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ДО ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка  
 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА провежда обществена 

поръчка при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с  предмет на обществената поръчка: 

„Осигуряване на охрана със сигнално-охранителна техника, мониторинг и сервиз на 

пожароизвестителна инсталация - административна сграда и гаражи на РЗИ - Стара 

Загора“  
 

1. Предмет на поръчката: Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена   

поръчка е избор на изпълнител, с който ще се сключи договор за осигуряване на охрана със 

сигнално-охранителна техника и пожароизвестителна инсталация - административна сграда и 

гаражи на РЗИ - Стара Загора“  

2. Място на изпълнение: административна сграда на РЗИ – Стара Загора, ул. „Стефан 

Караджа“ № 10 

3. Срок на услугата –  12 (дванадесет) месеца, считано от 01.01.2017 г.  

4. Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката за 12 месеца е в размер на    

3 500.00 лв. с ДДС крайна цена.  

5. Техническа спецификация:  

 Сигнално-охранителната апаратура е собственост на РЗИ Стара Загора. 

- Охраната на обектите със СОТ да се осъществява денонощно в делнични,почивни 

ипразнични дни като за целта избраният изпълнител трябва да разполага с необходимия 

технически и кадрови ресурс.  

- Времето за реакция на патрулните екипи от момента на получаване на алармения 

сигнал, до пристигането им пред охраняемите обекти не трябва да надвишава 5 /пет/ минути. 

Осъществяването на охраната на посочените обекти  да включва: 

 Денонощно наблюдение и реакция с въоръжени автопатрули на охраняваните обекти, 

регистрация и реагиране със специализирани патрулни екипи за проверка на сигналите, 

получени от СОТ. 

 Уведомяване на определените от Възложителя длъжностни лица по телефон при 

констатиране на взлом, пожар, спиране на електрозахранването или технически проблем в 

системата в срок до 3 (три) минути от получаване на сигнала. 

 Възможност за осигуряване на физическа охрана на обекта до пристигане на 

представител на Възложителя, в случай на проникване и/или нарушена цялост на обекта, 

установено от дежурния патрул. 

 Ежемесечно осъществяване на профилактика на СОТ и пожароизвестителна 

инсталация отразена с протокол.  

 Оглед на обектите в РЗИ Стара Загора може да се извърши след предварително 

уточняване с главен специалист Йордан Иванов, тел. за контакти 0884 100 497 за всеки 

работен ден до 18.11.2016 г. за времето от 09,00 ч. до 14,00 ч. 
 

6. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска  цена”. 
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 Офертите да се представят в писмена форма, на български език, в запечатан непрозрачен 

плик. На плика да бъдат изписани наименование на лицето, което прави предложението, адрес, 

телефон, е-мейл и наименование на предмета на обществената поръчка.  

Офертата следва да включва: 

- данни за лицето, което прави предложението – адрес, телефон за връзка, 

ЕИК/БУЛСТАТ; 

- Копие от Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден от директора 

на Главна дирекция "Национална полиция" или от упълномощени от него лица; 

- ценово предложение; 

- схема на разположение на патрулите в района на административната  сграда на РЗИ. 

- препоръки 

- примерен договор 

Участниците могат да представят (изпращат) офертите си на адрес: гр. Стара Загора,    

ул. „Стефан Караджа” № 10 от 08.30-16.00 часа всеки работен ден, етаж 1, звено за 

административно обслужване (деловодство).  

Краен срок за приемане (получаване) на офертите до 16.00 ч. на 21.11.2016 г. 

Приемането на офертата се регистрира във входящ регистър, като  върху плика се отбелязват 

номера, датата и часът на получаването. 

 
С уважение, 

 

Д-Р ЗЛАТИНА НАНЕВА 

Директор на РЗИ – Стара Загора 


