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ДО
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС отправя покана към всички
заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти са избор на
изпълнител за осъществяване на охрана на сграда на РЗИ-Бургас за срок от 1 /една/ година
по две позиции: Обособена позиция №1 „Физическа охрана на сграда на РЗИ-Бургас“,
Обособена позиция № 2 “Охрана със сигнално – охранителна техника и
видеонаблюдение на сграда на РЗИ-Бургас“, чрез директно възлагане, по реда на чл. 20,
ал.4, т. 3 от ЗОП.
1. Предмет, количество и обем по обособена позиция №1- Позицията включва
избор на изпълнител, който да осъществява охраната на сградата на РЗИ-Бургас по смисъла
на чл. 5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност, съгласно утвърден график и
съобразно разработения от Изпълнителя план.
Поръчката включва:
- физическа охрана чрез един невъоръжен пост, находящ се на централния вход на
сградата, с дневен режим на работа -от 8,00 до 18,00 часа в работни за РЗИ-Бургас дни;
- при необходимост и след сигнал от служителят на пост, охраната следва да бъде
подсилена с дежурен автопатрулен екип с минимум двама въоръжени охранители.
- монтиране на „паник бутон“ за сметка на изпълнителя;
- охраняване имуществото в обекта;
- охранявана на обществения ред на територията на обекта и следене за спазване на
вътрешния ред съгласно Правилника за вътрешния ред на РЗИ-Бургас;
- видеонаблюдение чрез осигурен от възложителя монитор на сигнали от монтирани
видеокамери;

- осигуряване на пропускателен режим на централния вход на административната
сградата, така че да се предотврати неконтролираното проникване в същия, като се спазват
следните общи условия:
 информиране и насочване на гражданите и клиенти към съответните
длъжностни лица в РЗИ-Бургас;
 недопускане влизането на граждани в сградата извън установеното работно
време на инспекцията;
 следене за спазване реда при входа на сградата и незабавно информиране на
ръководството за възникнали проблеми;
 недопускане изнасянето на служебно имущество от сградата от външни лица,
както и от служители на инспекцията без необходимото разрешение.
Всеки участник в ценовото си предложение следва да посочи цена /без ДДС/
за изпълнение на всички дейности по точка 1-за един работен ден, в посочената погоре времева зона.
2. Предмет, количество и обем по обособена позиция №2- Предмет на настоящата
поръчка е избор на изпълнител, който да осъществява сигнално-охранителна дейност по
чл.5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност, чрез сигнално – охранителна техника
и видеонаблюдение на сградата на РЗИ-Бургас, с цел предотвратяване на посегателства
върху имущество на РЗИ-Бургас. Охраната ще се извършва посредством монтирани в
сградната на РЗИ-Бургас алармени системи /4 точки със СОТ и външни охранителни
камери/, свързани към дежурен център на участника, в който се следят и регистрират
всички получени сигнали, нарушенията се проверяват от специализирани патрули на
участника.
Всеки участник в ценовото си предложение следва да посочи цена /без ДДС/
за изпълнение на всички дейности по точка 2 за един месец.
3. Място на изпълнение: Администартивна сграда на Регионална здравна инспекция
–Бургас, намираща се на адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска“ №120. Сградата е с
приблизителна площ от 2000 кв.м. на пет /5/ етажа, в задния двор е разположена едноетажна
постройка, която също е определена за охрана.
3. Източник на финансиране –Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват
от собствени бюджетни средства на РЗИ-Бургас.
4. Начин на плащане – всеки месец, в левове по банков път, със срок на отложено
плащане до 30 календарни дни.
5. Срок за изпълнение и по двете обособени позиции: до 31.12.2022 г.
6. Специални изисквания към предмета на поръчката и към изпълнителя:
Всеки участник в настоящата процедура следва да притежава лиценз за извършване
на охранителна дейност, валиден за територията на област Бургас издаден по реда на
Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).
Всеки участник следва да разполага, освен с охранител на невъоръжения пост на
централен вход, и с дежурен екип /автопатрул/, който при нужда да реагира с цел
обезпечаване сигурността на охранявания обект.
Всеки участник следва да разполага с квалифициран нает персонал, притежаващ
професионален опит във физическата охрана, необходим за качественото и своевременно
извършване на поръчката в предвиденото количество обем и с нужното качество.
Всеки участник следва да може да изпълни поръчката в съответствие със заданието на
възложителя.

Всеки участник следва да има през последните три години, считано от датата на
представяне на офертите, услуги които са сходни или еднакви с предмета на настоящата
обществена поръчка. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък- декларация
на изпълнените през последните три години, считано от датата на представяне на офертата,
услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка, с посочване на
стойностите, датите и възложителите. Участникът следва да е изпълнил през последните
три години минимум 1 (една) услуга с еднакъв или сходен предмет с този по обособена
позиция №1 и обособена позиция №2.
Офертите се приемат до 30.12.2021 г. всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в звеното
за административно обслужване на РЗИ –Бургас.
Участниците имат възможност да направят оглед на сградата и помещенията всеки
работен ден до 30.12.2021 г., след уговорка с Директор на Дирекция „АПФСО“ при РЗИБургас- г-жа Павлина Цонева на тел. 056/807-313. За целта се подписва протокол за
извършено посещение и оглед на обекта.
Подаването на индикативна оферта не ангажира по никакъв начин възложителя с
избор на конкретен изпълнител, нито може са послужи на потенциални кандидати за
получаване на конкретно предимство в хода на процедурите по избор на изпълнител.
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