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BG-Варна:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
23. Системи за управление на сигурността...
Решение номер ОП3-ПД/ 2019 от дата 31.05.2019 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662064
BG331, Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел Балевски с Център по хидро- и
аеродинамика-Варна, кв.Аспарухово, ул.Уилям Фруд № 1, За: Емилия Николова - Правен съветник, България 9003,
Варна, Тел.: 052 370501, E-mail: office@bshc.bg, Факс: 052 370514
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.bshc.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1898,13087.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Друг: Научноизследователска
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Пряко договаряне
IІI: Правно основание
Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност на обект
"Център по хидро- и аеродинамика - Варна": недвижим имот, включващ зелени площи и сгради
IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Охраната следва да осигурява физическо присъствие на охранители в съответствие с ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ОХРАНАТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ЦЕНТЪРА ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА - гр. ВАРНА”, седем
дни в седмицата, включително и през празнични и почивни дни, осъществяваща се по утвърден от упълномощени
представители на изпълнителя месечен график за работа на охранителите в съответствие с нормите за работно време
и почивки определени в Кодекса на труда и подзаконова нормативна уредба, като за целта изпълнителят трябва да
разполага с необходимия кадрови ресурс. Техният брой следва да бъде достатъчен за качественото извършване на
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услугата, чрез използване на подходящо оборудване и технически средства и да не се променя предложения брой
охранители, независимо от обективни и субективни причини - болнични, отпуски или напускане на служители.
Участникът следва да разполага с достатъчен брой опитни лица, най-малко на длъжност "охранител", които да
притежават съответната професионална компетентност, квалификация и/или правоспособност съгласно чл. 28 от
ЗЧОД. Срокът за подмяна на охранител при необходимост да е до 30 минути. Продължителност на дежурството на
охранител да бъде до 12 часа. Охраната да се осъществява на основание съвременни модели и системи за
комуникация, както и средства за охрана. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват
охранителна дейност техническо оборудване и униформено облекло със съответните отличителни знаци. Избраният
за Изпълнител носи имуществена отговорност към Възложителя по време на изпълнение на обществената поръчка.
При възникване на щети в резултат на неизпълнение на договорните отношения от страна на изпълнителя, или на
противозаконно посегателство на неразкрит извършител, или несвоевременни мерки или липса на такива в случай на
пожар и/или природно бедствие, изпълнителят възстановява щетата в пълен размер. При щети, които са възникнали в
резултат на противозаконно посегателство на разкрит извършител, изпълнителят възстановява разликата между
стойността на щетата и сумата, която извършителят е осъден да възстанови на Възложителя. Охранителите на
изпълнителя са длъжни да не разпространяват служебна и вътрешна информация за Възложителя, станала им
известна при и по повод изпълнението на услугата. В случай на необходимост се осигурява незабавен достъп на
специализирани екипи на МВР, Спешна медицинска помощ, РСПБС и др., като им се оказва съдействие без да се
изоставят основните задължения по охраната на обектите. Наличие на собствен дежурен център за контрол и помощ
или за оказване на услуга по осъществяване на помощ при подаване на сигнал от органите на МВР. С цел
осъществяване на ефективна и своевременна реакция дежурният пост да осигурява време за реакция на съответния
екип на изпълнителя до 3 (три) минути при спазване на законовите правила за движение по пътищата. Необходимо е
наличието на гарантирано ненарушима мобилна или радиовръзка между охранителите на смяна и дежурният център.
Участникът трябва да притежава валиден към момента на подаване на офертата лиценз за извършване на частна
охранителна дейност по смисъла на ЗЧОД на територията на цялата страна или на територията на община Варна.
Лицензът трябва да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. Период на договора – 24 месеца. За повече
подробности - Поканата за участие в процедурата.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските
фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Съгласно чл. 46, ал. 1 изр. второ от ЗОП възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за
целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на ОП да се извършва от един доставчик.
Разделянето на обществената поръчка на две обособени позиции – жива охрана и СОД е нецелесъобразно и би довело
до затруднения за Възложителя. Спецификата на услугата изисква максимална сигурност, бързина и единодействие
при възникване на обстоятелства, които биха могли да доведат до застрашаване на живота, здравето на хората и / или
увреждане на имуществото на Възложителя. Тези цели трудно биха се осъществили при наличието на повече от един
Изпълнител при разделяне на ОП на две обособени позиции.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Съгласно чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато
обществената поръчка е за специфични услуги по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, а именно – Детективски
и охранителни услуги (CPV 79710000) и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП – в случая прогнозната стойност на
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обществената поръчка е 250 000 лв. Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена на база
разходваните средства за предходен период и евентуални корекции за бъдещия двугодишен срок, както и възможност
за включване на допълнителни обекти за охрана при възникването им, на основание чл.21, ал.1 от ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление,
договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко
договаряне
"СОД-Варна" АД ЕИК 103136921, гр. Варна, ул. "Бузлуджа" 15 Тел.: 052/ 602 179, e-mail: office@sodvarna.com "Интер
СОД" ЕООД ЕИК 148104159, гр. Варна, ул. "Йосиф Стоянов" 5, ет.2, офис 6 Тел.: 052/ 979 079 e-mail:
intersod.varna@abv.bg ЕТ "НИК-ПОЛ-НИКОЛАЙ ГЕОРИЕВ" ЕИК 813192971 - гр. Варна, ул. "Младежка" бл. 38, ет. 6,
ап. 41 Тел.: 052/63-13-63, e-mail: office@nik-pol.com
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за
проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
поканата за участие
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.1) Допълнителна информация
Срок за подаване на офертата –до 17.06.2019 г. до 16:30 часа. Критерий за възлагане на поръчката: икономически най
– изгодна оферта при критерии: „най-ниска цена“ в съответствие с чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП Дата и място на отваряне на
офертата и провеждане на жребий –на 18.06.2019 г. от 10:00 часа в малката заседателна зала на ЦХА-Варна, гр. Варна
9003, кв. “Аспарухово”, ул. “Уилям Фруд” № 1, Админ.сграда, втори етаж. Място и дата за провеждане на
преговорите - 18.06.2019 г. от 13:00 часа на в малката заседателна зала на ЦХА-Варна, гр. Варна 9003, кв.
“Аспарухово”, ул. “Уилям Фруд” № 1, Админ.сграда, втори етаж. Гаранция за изпълнение- гаранция, обезпечаваща
изпълнението на договора, в размер на 3 на сто от стойността му (изчислена на база двугодишния срок на договора) се
представя от избрания изпълнител в една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail:
cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
31.05.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев
VIII.2) Длъжност
Ръководител ЦХА-Варна, упълномощен съгласно Заповед № РД-09-78/ 22.05.2019
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