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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-Русе:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
23. Системи за управление на сигурността...
Решение номер 66 от дата 10.12.2018 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117001983
BG323, „Свободна зона - Русе” ЕАД, бул. Тутракан № 71, За: Десислава Петкова; Алтан
Махрямов - за извършване на оглед, България 7003, Русе, Тел.: 082 880816, E-mail:
trade@freezone-rousse.bg, Факс: 082 831112
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.freezone-rousse.bg.
Адрес

на

профила

на

купувача

(URL):

http://www.freezone-rousse.bg/index.php?

pagee=zop&lang=bg&page=140&subpage=57&newsid=45.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Друг: Организирането, изграждането, експлоатацията и стопанисването на активите на
"Свободна зона - Русе" ЕАД
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Публично състезание
IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
IV: Поръчка
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=882602&newver=2
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IV.1) Наименование
„Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на сградния фонд, движимото
и недвижимото имущество, находящо се на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД"
IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка включва извършване на денонощна физическа
въоръжена охрана и контролно-пропускателен режим, включително през почивните и
празнични дни на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на
територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД , в съответствие със Закона за частната
охранителна дейност /ЗЧОД/, Обн. ДВ. бр. 10 от 30 януари 2018 г., подзаконовите
нормативни актове и изискванията на Възложителя. Изпълнителят следва да извършва и
дейността по организиране и събиране на такси при осъществяване на пропускателния
режим, а именно: „входна такса”, такса „паркинг” и такса „кантар”. Обектът представлява
район с площ - 235 000 кв.м, разделен условно в две части: Зона „А” и Зона „Б”, с
изградени и функциониращи 29 бр. сгради /складови, индустриални, административни и
др. сгради/ с обща РЗП 31 000 кв.м.; открити складови площи и паркинги; претоварна ж.п.
гара и депо за светли нефтопродукти. Охраната следва да бъде изпълнявана от най-малко 1 /
един/ пост и 1 /един/ мобилен охранителен патрул, както следва: ПОСТ - разположен в
КПП на Зона "А", в съседство на административната сграда. Постът е денонощен и
въоръжен. Възложителят осигурява система за видео наблюдение и касов апарат за
събиране на такси. Мобилен охранителен патрул – за пешеходен обход на Зона „А” и Зона
„Б” по предварително уточнени маршрути. Мобилният патрул е денонощен, подвижен,
въоръжен. Обхватът и изискванията към изпълнението на услугата са подробно описани в
Техническите спецификации - Приложение № 1, неразделна част към документацията за
обществена поръчка.
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
Нецелесъобразно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.
Дейностите нямат разнороден характер, поради което е най-целесъобразно охраната на
обектите да бъде възложена на един изпълнител. Неразделянето на обособени позиции ще
осигури от една страна единно ръководство на действията при възникване на инцидент,
изключва негативният ефект от разделянето на отговорностите и възникване на конфликт
на интереси между различни изпълнители, които биха охранявали обекти, намиращи се в
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=882602&newver=2
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непосредствена близост и от друга – намалява рискът от неефективно разходване на
публични средства.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 190000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане
обществена поръчка за услуга по Приложение №2 е на стойност от 70 хил. лв. до 500 хил.
лв. без включен ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл.18, ал.1, т.12-13
на ЗОП процедури. В конкретния случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е
в размер на 190 000 лв. без включен ДДС. Имайки предвид планираните сходни услуги
занапред, обществената поръчка ще бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за
провеждане на публично състезание по чл. 178 от ЗОП. Провеждането на процедурата
гарантира публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респективно
постигането на най-добрите за Възложителя условия. Посредством тази процедура се цели
и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни
условия и прозрачност при провеждане на процедурата.
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
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
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.4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на
срока по чл.179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
10.12.2018 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=882602&newver=2
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Димитър Данаилов Недялков
VIII.2) Длъжност
Изпълнителен директор
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