
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Системи за управление на сигурността (Професионален опит в някоя от областите: системите за видеонаблюдение,
пожароизвестяване и пожарогасене, системи за охрана, системи за контрол на достъпа и работното време и други подобни)

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
1450

Изходящ номер
1

от дата
01-март-2021

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА

Национален регистрационен номер
121238454

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

Град
гр. София

код NUTS
София (столица)

Пощенски код
1797

Държава
България

Лице за контакт
Biser Yuliyanov Stamboliev

Телефон
+359 28735558

Факс
+359 28735558

Електронна поща
info@cprb.ru



Основен адрес (URL)
www.cprb.ru

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

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

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

IV.3) Обект на поръчката

Услуги

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)



Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
"ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" С ЧЕТИРИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ:
Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва";

Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва";

Позиция 3) "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва";

Позиция 4) "Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва".

По позиция. 1 „Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва":

- Организиране и осъществяване на денонощна (24-часова) физическа охрана чрез два охранителни 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.
По позиция 2. „Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва”

- Поддръжка и обслужване на четири паник-бутона в административната сграда на ЦПРБ на адрес Москва, ул.
Красного маяка д. 24 и един паник-бутон на КПП на жилищната сграда на ЦПРБ на адрес Москва, ул. Красного
маяка, д. 17, к. 3;
- Осигуряване на незабавна реакция на моторизиран екип на сигнали за тревога, подавани от паник-бутоните;

- Поддръжка на техническото състояние на средствата за сигнализация.

По 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 административната сграда на ЦПРБ на
адрес Москва, ул. Красного маяка д. 24 и в жилищната сграда на ЦПРБ на адрес Москва, ул. Красного маяка, д. 17,
к. 3.
По позиция 4. „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”

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

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
310000

Валута:
BGN

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ



V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Центърът на промишлеността на Република България в Москва е администрация съгласно чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП.

Стойностния праг на поръчката е по чл. 20, ал. 2, т. 1, буква б.

На основание на гореизложеното обществената поръчка е съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 - открита процедура.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявление

документация/описателен документ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
05.05.2021

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Бисер Стамболиев

VIII.2) Длъжност:



главен секретар


	

