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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: 4150 от дата 30/07/2015
Коментар на възложителя:
9044372

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновремени запаси,чрез ТД
ДР Враца
Адрес
ТД Държавен резерв гр.Враца; ул.Илия Кръстеняков №2
Град Пощенски код Страна
гр.Враца 3000 България
Място/места за контакт Телефон
ТД ДР гр.Враца 092 665701
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ивайло Венков Иванов
E-mail Факс
drvratza@abv.bg 092 660216
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.statereserve.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/texnichesko-obsluzhvane-i-prezarezhdane-na-
pozharogasiteli-namirashhi-se-administracziyata/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители намиращи
се  администрацията и складовите бази на ТД ДР Враца.

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

Осн. предмет 50000000
Доп. предмети 50413000

50413200
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
На техническо обслужване и презареждане подлежат следните видове
пожарогасители:
1. Административна сграда ТД ДР Враца
прахов пожарогасител 6 кг.-3 бр.
воден пожарогасител 9л.-1 бр.
общо: 4 бр.
Складова база гр. Враца
прахов пожарогасител 6 кг. - 4 бр.
СО2 пожарогасител 5 кг. - 2 бр.
воден пожарогасител 9л.- 2 бр.
общо: 8 бр.
Складова база гр. Берковица
прахов пожарогасител 6 кг. - 5 бр.
СО2 пожарогасител 5 кг. - 2 бр.
воден пожарогасител 9 л. - 7 бр.
общо: 14 бр.
Складова база гр. Лом
прахов пожарогасител 6 кг. - 46 бр.
прахов пожарогасител 12 кг - 1 бр.
СО2 пожарогасител 5 кг. - 2 бр.
воден пожарогасител 9 л. -43 бр.
общо: 92 бр.
Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е
833,00 лв. без  включен ДДС.
Източник на финансиране - бюджетът на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 833.00   Валута: BGN
Място на извършване
Административна сграда на ТД ДР Враца, складова база гр. Враца,
складова база гр. Берковица, складова база гр. Лом

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта /приложение №8/,
отговаряща на изискванията на чл.101в от ЗОП, която да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението
2. Ценово предложение - Приложение №1
3. Техническо предложение - Приложение №2
4. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Приложение №3
5. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение №4
6. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП -
Приложение №5
7. Декларация във връзка с чл.56, ал.1 т.8 от ЗОП/В случай, че
ползва или не подизпълнители при изпълнението на поръчката/ -
Приложение №6
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -
Приложение №7
9. Заверено копие на разрешително по чл.129 от ЗМВР за
осъществяване на съответната дейност
10. Валидност на представената оферта 90 дни от датата,
определена за краен срок за получаване на офертите.
Б/ Изискване за изпълнение на услугата:
1. Извършване на презареждане и подмяна на повредени части на
посочените пожарогасители, при спазване на изискванията на БДС,
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ISO 11602-2:2000 или еквивалентно на него, Наредба №8121з-647 от
01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите и Наредба №81221з-531 от 09.09.2014 г.
за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване
на пожарна безопасност на обекти и /или поддържане и  обслужване
на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност, от търговци и контрола вържу тях.
2. След направената проверка да се залепят стикери, гарантиращи
изправността и годността на всички проверени и технически
обслужени пожарогасители и да се издадат протоколи,
удостоверяващи проверката.
3. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на
услугата за сметка на изпълнителя.
4. При необходимост от взимане на противопожарните средства,
изпълнителят е длъжен да подсигури резервни пожарогасители,
осигуряващи пожарната безопасност в складовите бази.
5. Ако непосредствено след извършената проверка и техническия
оглед има наличие на пожарогасители с по-ниско налягане от
допустимото, да се извърши поправка и при необходимост
презареждане и ремонт за сметка на изпълнителя.
6. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 10 работни
дни, след сключване на договора.

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

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена, в лева без ДДС, за изпълнението на настоящата
обществена поръчка, с включени транспортни разходи и всички
други разходи по повод изпълнението на поръчката.

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/08/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

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 към нея са безплатни и
могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на адрес
www.statereserve.bg.
Оферти се подават до 17.00 часа на 10.08.2015 г. в ТД ДР гр.
Враца на адрес гр. Враца, ул."Илия Кръстеняков" №2. Всяка оферта
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 участникът
следва 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 11.08.2015 г. в 10.00
часа в ТД ДР гр. Враца.
При подписване на договора изпълнителят е длъжен да представи
свидетелство за съдимост на представляващият дружеството и
Декларация за отсъствие на обстоятелства съгласно чл.47, ал.5 от
ЗОП - Приложение №3.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/08/2015 дд/мм/гггг
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