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Версия за печат

01310-2014-0010
I. II. IV.
BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с
бронирани автомобили
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил
Благоев" №14, За: Ирина Косева, Панайот Желязков, България 1271, София, Тел.:
02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и възстановяване", София,
ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsv-bg.com.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация:
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: инж. Димитър Стоилов, Панайот Желязков,
България 1271, София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02
8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване", София, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за
участие:
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: Ирина Косева, България 1271, София, Тел.: 02
9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване", София,ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
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Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие:
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: Анета Бъчварова, Петя Георгиева, България
1271, София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване", София, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и
възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства
охрана на обекти предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”, по
обособени позиции: Позиция 1 Охрана на обекти частна държавна собственост
Позиция 2 Охрана на обекти публична държавна собственост
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Услуги
Категория услуги: 23
Място на изпълнение: Обектите, разположени на територията на Поделение ТСВ София, Поделение ТСВ - Пловдив, Поделение ТСВ - Варна и Поделение ТСВ Горна Оряховица
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
„Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства
охрана на обекти предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”, по
обособени позиции: Позиция 1 Охрана на обекти частна държавна собственост
Позиция 2 Охрана на обекти публична държавна собственост
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
79713000
Описание:
Охранителни услуги
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ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
„Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства
охрана на обекти предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”, по
обособени позиции: Позиция 1 Охрана на обекти частна държавна собственост
Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ - София 1. Ремонтномеханизиран район (РМР) - 1 Враждебна 2. Ремонтно-механизиран район (РМР) - 2
Враждебна 4. Строителен възстановителен район (СВР) Мездра 5. Бивше помощно
стопанство Казичене 6. Бивша складова база Видин Обекти разположени на
територията на Поделение ТСВ – Пловдив 1. Строителен монтажен район (СМР) –
Пловдив 2. Строителен възстановителен район (СВР) Безмер 3. Строително
монтажен район (СМР) – Раднево: Имот с. Трояново Имот с. Ковачево Обекти
разположени на територията на Поделение ТСВ – Варна 1. Тунелен район Лозарево
2. Строителен възстановителен район (СВР) Разделна Обекти разположени на
територията на Поделение ТСВ – Горна Оряховица 1. Механизиран район (МР)
Лясковец 2. Район за ремонт на железния път (РРЖП) Лясковец 3. Монтажно
демонтажна база (МДБ) Одърне 4. Бивш строителен район (СР) Русе в местност
Сръбчето 5. Бивше поделение 58950 - Горна Оряховица 6. Бивше Средно
сержанстко железопътно училище (ССЖПУ) Горна Оряховица Позиция 2 Охрана
на обекти публична държавна собственост Обекти разположени на територията на
Поделение ТСВ – Пловдив Складова база за съхранение на военновременни
мощности (СБ за СВВМ) – Калояновец: Район Маноле Район Кариера– Калояновец
Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Горна Оряховица 1.
Складова база за съхранение на военновременни мощности СБ за СВВМ Бяла:
1.1.Район „Ресен” 1.2.Район „Михалци-Стамболово”
Прогнозна стойност без ДДС
360000 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
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12
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура за всички
позиции в размер на 3600.00 (три хиляди и шестотин) лева без ДДС, а за всяка
позиция, както следва: Позиция 1 Охрана на обекти частна държавна собственост –
3024.00 (три хиляди и двадесет и четири) лева без ДДС; Позиция 2 Охрана на
обекти публична държавна собственост – 576.00 (петстотин седемдесет и шест)
лева без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция
в оригинал със срок на валидност 90 календарни дни след крайния срок за
получаване на офертите или парична сума, внесена по сметка на ДП „ТСВ” IBAN:
BG60CECB97901022359800, BIC: СЕСВВGSF, банка: ЦКБ София - клон “Запад”.
Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал.
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда
на чл.61 и чл.62 от ЗОП. При сключване на договора, участникът определен за
изпълнител представя гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от
договорената стойност без ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията
се представя в една от следните форми: банкова гаранция в оригинал със срок на
валидност срока на изпълнение на договора или парична сума, внесена по сметката
на ДП „ТСВ” IBAN: BG60CECB97901022359800, BIC: СЕСВВGSF, банка: ЦКБ
София - клон “Запад”. Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да
бъде в оригинал. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по
банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Цената е твърдо договорена в лева без ДДС, за целия срок на поръчката с
представени в офертата отделните елементи на ценообразуването: (месечна цена в
лева за един охранител, обща месечна стойност на услугата за всеки обект и обща
стойност в лева без ДДС с включени разходи за транспорт, униформено облекло,
технически средства, обучение на охранителите и др.). Заплащането на
охранителните услуги ще се извършва от съответното поделение на Възложителя,
на база сключен договор, за всеки изминал месец в срок до 30 (тридесет)
календарни дни, по банков път, в лева, след представяне на издадена оригинална
данъчна фактура от Охранителя и подписан приемо-предавателен протокол за
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приемане на дейностите и липса на щети за съответния месец.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за възлагане на
обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице, както и техни обединения, за които не са налице
обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 от ЗОП.Участниците задължително представят:
1.Списък на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан
от участника.2.Представяне на участника, което включва:2.1.Оферта (по образец) с
посочен в нея единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,
както и адрес за кореспонденция, включително електронен;2.2.Участниците
обединения представят и заверено от участника копие на договора за създаване на
обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в
който се посочва представляващият;2.3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по
образец). 2.4.Декларация /свободен текст/ или удостоверение, издадено от
компетентен орган за наличие на регистрация в Списъка на лицензираните субекти
за осъществяване на частна охранителна дейност.3.Копие на застрахователната
полица за Застраховка “Обща гражданска отговорност” със срок на валидност равен
или по-голям от срока на договора. В случай, че по застраховка “Обща гражданска
отговорност” не бъде включена клауза „Отговорност на охранителя”, участникът
задължително представя копие на застрахователната полица за застраховка
“Отговорност на охранителя”, със срок на валидност равен или по-голям от срока
на договора.4.План за охрана на всеки обект (изготвен след извършено обследване
от участника, поотделно за всеки имот, съобразно позицията, за която участва).
5.Декларация, удостоверяваща, че участникът има изграден денонощен оперативен
център за мониторинг на системи за охрана, по образец. 6.Декларация, че
охранителната дейност ще се изпълнява с изисквания минимален брой охранители
за съответните обекти и при условията на предложения и одобрен „План за охрана”
на всеки обект, по образец. 7.Декларация, че служителите на участника имат
униформено облекло с отличителни знаци, по образец.8.Декларация за оглед на
обектите, на които ще се изпълнява охранителната дейност, по
образец.9.Декларация, че застраховките „Обща гражданска отговорност” и
„Отговорност на охранителя” ще бъдат поддържани с лимити не по-ниски от
представените в офертата за целия срок на договора, ако участникът бъде избран за
изпълнител, по образец.10.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи
от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената
поръчка и предвидените подизпълнители, ако участникът предвижда
подизпълнители, по образец.11.Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител, по образец.Когато участникът не предвижда участие на
подизпълнител декларацията не се представя.12.Декларация от участника, че ще
носи пълна имуществена отговорност за причинени щети, вследствие на кражби и
други престъпни посегателства, както и повреди и липси на охраняваните сгради,
техника и имущество и ще възстановява щетите в пълен размер, по
образец.13.Декларация за приемане на условията в проекта на договор, по
образец.14.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг
участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на
обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, по образец.15.Оригинал на банкова
гаранция за участие или заверено от участника копие от документа за внесена
гаранция под формата на парична сума в откритата процедура, в зависимост от
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позицията за която се участва.16.Техническо предложение за изпълнение на
поръчката, с посочен срок за изпълнение на поръчката (в зависимост от
обособените позиции), по образец.17.Ценово предложение (по образец).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя условия за
представяне на документи, доказващи икономическите и финансовите възможности
на участника.
Минимални изисквания: Съгласно ІІІ.2.2)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности
и/или квалификацията участниците представят документи, съгласно изискванията
на чл.51, ал.1 от ЗОП, както следва: 1.Декларация (по образец), съдържща Списък
на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с удостоверения за извършените
охранителни услуги, издадени от получателя или от компетентен орган или чрез
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за
извършените услуги. *** (Под сходна охранителна дейност се има предвид
осъществяване на невъоръжена или въоръжена охрана на обекти). 2. Сертификат за
въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС
EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата
поръчка (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено
лице и мокър печат на участника). 3.Сертификат за въведена система за управление
на сигурността на информацията, съгласно стандарт ISO 27001:2005 или
„еквивалентен”, валиден към датата на представяне на офертите (заверено копие с
надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на
участника). Сертификатите по т. 2. и т.3. трябва да бъдат валидни към датата на
представяне на офертите и трябва да бъдат издадени от орган по сертификация, с
валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по
акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на
Европейската организация по акредитация (ЕА MLA) или на Международния
форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление
по ISO 9001 и по ISO 27001 с EAC/NACE код покриващ обхвата на дейността,
предмет на настоящата поръчка. 4.Справка от НАП за броя на действащите трудови
договори на осигурените охранители, издадена не по-рано от предходния месец – в
оригинал. 5.Информация за броя на налични патрулни МПС, обозначени с фирмени
знаци, собствени, лизингови или наети, за реагиране на сигнали от охранителите и
или от Възложителя. Обстоятелството се доказва с копие от талона за собственост
на всяко МПС, в случай, че са лизингови или наети – с договор за лизинг или
договор за наем на МПС – тата. 6.Декларация /свободен текст/ или удостоверение,
издадено от компетентен орган за наличие на регистрация в Регистъра на
предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен
спектър за подвижна радиослужба - PMR. По желание участникът може да
представи своя Лиценз /Разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни
съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна
радиослужба – PMR, издаден/о от компетентния орган по чл. 30 от Закона за
електронните съобщения (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от
оправомощено лице и мокър печат на участника). В случай, че участникът е
обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за
подбор.
Минимални изисквания: Участниците трябва да представят минимум по 3 (три)
броя извършени сходни охранителни услуги, придружени със съответстващи
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удостоверения за извършените охранителни услуги, за всяка от обособените
позиции. Участниците трябва да имат минимум 100 (сто) броя осигурени на
действащи трудови договори охранителни лица. Участниците трябва да разполагат
с минимум 30 (тридесет) броя налични патрулни МПС, обозначени с фирмени
знаци, собствени, лизингови или наети, за реагиране на сигнали от охранителите и
или от Възложителя.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
НЕ
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата
НЕ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предлагана цена (обща стойност на поръчката) К1 ; тежест: 65 точки
Показател: Агрегатен лимит „Обща гражданска отговорност” /но не по-малко от
100 000.00 лева) К2; тежест: 10 точки
Показател: Единичен лимит „Обща гражданска отговорност” /но не по-малко от 20
000.00 лева/ К3; тежест: 10 точки
Показател: Предложен План за охрана на обектите К4 ; тежест: 10 точки
Показател: Време за пристигане на автопатрул на всеки от обектите /в минути –
цяло число, различно от нула/, но не по-вече от 30 минути К5; тежест: 5 точки
IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка
ДА
Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в РОП/ДВ 585347 от 12.02.2014 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.10.2014 г. Час: 16:30
Платими документи
ДА
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане
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ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци,
ул. “Кирил Благоев” № 14, етаж 3, стая 320, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 и от
12,30 до 16,30 часа, до 24.10.2014 год., срещу невъзвръщаема сума в размер на 20,00
(двадесет) лева без ДДС, /24.00 лева с ДДС/, внесена в касата на предприятието.
Участието в процедурата става само след закупена документация за участие на
Възложителя.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.10.2014 г. Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.11.2014 г. Час: 11:00
Място
ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци,
ул. “Кирил Благоев” № 14, заседателна зала № 407, на 03.11.2014 год., в 11,00 часа.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (ако има
такива) и лицата, съгласно чл.68, ал. 3 от ЗОП, при спазване на установения режим
за достъп до сградата, където ще се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на
ЕС
НЕ
VI.3) Допълнителна информация
Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да
подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените
поръчки (ЗОП), обявените от Възложителя условия и настоящата документация.
Всички документи представени в офертата да бъдат подписани (или заверени) от
лицето - законен представител на участника или изрично упълномощено от него
лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите – представени на български
език в оригинал или заверено копие. С цел запознаване с условията и предмета на
поръчката, Възложителят ще организира оглед за всички заинтересовани
лица.Огледът на обектите е задължителен за кандидатите в обществената
поръчка.Огледът може да бъде извършен всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в
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срока за получаване на офертите, въз основа на писмено /по факс на номер 02
8381025 или на официалния електронен адрес на ДП ТСВ:/ tsv@tsv.bg / или устно
заявление до ДП ТСВ, подадено минимум 1 (един) работен ден преди посочения в
него ден за оглед, с цел осигуряване на безпрепятствен достъп на лицата, които ще
извършат огледа. Кандидатите ще биват допускани до извършване на оглед срещу
документ за закупена документация за участие и срещу представяне на документ за
самоличност. Лица за контакт:инж. Димитър Стоилов, тел.: 02/ 938 2682, вътр. 328,
Панайот Желязков, тел. 02 938 2682, вътр. 243 - за обектите публична държавна
собственост; инж. Асен Георгиев, тел.: 02/ 938 2682, вътр. 252 - за обектите частна
държавна собственост. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен
път на документацията за участие в процедурата в профила на купувача на
адрес:http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Съгласно чл.120 от ЗОП
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
07.10.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Охрана на обекти частна
държавна собственост
Кратко
1)
описание
Охрана на обекти частна държавна собственост
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
79713000
Описание:
Охранителни услуги
3)
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3)
Количество или обем
Позиция 1 Охрана на обекти частна държавна собственост Обекти разположени на
територията на Поделение ТСВ - София 1. Ремонтно-механизиран район (РМР) - 1
Враждебна 2. Ремонтно-механизиран район (РМР) - 2 Враждебна 4. Строителен
възстановителен район (СВР) Мездра 5. Бивше помощно стопанство Казичене 6.
Бивша складова база Видин Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ
– Пловдив 1. Строителен монтажен район (СМР) – Пловдив 2. Строителен
възстановителен район (СВР) Безмер 3. Строително монтажен район (СМР) –
Раднево: Имот с. Трояново Имот с. Ковачево Обекти разположени на територията
на Поделение ТСВ – Варна 1. Тунелен район Лозарево 2. Строителен
възстановителен район (СВР) Разделна Обекти разположени на територията на
Поделение ТСВ – Горна Оряховица 1. Механизиран район (МР) Лясковец 2. Район
за ремонт на железния път (РРЖП) Лясковец 3. Монтажно демонтажна база (МДБ)
Одърне 4. Бивш строителен район (СР) Русе в местност Сръбчето 5. Бивше
поделение 58950 - Горна Оряховица 6. Бивше Средно сержанстко железопътно
училище (ССЖПУ) Горна Оряховица
Прогнозна стойност, без ДДС
302400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Охрана на обекти
публична държавна собственост
Кратко
1)
описание
Охрана на обекти публична държавна собственост
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
79713000
Описание:
Охранителни услуги
3)
Количество
или обем
Позиция 2 Охрана на обекти публична държавна собственост Обекти разположени
на територията на Поделение ТСВ – Пловдив Складова база за съхранение на
военновременни мощности (СБ за СВВМ) – Калояновец: Район Маноле Район
Кариера– Калояновец Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ –
Горна Оряховица 1. Складова база за съхранение на военновременни мощности СБ
за СВВМ Бяла: 1.1.Район „Ресен” 1.2.Район „Михалци-Стамболово”
Прогнозна стойност, без ДДС
57600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
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