
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: 5102 от дата 15/10/2015
Коментар на възложителя:
№ 9046785

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, чрез 
Териториална дирекция Държавен резерв - гр.Варна
Адрес
ул.София № 28
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Териториална дирекция „Държавен 
резерв“ – гр.Варна, ул.„София“ 
№28, сектор „Управление на 
собствеността“ 

0888 390640

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Пламен Маринов
E-mail Факс
tddrvarna@gmail.com 05 2631203
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-abonamentno-obsluzhvane-i-remont-na-
pozharoizvestitelni-sistemi-gr.varna-za/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Услуга за извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт 
на пожароизвестителни системи в Териториална дирекция „Държавен 
резерв“ – гр.Варна за срок от 1 (една) година.

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

Осн. предмет 45312100
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт на 
пожароизвестителна система, монтирана в складова база Синдел с 
централа тип FS 7002 с два охранителни контура, 136 броя 
пожароизвестители и 28 броя ръчни бутони; пожароизвестителна 
система, монтирана в складова база Силистра с централа тип FS 
5200 с 32 охранителни контура, 238 броя пожароизвестители и 23 
броя ръчни бутони; пожароизвестителна система, монтирана в 
складова база Търговище с централа тип S-SmartLine с 24 
охранителни контура, 182 броя пожароизвестители и 24 броя ръчни 
бутони;
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 8000 (осем 
хиляди) лева, без ДДС!
Обществената поръчка се финансира с бюджетни средства.
Прогнозна стойност
(в цифри): 8000   Валута: BGN
Място на извършване
с.Синдел, Варненска област, гр.Силистра, гр.Търговище код NUTS: BG3
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Представената оферта трябва да отговаря на изискванията на 
чл.101в от ЗОП и да съдържа: 
- Техническо предложение (Приложение №1 от документацията за 
участие);
- Представяне на участника (Приложение №2 от документацията за 
участие);
- Ценово предложение (Приложение №3 от документацията за 
участие);
- Декларация (Приложение №4 от документацията за участие);
- Декларация (Приложение №12 от документацията за участие);
- Копие на документ за самоличност – за физически лица;
- Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър – за юридически лица;
- Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение №15 от 
документацията за участие);
- Заявление (Приложение №13 от документацията за участие);
 2. В офертата участниците следва да предоставят подписан и/или 
подпечатан (но не попълнен) проект на договор по образец на 
Приложение No9 от документацията за участие, както и подписано 
и/или подпечатано (но не попълнено) споразумение по чл. 18 от 
ЗЗБУТ по образец на Приложение No9-1 от документацията за 
участие.
3. Към офертата участниците следва да приложат Разрешение от ГД 
ПБЗН при МВР за поддържане и обслужване на пожароизвестителни 
системи.
4. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на 
поръчката са за сметка на изпълнителя.

Срокът на валидност на офертата е съгласно Техническото 
предложение на участника, но не по-малко от 90 дни, считано от 
датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Критерий за възлагане
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най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена в лева без ДДС (за една година, респективно за 
месец) за извършване на услугата с включени транспортни и други 
разходи, включваща в себе си всички изисквания за изпълнение на 
поръчката на възложителя  със срок на изпълнение 1 (една) 
година.

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/10/2015 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 е публикувана в профила на купувача на 
горецитирания адрес. Оферти се подават до 16:30ч. на 26.10.2015 
г. в ТД "Държавен резерв" гр. Варна, ул."София" No 28. 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 27.10.2015г. в 10,00ч. в 
ТД "Държавен резерв" гр. Варна, ул."София" No 28. Отварянето е 
публично, при спазване разпоредбите на чл.68., ал.3 от ЗОП. 
Съгласно чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП, при сключване на договора 
класираният на първо място участник представя документи, 
издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата 
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 - Приложение №8 от 
документацията за участие в обществената поръчка.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/10/2015 дд/мм/гггг
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