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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: 4455 от дата 25/08/2015
Коментар на възложителя:
ID № 9045203

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси гр.
София, чрез Териториална дирекция Държавен резерв гр. Бургас
Адрес
ТД Държавен резерв гр. Бургас, ул. Александровска № 9, ет. 3
Град Пощенски код Страна
Бургас 8000 България
Място/места за контакт Телефон
ТД Държавен резерв гр. Бургас,
ул. Александровска № 9, ет. 3

056 841563

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Виолета Георгиева, Стелиана Грозданчева
E-mail Факс
drburgas@gmail.com 056 843472
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/izvrshvane-na-chastichen-avarien-remont-na-pokriv-na-
sklad-za-gumi-i-kauchuk-v-skladova-ba/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Извършване на частичен авариен ремонт на покрив на склад № 3 в
складова база Българово към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 45000000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
I.ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ:
1. изрязване и демонтиране на подкожушена изолация надлъжно по
уламите в зоната на водосточните воронки – 1 300 м 2;
2. изрязване и демонтиране на подкожушена изолация по корита за
външни водосточни тръби – 80 м2.;
3. изчукване на подкожушена замазка около воронки – 46 м2.;
4. изчукване на подкожушена замазка по корита – 80 м2;
5. демонтаж ламаринена пола от поцинкована ламарина по корита –
80 м. л.;
6. демонтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина – 40 м.л.;
7. ръчно пренасяне на строителни отпадъци до 50м - 34м3;
II.СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
1. изрязване и залепване на подкожушена изолация по отлепени и
компрометирани участъци в зоната на покривните панели – 300 м2;
2. направа на нова хидроизолация от един пласт с посипка  по
отлепени и компрометирани участъци в зоната на покривните панели
– 300 м2;
3. направа на пердашена замазка около воронки и бордове – 50 м2;
4. направа на пердашена замазка в корита- 80 м2;
5. грундиране - 1 600 м2;
6. Направа на нова хидроизолация от два пласта надлъжно по
уламите в зоната на водосточните воронки – 1300 м2;
7. водосточни тръби от поцинкована ламарина – 40 м. л.;
8. ламаринена пола от поцинкована ламарина по корита – 80 м. л.;
9. ръчно пренасяне на строителни отпадъци до 50м - 1м3;
10. превозване с ръчни колички строителни отпадъци – 35 м3;
11. натоварване и разтоварване на отпадъци и превоз до 15км - 35
м3;
Стойностите за горепосочените строително-монтажни дейности са с
включени материали, транспортни и други присъщи разходи.
Задължителен оглед се извършва в срока за получаване на оферти,
след предварително съгласуване с ТД "Държавен резерв" гр. Бургас
и предоставяне на лични данни за издаване на необходимия допуск
до сградата.
Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е
сумата 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/ без ДДС.
Източник на финансиране - бюджетът на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 40000   Валута: BGN
Място на извършване
СБ Българово, град Българово, община Бургас код NUTS:

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
A/ Оферта, отговаряща на изискванията на чл. 101в от ЗОП, която
да съдържа:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2.Данни за лицето, което прави предложението;
3.Техническо предложение с гаранционни срокове за извършваната
дейност;
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4. Срок на валидност на офертата;
5. Ценово предложение;
6. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния
професионален регистър на строителя и да има издадено валидно
удостоверение от Камарата на строителите.
7. Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора,
изпълнителят предоставя документи, издадени от компетентен
орган, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1
т. 1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47,
ал.5 от ЗОП.
8. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители,
декларация по чл.56, ал.1 т.8 от ЗОП се представят за всеки
участник.
9. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки.
10. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора  и
споразумението по ЗБУТ.
11. Декларация за извършен оглед;
12. Други документи, по преценка на участниците;
13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника.
14. Декларация застраховка професионална отговорност;
15. Декларация вложени материали;
16. Акт образец № 19;
Б/ Други:
1.Всички други разходи по изпълнението на поръчката, включващи
вложените материали, транспортни и други присъщи такива са за
сметка на Изпълнителя.
2. Неспазването на изискванията е основание за отстраняване на
участника от участие в обществената поръчка и недопускането му
до етапа на разглеждане, оценка и класиране на офертите.
3.Изпълнителят  представя парична гаранция /депозит/, в размер
на 5% /пет/ процента от стойността на обществената поръчка, без
ДДС, оригинал или заверено копие от вносната бележка се
представя в деня на подписване на договора, по следната банкова
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Банка ЦКБ, клон Бургас BG 02 CECB 9790
33F2 2278 00.
4. В случай на обезпечение чрез банкова гаранция, която е в
размер на 5% /пет/ процента от стойността на обществената
поръчка, без ДДС, изпълнителят представя оригиналът на същата в
срок от 2 /два/ работни дни от датата на подписване на договора.
5. Сключването на договора с избрания за изпълнител участник
става по чл.101е от ЗОП.
6. Срок на валидност на офертите - 90 /деветдесет/ дни.
При подписване на договора за обществена поръчка, участникът,
определен за изпълнител, представя:
-  Документ, издаден от компетентен орган, за липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
- Декларация, попълнена по образец от документацията за участие,
за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП.
Декларацията се подписва от лицата, които представляват
участника.
При подписване на договора за обществена поръчка, чуждестранното
юридическо лице, избрано за изпълнител, е длъжно да представи
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или
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извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на
съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената
поръчка да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок
от настъпването им.
В/ Избраният за Изпълнител участник следва да изпълни всички СМР
в срок от 60 /шестдесет/ работни дни от сключването на договора.
Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е "Икономически най-изгодна
оферта", където класирането на допуснатите до участие оферти се
извършва на база получената от всяка оферта "Комплексна оценка"
- (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително
определените показатели.
КО = (S min/So) x 5 + (t min/to) x 2 + (g o/gmax) x 3, където: S
min е най-ниската стойност в лева с ДДС от допуснатите до
участие оферти, So е офертата на конкретния участник, в лева с
ДДС с относителна тежест 5. t min е най-краткият предложен срок,
в брой календарни дни, посочен от допуснатите за участие оферти,
t o е предложеният срок в брой календарни дни за изпълнение в
разглежданата оферта с относителна тежест 2. go  е гаранционният
срок (в години), посочена в офертата на конкретния участник,
gmax е максималната гаранция, (в брой години), посочена в
допуснатите до участие оферти.
Срок за получаване на офертите
Дата: 04/09/2015 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:
А/1.Откриване на строителна площадка - до 3 /три/ работни дни
след сключване на договора.
2. След приключване на СМР и преди приемане на извършените
работи от Възложителя, строителната площадка да бъде изчистена,
а около пространството - възстановено от страна на Изпълнителя.
3. Плащането се извършва след окончателното изпълнение на всички
СМР, представена оригинална фактура и двустранно подписан
протокол "Акт № 19" по образец от документацията към публичната
покана.
4. Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора,
както и когато прекъсне или забави изпълнението си по договора.
5. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без
това да го лишава от правото да търси обезщетения за претърпени
вреди.
6. При липса на възражение по изпълнението на договора,
Възложителят освобождава гаранцията в срок от 15 /петнадесет
дни/ след изтичане на гаранционния срок по чл. 21 ал. 1 от
договора и след писмено искане на Изпълнителя, както и  без да
дължи лихви за периода, през който средствата законно са
престояли при Възложителя.
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7. При сключване на договора за обществената поръчка, участникът
определен за Изпълнител, в случай че ще ползва подизпълнители,
следва да представи и оригинален екземпляр на договора за
подизпълнение.
Б/ 1. Изпълнителят предоставя гаранционни срокове, които не
могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в
Наредба  № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Максималните предложени от участника гаранционни срокове, следва
да са реалистични и да не надвишават два пъти минималните
гаранционни срокове, предвидени в горепосочената наредба.
2. Участниците в поръчката да представят копие на валидно
Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър
на строителя, съгласно чл. 3 ал 2 от Закон за камарата на
строителите и Правилник за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя.
3. Да предоставят копие на валидна застрахователна полица за
професионална отговорност в строителството съгласно чл. 171 от
Закон за устройство на територията и Наредба за условиата и реда
за задължителното застраховане в проектирането и строителството,
придружена с декларация /образец/ от участника, че ако по време
на действието на договора застраховката изтече, то същата ще
бъде удължена наи-малко до изтичането на срока на договора.
4. Да представят Декларация /по образец/, че вложените материали
и изделия при изпълнение на СМР, отговарят на техническите
изисквания към строителните продукти, съгласно Закон за
техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от
05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в сроежите на РБ.
Публичната покана и цялата документация за участие в
обществената поръчка са публикувани в Профила на купувача на
адрес: www.statereserve.bg. Оферти се подават до 17:00ч. на
04.09.2015 г. в ТД "Държавен резерв" гр. Бургас
ул."Александровска" № 9, ет. 3. 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 07.09.2015 г., в 11.00
часа, в сградата на ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, находяща се
на ул. "Александровска" № 9, ет. 3.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/09/2015 дд/мм/гггг
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