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С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 

Регионална здравна инспекция – Варна отправя покана към всички заинтересовани 

лица за предоставяне на ценова оферта за избор на изпълнител за осъществяване на 

охрана на сградата на РЗИ – Варна за срок от една година, чрез директно възлагане , по 

реда на чл.20, ал.4, т. 2, Приложение № 2 от ЗОП. 

1. Предмет, количество и обем на поръчката – Поръчката включва избор на 

изпълнител, който да осъществява охраната на сградата на РЗИ – Варна по 

смисъла на чл.5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност, съгласно 

утвърден график. Поръчката включва: 

- осигуряване на нощна невъоръжена физическа охрана за времето от 16.30 

часа до 8.30 часа ежедневно през работните дни, а през почивни и празнични 

дни-денонощно 

- Охраняване на имуществото на обекта; 

- Следене за спазване на реда на входа на сградата и незабавно информиране 

на ръководството за възникнали проблеми 

Всеки участник в ценовото си предложение следва да посочи цена /без ДДС/ за 

изпълнение на дейността си 

2. Място на изпълнение: Административната сграда на РЗИ – Варна, намираща се 

адрес : гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 3 

3. Източник на финансиране: средствата за изпълнение на поръчката се 

осъществяват от собствени бюджетни средства на РЗИ – Варна. 

4. Начин на плащане: всеки месец, в лева по банков път, със срок на отложено 

плащане до 30 календарни дни; 

5. Срок на изпълнение: 1 година 

6. Специални изисквания към предмета на поръчката и към изпълнителя: 

Всеки участник в настоящата процедура следва да притежава лиценз за извършване 

на охранителна дейност, валиден за територията на област Варна, издаден по реда на 

Закона за частната охранителна дейност. 



Всеки участник следва да разполага, освен с охранител на невъоръжения пост на 

централния вход на сградата, и с дежурен екип, който при нужда да реагира с цел 

обезпечаване сигурността на охранявания обект. 

Всеки участник следва да разполага с квалифициран нает персонал, притежаващ 

професионален опит във физическата охрана, необходим за качественото и 

своевременно извършване на поръчката в предвиденото количество, обем и с нужното 

качество. 

Всеки участник следва да може да изпълни поръчката в съответствие със 

заданието на Възложителя. 

Всеки участник следва да има през последните три години, считано от датата на 

представяне на офертите, услуги, който са сходни или еднакви с предмета на 

настоящата обществена поръчка. Това обстоятелство се доказва с представянето на 

списък-декларация на изпълнените през последните три години услуги, които са сходни 

или еднакви с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

възложителите. 

Офертите се приемат до 22.01.2021г. по един от следните начини: 

 в електронно подписан формат на електронен адрес: office@rzi-varna.com 

 на хартиен носител - всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в звеното за 

административно обслужване на РЗИ – Варна  /гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 3/. 

Подаването на индикативна оферта не ангажира по никакъв начин възложителя с 

избор на конкретен изпълнител, нито може да послужи на потенциални кандидати за 

получаване на конкретно предимство в хода на процедурите по избор на изпълнител. 

 

Д-р ДОЧКА МИХАЙЛОВА  
Директор на РЗИ-Варна 
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