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Т Е Х Н И Ч Е С К А            С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за осъществяване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана
чрез видеонаблюдение  и сигнално-известителна техника на основната
болнична сграда и подстъпите към нея  и охрана на инкасовата  дейност на
СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 18 месеца.

І.ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Качеството на охранителната дейност следва да отговаря на съвременните
стандарти за извършването й , с които се обезпечава пълно гарантиране
опазването на имуществото на възложителя и да бъде съобразена с естеството на
дейността му,а именно-болнична дейност на държавно лечебно заведение.

Кандидатът следва да притежава всички разрешителни и лицензии за
дейността,както и обучен и квалифициран персонал. Да притежава сертификат,
че разполага със система за управление на здравето и безопасността при работа-
BS OHSAS 18001., сертификат за внедрена система за управление на качеството в
охранителната дейност по системата IS0 9001:2008 или еквивалентен и документ
за извършен междинен одит, валиден сертификат за управление сигурността на
информацията - ISO 27001. Да притежава удостоверение за администратор на
лични данни.

Охранителната дейност следва да се извършва съобразно план за охрана на
обектите, съгласно изискванията на чл.24 от ЗЧОД и съобразен с условията на
поръчката, който включва организация на охраната (постове с денонощен режим
на работа, маршрути, смени, комуникации и др.) с предложение за най-бързо и
ефективно реагиране в екстремни ситуации/природни бедствия, терористични
актове, тежки производствени аварии и др., който да осигурява оптимално
обезпечение на резултат.

Изпълнението на дейността следва да бъде съобразено с приложената
скица на обекта.

Инкасо -охраната се извършва по заявка на възложителя за охрана на
длъжностното лице, осъществяващо инкасовата дейност  на болницата , както и
охрана на  пари и др. ценности. и  съобразно европейските и световни стандарти.

ІІ.ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА,МАШИНИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ.

Кандидатите следва да притежават или да са наели специализирани
транспортни средства,оборудвани с допълнителна техника за извършване на
инкасо в сложни ситуации.

Транспортните средства следва да се намират в пълна техническа
изправност и да притежават такива технически качества,които позволяват да се
приеме безпроблемното изпълнение на дейността.



Персоналът да разполага  със средства за принуда и защита , бойно
огнестрелно оръжие и средства за осъществяване  на незабавни комуникации
помежду си и с полицията.

Кандидатът следва да има упълномощен представител за региона със
служебен автомобил за реакция.

ІІІ.ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Цялостното извършване на поръчката следва да обезпечава опазването на
околната среда,реда в здравното заведение и хигиената в него.
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