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Изх.№ /06.12.2019 год.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
Във връзка с необходимостта от избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет 
“Осигуряване на денонощна, физическа, охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с 
прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр.Ловеч" при условията на чл. 
20, ал.4, т.2 от ЗОП Ви отправяме Покана със следните параметри:
Предмет на услугата : “Осигуряване на денонощна, физическа, охрана за опазване на имущество 
и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр.Ловеч", със
1. услугата се извършва ежедневно - 24 часа в денонощието, 7 /седем/ дни в седмицата -  
Изпълнителят трябва да извършва :
1.1. Денонощна, физическа охрана с мониторен контрол чрез видеокамери и със сигнално 
охранителна техника за опазване на имущество, сгради, заедно с прилежащите към тях площи, 
както и на пациенти, служители и дежурния персонал, работещ в шокова зала на Спешно 
отделение.
1.2. Изпълнителят трябва да оказва съдействие при нарушаване на обществения ред и 
нападение над медицинския персонал. В случай на нарушаване на обществения ред от лица в 
явно нетрезво състояние в района на болницата да бъде уведомяван дежурен РУ- Ловеч. В 
случай на необходимост от съдействие от органите на МВР да уведомяват незабавно дежурен 
РУ-Ловеч.
1 -З.Да осигури пропускателен режим и проверка на съмнителни лица, както и на пренасяния 
багаж влизащи в района на отделенията за стационарно лечение. При констатиране на оставен 
безконтролен багаж или пакет да не се пипа, отваря или пренася, а да се отцепи мястото и да се 
уведоми дежурен РУ-Ловеч.
1.4. Дейността ще се извършва от един стационарен пост за охрана - ПОСТ №1 -  намиращ се на 
главния вход на ул.”Съйко Съев” №27 с денонощен (24-часов) режим на работа в работни, 
празнични и почивни дни.
1.5. Дейността да се извършва минимум от четирима невъоръжени охранители, редуващи се по 
график.
2. Срок за изпълнение на услугата -1 2  месеца от датата на подписване на договора.
3. Крайната цена на услугата за период на действие на договора -12 месеца да не надвишава 
44 400.00 лв./четиридесет и четири хилядни и четиристотин лева и 00 ст./ без ДДС. Цената за 
изпълнение на услугата да не превишава за 1 /един/ календарен месец да 3700.00/три хиляди и 
седемстотин лева и 00 ст/без ДДС. Ценови предложения над този определен финансов ресурс 
няма да се разглеждат и няма да участват в класирането.
4. Начин на финансиране и плащане
4.1 .Финансиране на поръчката - със собствени средства на Възложителя.
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4.2.Начин и срок на плащане.
4.2.1. Възложителят заплаща предоставена услуга по банков път, по сметка на Изпълнителя 
срещу издадена оригинална данъчна фактура от Изпълнителя.
4.2.2. Плащането по т.4.2.1. се извършва до 10/десето/ число на следващия месец, след издаване 
на оригинална данъчна фактура от Изпълнителя, цитираната от Изпълнителя банкова сметка.
5. При подаване на Ценово предложение за изпълнение на услугата, участниците да прилагат 
„Проект на План за организацията на охранителната дейност и функционални задължения на 
охранителите“.
6. На първо място се класира офертата на участника, получил „най-ниска цена за изпълнение на 
услугата“ .
7.0фертите да се представят до 12.12.2019г. 16:00 часа на адрес: 5500 Ловеч, ул.Съйко Съев № 
27, етж.2, стая № 27 или на e-mail адрес: mbal lovech@abv.bq.
При подаване на ценово предложение от ваша страна задължително да се опише предмета на 
услугата, както следва : “Осигуряване на денонощна, физическа, охрана за опазване на 
имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД- 
гр.Ловеч"
в.При желание от ваша страна до 12.12.2019г 12:00 часа може да се направи оглед на сградата и 
стационарният пост. /Оглед може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа 
съвместно с представител на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр.Ловеч"/

Приложения:
1. Ценово предложение -  Приложение № 1

Теодора П«
Заместник,
Съгласно
директор на МБАЛ АД Ловеч

Петрова Нановска - Изпълнителен
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