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Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
121238454

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. София

Пощенски адрес:
ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев, № 13, офис 601/602

Пощенски код:
1797

код NUTS
София (столица)

Лице за контакт

Biser Yuliyanov Stamboliev



Електронна поща:
info@cprb.ru

Телефон:
+359 28735558

Факс:
+359 28735558

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.cprb.ru

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20734

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/115316

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/115316

горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

"ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА"

II.1.2) Основен CPV код

79713000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание



Организиране и осъществяване на денонощна (24-часова) физическа охрана чрез два охранителни поста на
централния вход на административната сграда на ЦПРБ в Москва, ежедневно, включително в почивните и
празнични дни. Осигуряване на специални средства за охрана - белезници, гумена палка, електрошок, спрей
нервно-паралитичен или сълзотворен и др. Поддръжка и обслужване на 4 паник-бутона в административната
сграда на ЦПРБ на и 1 паник-бутон на КПП на жилищната сграда на ЦПРБ. Осигуряване на незабавна реакция на
моторизиран екип на сигнали за тревога, подавани от паник-бутоните. Поддръжка на техническото състояние на
средствата за сигнализация. Поддръжка и ремонт на 2 системи за видеонаблюдение, инсталирани в
административната и жилищна сграда на ЦПРБ. Контрол по влизането и излизането през 4 КПП на
административната и 1 КПП на жилищната сграда на ЦПРБ. Проверка на пропуските и воденето на регистър на
посещенията на сградите на ЦПРБ.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
310000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции
4

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
4

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

позиция 1 "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

79713000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София (столица)

Основно място на изпълнение
Център на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, 117570, гр. Москва, ул. Красного
Маяка, д. 24

II.2.4) Описание на обществената поръчка

-Организиране и осъществяване на денонщна /24 часова/ физическа охрана чрез два охранителна поста на
централния вход на административната сграда на ЦПРБ в Москва,ул.Красного маяка д.24 ,ежедневно ,включително
в почивните и празнични дни.
-Осигуряване на специални средства за охрана ,които да са част от екипировката на охранителите-
белезници,гумена палка,електрошок,спрей нервно-паралитичен или сълзотворен и др.

II.2.5) Критерии за възлагане



Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
100000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Начална дата
13-май-2021

Крайна дата
12-май-2022

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

позиция 2 "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

79713000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София (столица)

Основно място на изпълнение
Център на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, 117570,гр. Москва, ул.Красного
маяка, д. 24

II.2.4) Описание на обществената поръчка

-Поддръжка и обслужване на четири паник-бутона в административата сграда на ЦПРБ на адрес Москва,ул.
Красного маяка д. 24 и един паник-бутона на КПП на жилищната сграда на ЦПРБ на адрес Москва,ул.Красного маяка
д.17, к.3.



II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
25000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Начална дата
13-май-2021

Крайна дата
12-май-2022

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (3)

II.2.1) Наименование

позиция 3 "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"

Обособена позиция №
3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

79713000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София (столица)

Основно място на изпълнение
Център на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, 117570, гр. Москва, ул. Красного
маяка, д. 24

II.2.4) Описание на обществената поръчка



-Поддръжка и ремонт на две системи за видеонаблюдение,инсталирани в админстративната сграда на ЦПРБ в
Москва, ул. Красного маяка д. 24 и в жилищната сграда на ЦПРБ в Москва,ул.Красного маяка д. 17 ,к. 3

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
10000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Начална дата
13-май-2021

Крайна дата
12-май-2022

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (4)

II.2.1) Наименование

позиция 4 "Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва"

Обособена позиция №
4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

79713000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София (столица)

Основно място на изпълнение
Център на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, 117570,гр. Москва, ул. Красного
маяка, д. 24

II.2.4) Описание на обществената поръчка



-Контрол по влизането и излизането в административната сграда и едно КПП на жилищната сграда на ЦПРБ.

-Проверка на пропуските и воденето на регистър на посещенията на сградите на ЦПРБ.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
175000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Начална дата
13-май-2021

Крайна дата
12-май-2022

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
1. Списък на документите, подписан и подпечатан; 2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор; 3. Единен европейски документ за обществени поръчки; 4. Пълномощно на лицето, подписващо-
представя се когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на
лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата и да представлява участника в процедурата.5. Декларация за срока на валидност на офертата;

III.1.2) Икономическо и финансово състояние



Списък и кратко описание на критериите за подбор
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, които имат положителен финансов
резултат за 2020 г. Доказва се с представянето на копие от годишен баланс и ОПР.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за
икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП – справка за общия оборот на участника,
в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, които
участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по
основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може
да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят
приеме за подходящ.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участниците трябва да имат опит в областта на осъществяване на съответната дейност, като трябва да отговарят
на следните изисквания:
- През периода 2018, 2019, 2020 г. да са изпълнили поне два договора за услуги в области, сходни с предмета на
настоящата поръчка.
- Да разполагат с екип за изпълнение на поръчката с необходимото образование, умения и опит за качествено
изпълнение на техническите спецификации.
- Да разполагат с валиден лиценз за осъществяване на охранителна дейност на обекти – за обособена позиция №
1 и лиценз за охрана с технически средства – за обособена позиция № 2.

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за
изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
05-април-2021

Час
17:30

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до
01-юли-2021



IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
06-април-2021

Час
14:00

Място
В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Обявлението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от публикуването му
, при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01-март-2021


	

