
Партида: 00055 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 4964 от дата 09/10/2015

Коментар на възложителя:
ID № 9046637

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, чрез 

ТД Държавен резерв, гр. София

Адрес
гр. София, ул. Алдомировска №114

Град Пощенски код Страна
гр. София 1309 Р България

Място/места за контакт Телефон
ТД ДР гр. София, ул. 

Алдомировска № 114

02 8029069

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Еней Тишов - 0888 393 705

E-mail Факс
tddrsofia@abv.bg 02 9200669

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-stroitelno-remontni-dejnosti%E2%80%9D,-

namirashhi-se-na-obekt-skladova-baza-s.-ant/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
"Извършване на строително-ремонтни дейности", намиращи се на 

обект:складова база с. Антон към ТД ДР гр. София.

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)
1. Административна сграда:

   - подмяна олук от поцинкована ламарина - 40 линейни метра; 

   - тухлена зидария /подзиждане между двете сгради/ - 3 кв. 

метра;

   - измазване /направа на холкер/ - 13 линейни метра;

   - компенсатор от битумна мушама - 15 линейни метра;

   - грундиране - 277 кв. метра;

   - направа хидроизолация от 2 пласта битумна мушама с 

газопламъчно залепване - 277 кв. метра;

   - отсичане на борове при административната сграда - 5 бр.;

   -машиносмяна на вишка - 2 бр.;

2. Склад:

   - подмяна ламаринен покрив от поцинкована ламарина - 21 кв. 

метра;

   - подмяна ламаринена обшивка козирка - 3 линейни метра;

   - подмяна шорц от поцинкована ламарина - 4 линейни метра;

   - подмяна олуци от поцинкована ламарина - 14 линейни метра;

   - подмяна надолучна пола - 8 кв. метра;

   - подмяна казанче от поцинкована ламарина - 2 бр.;

   - подмяна есове от поцинкована ламарина - 2 бр.;

   - грунд върху хидроизолация - 100 кв. метра;

   - направа хидроизолация от 2 пласта битумна мушама с 

газопламъчно залепване - 100 кв. метра;

   - подмяна обшивка на подпрозоречни прагове - 8 кв. метра;

3. Подмяна на дървена с PVC дограма на административната 

сграда /пет камерна,бяла с Ка стъкло/;

   - демонтаж прозорци над 2 кв. метра - 8 бр.;

   - демонтаж прозорци до 2 кв. метра - 2 бр.

   - доставка и монтаж PVC прозорци 280/192 см. - 2 бр.;

   - доставка и монтаж PVC прозорци 290/175 см. - 1 бр.;

   - доставка и монтаж PVC прозорци 250/150 см. - 1 бр.;

   - доставка и монтаж PVC прозорци 290/140 см. - 2 бр.;

   - доставка и монтаж PVC прозорци 90/120 см. - 1 бр.;

   - доставка и монтаж PVC прозорци 65/135 см. - 1 бр.;

   - измазване страници на PVC прозорци-двустранно /обръщане/ - 

61 линейни метра;

4. Работилница:

   - подмяна олуци от поцинкована ламарина - 80 линейни метра;

   - подмяна водосточни тръби - 10 линейни метра;

5. Парокотелно:

   - подмяна олуци от поцинкована ламарина - 40 линейни метра;

   - подмяна водосточни тръби - 6 линейни метра;

6. Помпена станция:

   - грундиране - 75 кв. метра;

   - хидроизолация козирка - 75 кв. метра;

Обществената поръчка е финансирана с бюджетни средства на ДА 

ДРВВЗ.

Прогнозната стойност е без включен ДДС.

Прогнозна стойност

(в цифри): 25000.00   Валута: BGN

Място на извършване

ПБ с. Антон код NUTS:  
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BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 

изискванията на чл. 101в от ЗОП, и 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. Да представят копие на валидна застрахователна полица за 

професионална отговорност в строителството съгл. чл. 171 от 

Закон за устройство на територията и Наредба за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството;

4. Декларация с пълно описание на техническото оборудване, с 

което разполага участникът за изпълнение на обществената 

поръчка;

5. Ценово предложение изготвено по образец на Приложение №2 към 

публичната покана;

6. Техническо предложение по образец на Приложение №1 към 

публичната покана;

7. Подписан и подпечатан от участника Проект на договор - по 

образец на Приложение № 4 към публичната покана, с което 

участникът удостоверява, че е запознат с всички негови клаузи и 

е съгласен с тях;

8. Декларация във връзка с чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП по образец 

на Приложение № 6 от публичната покана.

9. Да представят декларация, че вложените материали и изделия 

при изпълнение на СМР, отговарят на техническите изисквания към 

стройтелните продукти, съгласно Закон за техническите изисквания 

към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията 

и реда за влагане на строителните продукти в строежите на 

Република България; 

10. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния 

професионален регистър на строителя и да имат издадено валидно 

удостоверение от Камарата на строителите;

11. След приключване на СМР и преди приемане на извършените 

работи от Възложителя, строителните площадки следва да бъдат 

изчистени, а околното пространство възстановено от страна на 

Изпълнителя;

12. Плащането се извършва след окончателното изпълнение на 

всички СМР, представена оригинална фактура и двустранно подписан 

протокол "Акт образец 19" по образец на Приложение № 7 от 

публичната покана;

Б/ Други:

1. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни, 

считано от датата определена за краен срок за получаване на 

офертите;

2. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка са за сметка на Изпълнителя;  

3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 30.11.2015 г.

4. Изпълнителят представя парична или банкова гаранция /депозит/ 

за добро изпълнение, в размер на 3 /три/ процента от стойността 

на договора без ДДС, оригинал на банкова гаранция или заверено 

копие от вносната бележка се представя в деня на подписване на 

договора;
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5. При сключване на договор класираният на първо място участник 

представя: документи, издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 

от ЗОП и Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 

от ЗОП, по образец на Приложение № 3 от публичната покана;

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.

Срок за получаване на офертите

Дата: 20/10/2015 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 ведно с всички приложения към нея е 

публикувана в профила на купувача на адрес: www.statereserve.bg. 

Офертите се подават до 16.30 ч. на 20.10.2015 г. в деловодството 

на ТД ДР гр. София, ул. "Алдомировска" №114. Всяка оферта трябва 

да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или 

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 21.10.2015 г., в 

сградата на ТД "Държавен резерв" гр. София, ул. "Алдомировска" № 

114 от 11.00 часа. Отварянето на офертите се извършва при 

условията на чл. 68,ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 20/10/2015 дд/мм/гггг
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