ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО
ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.1.

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата

страна съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва
задължително да включва всички дейности по точки 1 до 4 на чл. 5 от ЗЧОД;
1.2.

Лиценз за извършване на охрана на ценни пратки и товари ;

1.3.

Собствени разрешения за радиочестота с национално покритие и дублираща система

от мобилна връзка с поне два мобилни оператора за осъществяване на комуникация с офиса
на фирмата, МВР, комуникация между постовете и т.н. Участниците трябва да представят
заверено

копие

от

разрешенията

със

съпътстващите

документи

за

техническите

характеристики и договори за ползваните мобилни оператори.
1.4. Нетни приходи от продажби (оборот) от охранителна дейност в размер на не по-малко от
8 000 000 (осем милиона) за последните три финансови години (2013 -2015)
1.5. Участникът трябва да е изпълнил за последните 5(пет) години минимум 5 (пет) договора
(доказва се с копия на договорите) за охранителни услуги на обекти, които са от значение за
националната сигурност на Република България.
1.6. Учасникът, трябва да изпълнява или да е изпълнил през последните три години поне един
договор за въоръжена охрана с минимум 60 служители, съгласно ПМС №181/20.07.2009г.доказва се с копие от договор.
1.7. Сертификат за качество ISO 9001- 2008.
1.8. Сертификат за управление на сигурността на информацията EN ISO 27001:2013
1.9. Сертификат за BS OHSAS 18001-2007.
1.10. Удостоверение за администратор на лични данни.
1.11. Персонално разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „СЕКРЕТНО”
и НАТО „СЕКРЕТНО” на минимум четирима служители от ръководния състав.
1.12. Сертификат на Регистратура за класифицирана информация с уникален ИН от ДКСИ и
ниво на класификация – не по-малко от „СЕКРЕТНО“
1.13. Сертификати за достъп на фирмата до класифицирана информация ниво „СЕКРЕТНО“ и
НАТО „СЕКРЕТНО”
1.14. Застраховка гражданска отговорност с лимити на обезщетение минимум 100 000 / сто
хиляди / лева за всяко събитие и 1 000 000 /един милион/ лева в агрегат.
1.15. Сключен договор с център за професионално обучение за придобиване на професия
„Охранител“.
Всички описани обстоятелства се доказват със съпътстващите ги документи - заверени
копия.

