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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 2540 от дата 11/05/2015
Коментар на възложителя:
ID № 9041590

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново
Адрес
 гр. Велико Търново, ул.„Христо Ботев” №86
Град Пощенски код Страна
 гр. Велико Търново
Място/места за контакт Телефон
 гр. Велико Търново, ул.„Христо 
Ботев” №86

062 616464

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Даринка Величкова
E-mail Факс
rezerv_vt@abv.bg 062 605985
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.staterezerve.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-
pokani/pp-21-kontrol-i-remont-na-mlniezashhitni-i-zashhitni-
zazemitelni-uredbi/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Контрол и ремонт на мълниезащитни и защитни заземителни уредби, 
изпитване на диелектрични средства за защита, обучение по 
електро-безопасност и издаване на сертификати в следните 
складови бази към ТД „Държавен резерв" гр. Велико Търново:     
СБ Дебелец и Габрово, СБ Ресен и Павликени, СБ Козаревец, СБ 
Поликраище, СБ Образцов чифлик и СБ Иваново  за срок до 
31.10.2015г.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50710000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
I.Контролни измервания:
Складова база „Козаревец”: Контрол на защитна заземителна уредба
- 64 точки, Контрол на мълниезащитна заземителна уредба – 43 
точки;
Складова база „Ресен и Павликени”, склад Ресен: Контрол на 
защитна заземителна уредба – 12 точки, Контрол на мълниезащитна 
заземителна уредба – 36 точки;
Складова база „Ресен и Павликени”, склад Павликени: Контрол на 
защитна заземителна уредба – 3 точки; Контрол на мълниезащитна 
заземителна уредба – 13 точки;
Складова база „Дебелец и Габрово”, склад Дебелец: Контрол на 
защитна заземителна уредба – 8 точки; Контрол на мълниезащитна 
заземителна уредба – 25 точки;
Складова база „Дебелец и Габрово”, склад Габрово: Контрол на 
защитна заземителна уредба – 1 точка; Контрол на мълниезащитна 
заземителна уредба – 8 точки;
Петролна база „Поликраище”: Контрол на защитна заземителна 
уредба – 2 точки; Контрол на мълниезащитна заземителна уредба –
3 точки;
Складова база „Иваново”: Контрол на защитна заземителна уредба –
16 точки; Контрол на мълниезащитна заземителна уредба – 24 
точки;
Складова база „Образцов чифлик”: Контрол на защитна заземителна 
уредба – 75 точки; Контрол на мълниезащитна заземителна уредба –
46 точки;
II.Ремонтна дейност:
Ремонтна дейност на складова база Козаревец: Изграждане на 
заземителен контур на складовата база, административна сграда, 
работилница;
Ремонтна дейност на складова база Иваново: Проектиране и монтаж 
на катодни отводители на ГРТ, караулно и офис управител;
Ремонтна дейност на складова база Ресен: Доизграждане и монтаж 
на повторни заземители;
Ремонтна дейност на складова база Павликени: Доизграждане и 
монтаж на  заземителен контур;
III. Обучение и изпит по електробезопасност - 5 бр.;
ІV.Изпитване на диелектрични средства за защита: Изолиращи щанги 
- 4 бр.; Диелектрични ръкавици - 5 чф.; Диелектрични боти - 5 
чф.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 8041 лева без 
ДДС!
Настоящата поръчка е финансирана с бюджетни средства на ДА 
"ДРВВЗ" гр.София
Прогнозна стойност
(в цифри): 8041   Валута: BGN
Място на извършване
 СБ Габрово, СБ Павликени, СБ Ресен, СБ Козаревец, СБ Поликраище,  
СБ Дебелец,СБ Образцов чифлик,  СБ Иваново

код NUTS:  
BG32

Изисквания за изпълнение на поръчката
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А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа:
1. Оферта с административни сведения Приложение 2
2. Техническо предложение - Приложение 3
3. Ценово предложение - Приложение 4
4. Срок и валидност на офертата
5. Декларация за конфиденциалност - Приложение 5
6. Декларация във връзка с чл.56, ал.1 т.8 от Закона за 
обществените поръчки. В случай, че ползва подизпълнители се 
представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие; Когато участникът не 
предвижда в обществената поръчка да участват подизпълнители, той 
представя декларация, че няма да бъдат ползвани такива.при 
изпълнението на поръчката) - Приложение 6
7.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП- Приложение7
8.Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение 10
9.Да се представи заверено копие от актуално състояние на 
фирмата или/ ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР и/или лична карта за 
физическите лица;
10.Да се предоставят валидни сертификати за акредитация, 
доказващи компетентността им да извършват измервания и контрол, 
съгласно действащото законодателство, регламентиращо предмета на 
поръчката( от вида А и вида С)
11.Декларации за отсъствие на обстоятелства съгл. чл. 47, ал. 1, 
т.1  ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в обществената поръчка 
участник, за който съществуват обстоятелства посочени в чл.47, 
ал.1,т.1  и ал.5 от ЗОП
12.Съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора, 
изпълнителят представя документи, издадени от компетентен орган, 
удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 от 
ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от 
ЗОП, ако не ги е представил предварително към офертата

Всички транспортни и други разходи във връзка с изпълнението на 
обществената поръчка са за сметка на Изпълнителя.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска обща цена ( в лева без ДДС) за изпълнение на 
обществената поръчка, с включени транспортни и други разходи за 
срок до 31.10.2015г.

Срок за получаване на офертите
Дата: 20/05/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и цялата документация за участие в 
обществената поръчка, са публикувани в Профила на купувача на  
на адрес: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/publichni-pokani/pp-21-kontrol-i-remont-na-
mlniezashhitni-i-zashhitni-zazemitelni-uredbi/
 Оферти се подават до 16:30 часа на 20.05.2015г. в ТД "Държавен 
резерв" гр.Велико Търново, ул. "Христо Ботев" №86. Всяка оферта 
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трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника 
или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да посочи 
предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши на 21.05.2015г. в 10:00 
часа в ТД "Държавен резерв" гр.В.Търново гр.Велико Търново, ул. 
"Христо Ботев" №86. 
При подписване на договора, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП 
изпълнителят е длъжен да представи свидетелство за съдимост на 
представляващия дружеството и Декларация за отсъствие на 
обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 7

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/05/2015 дд/мм/гггг
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