. нощен



„Поморие“ ул. „Проф. от 19.00 до 07.00
Стопански двор Парашкев Стоянов“ часа

№ 7

IX. Обособена позиция № 9: филиал Павел баня

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1.
Район на филиал 

„Павел баня“ 
Регистратура

гр. Павел баня, 
ул. „Освобождение“ 

№2
1 бр.

дневен
от 16.00 до 22.00 

часа

2.
Район на филиал 

„Павел баня“ 
База Ш

гр. Павел баня, 
ул. „Освобождение“ 

№2
1 бр.

нощен
от 19.00 до 07.00 

часа

3.
Район на филиал 

„Павел баня“ 
паркинг

гр. Павел баня, 
ул. „Освобождение“ 

№2
1 бр. денонощен 

(24 часа)

X. Обособена позиция № 10: филиал Наречен

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1. Район на филиал 
„Наречен“

с. Нареченски бани, 
общ. Смолян, 

ул.„Родопи“ № 2
1 бр. денонощен 

(24 часа)

XI. Обособена позиция № 11: филиал Баните, Смолян

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана

1.
Район на филиал 

„Баните“, Смолян, 
Хотелска част

с. Баните, 
общ. Смолян

1 бр.
нощен

от 19.00 до 07.00 
часа

2.
Район на филиал 

„Баните“, Смолян, 
Поликлиника

с. Баните, 
общ. Смолян 1 бр.

нощен
от 19.00 до 07.00 

часа.

Възложителят си запазва правото по време на изпълнение на договорите за 
обществената поръчка по обособени позиции да премахва от посочените по-горе 
списъци обекти, подлежащи на охрана, както и да добавя нови обекти в рамките на 
съответната обособена позиция, да променя разпределението на постовете и/или 
установения режим на охрана. В този случай договорената единична цена за 1 брой 
охранител се запазва, а месечното възнаграждение, дължимо на Изпълнителя по 
обособената позиция, се изчислява на база общия брой охранители за всички постове в 
съответните обекти на Възложителя, подлежащи на охрана.

II. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 497 040 (четиристотин
деветдесет и седем хиляди и четиридесет) лева без ДДС за срока на действие на 
договорите. Настоящата стойност е разпределена по обособени позиции, както следва:
1. Прогнозна стойност по обособена позиция № 1: 36 480 (тридесет и шест хиляди 
четиристотин и осемдесет) лева без ДДС;
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2. Прогнозна стойност по обособена позиция № 2: 72 960 (седемдесет и две хиляди 
деветстотин и шестдесет) лева без ДДС;
3. Прогнозна стойноет по обособена позиция № 3: 41 040 (четиридесет и една хиляди и 
четиридесет) лева без ДДС;
4. Прогнозна стойност по обособена позиция № 4: 18 240 (осемнадесет хиляди двеста и 
четиридесет) лева без ДДС;
5. Прогнозна стойноет по обособена позиция № 5; 18 240 (осемнадесет хиляди двеста и 
четиридесет) лева без ДДС;
6. Прогнозна стойност по обособена позиция № 6: 72 960 (седемдесет и две хиляди 
деветстотин и шестдесет) лева без ДДС;
7. Прогнозна стойност по обособена позиция № 7: 54 720 (петдесет и четири хиляди 
седемстотин и двадесет) лева без ДДС;
8. Прогнозна стойноет по обособена позиция № 8: 36 480 (тридесет и шест хиляди 
четиристотин и осемдесет) лева без ДДС;
9. Прогнозна стойност по обособена позиция № 9: 72 960 (седемдесет и две хиляди 
деветстотин и шестдесет) лева без ДДС;
10. Прогнозна стойност по обособена позиция № 10: 36 480 (тридесет и шест хиляди 
четиристотин и осемдесет) лева без ДДС;
11. Прогнозна стойност по обособена позиция № 11: 36 480 (тридесет и шест хиляди 
четиристотин и осемдесет) лева без ДДС;

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Договорите за обществената поръчка по 
обособени позиции ще бъдат сключени за срок до 27.12.2019 г. включително. Същите ще 
влизат в сила, считано от 23.01.2019 г. за обособена позиция № 8, а за веички оетанали 
обоеобени позиции (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11) - от 28.12.2018 г . .

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ (КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР)
1. Всеки участник следва да разполага с валиден към датата на подаване на офертата Лиценз 
за извършване на частна охранителна дейноет по смиеъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за 
чаетната охранителна дейност (ЗЧОД) или съответен еквивалент по националното 
законодателство, в случай че участникът е чуждестранно лице, за територията, в която се 
намират обектите на Възложителя, подлежащи на охрана.
Съответствието с поставеното изискване се декларира в съответната графа на образеца на 
еЕЕДОП и се доказва чрез представяне по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП на заверено от 
участника копие на Лиценз за извършване на частна охранителна дейноет или на друг 
еквивалентен документ.
До учаетие в преговорите се допуекат еамо участници, които отговарят на изискванията на 
Възложителя относно правоспособност за упражняване на професионалната дейност -  
предмет на поръчката.
Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора 
за обществена поръчка.
Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при 
изпълнението на договора за общеетвена поръчка и за предприетите мерки за тяхното 
решаване.
Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, когато възникнат непредвидени 
обетоятелства, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението на договора за 
обществената поръчка.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Икономически 
най-изгодна оферта, въз оенова на критерия най-ниска цена в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1



от ЗОП. Предмет на оценка от Комисията ще бъде предложената от участниците обща 
цена за изпълнение по съответната обособена позиция за целия срок на договора.

V. МЯСТО И ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО
Договарянето ще бъде проведено на 05.12.2018 г., от 10:00 ч., в сградата на 
„Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД в гр. София, 
бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, като в съответствие с чл. 67, ал. 1 от ППЗОП поредността на 
провеждане на преговорите с всеки един от поканените участници ще се определи от 
назначената от Възложителя комисия чрез жребий, на който могат да присъстват 
представители на поканените участници.

VI. СРОК и място ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ
Най-късно до 17:00 часа на 04.12.2018 г. поканените участници следва да подадат в 
деловодството на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ 
ЕАД на адрес: Централен офис на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща офертата за изпълнение на поръчката, която трябва 
да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Указанието за подготовка на 
офертата -  неразделна част от документацията за обществената поръчка.

VII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
В изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят ще отстранява от участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 
чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 
3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанието в т. 3 не се прилага, когато: 1. се налага да се защитят особено важни държавни 
или обществени интереси; 2. размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 
последната приключена финансова година.



Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отнощения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици. Участниците декларират съответствието си 
с това изискване в Част III: „Основания за изключване“, буква Г „Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 
възлагащия орган или възложителя на държава членка“ от еЕЕДОП.
При подготовка на офертите си, участниците следва да спазват всички задължения, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
{Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 
приложимите правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 
са приложими към предоставяните услуги, са: НАП, НОИ, МОСВ, МРРБ, Агенция по 
заетостта и Инспекция по труда).

Преди сключване на договор за обществената поръчка, за доказване на липсата на основания 
за отстраняване от процедурата участникът, избран за изпълнител, представя документите по 
чл. 58, ал. 1 от ЗОП.
Преди сключване на договор за обществената поръчка по обособени позиции участникът, 
избран за изпълнител следва да представи и следните документи:

- Правила и указания за спецификата на дейността по охрана, които включват и етични 
норми и модел на поведение на охранителния състав;

- План за охрана;
- Правилник за пропускателния режим;
- Тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при 

терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации;
- Бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, 

съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.;
- Действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при 

осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
Система за провеждане на инструктажи;

Плащането по договора за обществена поръчка се извършва съгласно условията, заложени в 
Проекта на договор.
Преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител 
на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно 
на сто) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от 
следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава/ 
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
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