
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
1450

Поделение
Център на промишлеността на Република България в Москва

Изходящ номер
273

от дата
14-май-2021

Обявление за възложена поръчка - ЗОП

ЗОП

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. Москва

Пощенски адрес:
ул. Красного маяка, дом 24

Пощенски код:
117570

код NUTS
София (столица)

Лице за контакт

Biser Yuliyanov Stamboliev

Електронна поща:
info@cprb.ru

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.cprb.ru

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



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" С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

II.1.2) Основен CPV код

79713000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

позиция 1 "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва" - -Организиране и осъществяване
на денонщна охрана чрез два поста на централния вход на административната сграда на ЦПРБ в
Москва,ул.Красного маяка д.24
позиция 2 "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва" - 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.
позиция 3 "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва" - 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
позиция 4 "Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва" - Контрол по влизането и
излизането в административната и жилищната сграда на ЦПРБ.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
да

Брой обособени позиции
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
Руска федерация 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

Цена

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
Руска федерация гр. Москва, ул. Красного маяка д. 24

Руска федерация гр. Москва, ул. Красного маяка д. 17, к. 3

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

Цена

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
Руска федерация гр. Москва, ул. Красного маяка д. 24

Руска федерация гр. Москва, ул. Красного маяка д. 17, к. 3

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

Цена

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
Руска федерация гр. Москва, ул. Красного маяка д. 24

Руска федерация гр. Москва, ул. Красного маяка д. 17, к. 3

II.2.4) Описание на обществената поръчка

-Контрол по влизането и излизането в административната сграда и едно КПП на жилищната сграда на ЦПРБ: 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.
-Проверка на пропуските и воденето на регистър на посещенията на сградите на ЦПРБ.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

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 ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

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

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

Раздел V: Възлагане на поръчката (1)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
Договор № 142/2-21/ФО

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
1

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

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора



Дата
11-май-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
1

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
100000

Валута
BGN

Най-ниска оферта
81840.18

Най-висока оферта
100000

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Дружество с ограничена отговорност "Частна охранителна организация "Агенция за Комплексна Безопасност -
АКБ""

Национален регистрационен номер
7707701701

Пощенски адрес

Държава
Руска федерация

Град
Москва

Пощенски адрес
Приютский пер., д. 3, стр. 1, пом. 12, 12А

Пощенски код
127055

код NUTS
Not specified / Other



Електронна поща
office@r1a.su

Телефон
+359 74996411880

Изпълнителят е МСП
не

Раздел V: Възлагане на поръчката (2)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
Договор № 143/2-21/ПО

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
2

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

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
11-май-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
1

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
25000

Валута
BGN

Най-ниска оферта
20388.02

Най-висока оферта
25000

Валута
BGN



V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Дружество с ограничена отговорност "Частна охранителна организация "Агенция за Комплексна Безопасност -
АКБ"" гр. Москва

Национален регистрационен номер
7707701701

Пощенски адрес

Държава
Руска федерация

Град
Москва

Пощенски адрес
Приютский пер., д. 3, стр. 1, пом. 12, 12А

Пощенски код
127055

код NUTS
Not specified / Other

Електронна поща
office@r1a.su

Телефон
+359 74996411880

Изпълнителят е МСП
не

Раздел V: Възлагане на поръчката (3)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
Договор № 144/2-21/ТО

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
3

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

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
11-май-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0



Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
1

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
10000

Валута
BGN

Най-ниска оферта
9096.33

Най-висока оферта
10000

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Дружество с ограничена отговорност "Частна охранителна организация "Агенция за Комплексна Безопасност -
АКБ"" гр. Москва

Национален регистрационен номер
7707701701

Пощенски адрес

Държава
Руска федерация

Град
Москва

Пощенски адрес
Приютский пер., д. 3, стр. 1, пом. 12, 12А

Пощенски код
127055

код NUTS
Not specified / Other

Електронна поща
office@r1a.su

Телефон
+359 74996411880

Изпълнителят е МСП
не

Раздел V: Възлагане на поръчката (4)



Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
Договор № 145/2-21/ФО

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
4

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

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
11-май-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
1

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
175000

Валута
BGN

Най-ниска оферта
135783.88

Най-висока оферта
175000

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Дружество с ограничена отговорност "Частна охранителна организация "Агенция за Комплексна Безопасност -
АКБ"" гр. Москва

Национален регистрационен номер
7707701701

Пощенски адрес



Държава
Руска федерация

Град
Москва

Пощенски адрес
Приютский пер., д. 3, стр. 1, пом. 12, 12А

Пощенски код
127055

код NUTS
Not specified / Other

Електронна поща
office@r1a.su

Телефон
+359 74996411880

Изпълнителят е МСП
не

Раздел VІ: Допълнителна информация

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.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14-май-2021

Приложение Г5 – Обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне



1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне

Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или
подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени

2. Обяснение

На осн. чл. 108, т. 4, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с 4 обособени позиции е
прекратена, поради липса на подадени оферти.
На осн. чл. 182, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП е проведена процедура по пряко договаряне.


	

