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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: 000055
Поделение: ________
Изходящ номер: 5455 от дата 17/11/2015
Коментар на възложителя:
ID: 9047744

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/dostavka-na-pvcz-i-aluminieva-dograma,-podmyana-na-
xidroizolacziya-na-pokriv-i-remont-na-a/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Подмяна на дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт 
на aдминистративна сграда в складова база Българово към ТД 
„Държавен резерв” гр. Бургас" по обособени позиции както 
следва:Обособена позиция № 1: "Доставка на ПВЦ и алуминиева 
дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт на 
административна сграда"; Обособена позиция № 2: "Монтаж на ПВЦ и 
алуминиева дограма на административна сграда", запазена по реда 
на  чл.16г от ЗОП

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

Осн. предмет 45200000
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Доп. предмети 45421110

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Обособена позиция № 1: Доставка на ПВЦ и алуминиева дограма, 
подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт на административна 
сграда:
1. Изстъргване на стари бои по стени и тавани - 115 м²
2. Полагане на дълбокопроникващ грунд - 115 м²
3. Шпакловка на стени и тавани - 115 м²
4. Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани - 115 м²
5. Демонтаж на съществуваща хидроизолация на покрива - 168,20 м²
6. Демонтаж на ламарина по покрива - 20,00 м²
7. Замазка и полагане на битумен грунд - 168,20 м²
8. Направа на хидроизолация на два пласта, вторият с посипка 
(мин. дебелина 1-ви пласт - 3,5 мм, 2-ри пласт - 4 мм) - 168,20 
м²
9. Монтаж на нова ламарина с дебелина мин. 7 мм - 20,00 м²
10. Демонтаж на стара дограма - 118,64 м²
11. Доставка  на ПВЦ дограма, подпрозоречни дъски, 
термоплоскости и комарници стационарни, в т.ч.:
- дограма - минимум 4-камерна – 103,83 м²;
- стъклопакет с К-покритие на външен слой - 94,33  м²;
- 1 бр. комарник на отваряемо крило само в работни помещения ет. 
II - 5 броя;
- термоплоскости - 9,50 м²;
- подпрозоречни дъски (външни), с ширина мин. 20 см;
12. Доставка на алуминиева дограма, в т.ч. термоплоскости (4,9  
м²) - 14,81 м²;
13. Боядисване с блажна боя по парапети и цокли - 20,00 м²;
14. Натоварване и извозване на отпадъци - 3 бр.;
Прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 е 24 782 лева без 
ДДС.
 Обособена позиция № 2: Монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма на 
административна сграда (предназначена за изпълнение от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 
по реда на чл. 16г от ЗОП):
1. Монтаж на ПВЦ дограма, в т.ч.:
- ПВЦ дограма – 103,83 м²;
- стъклопакет с К-покритие на външен слой – 94,33 м²;
- 1 бр. комарник на отваряемо крило само в работни помещения ет. 
II - 5 броя;
- термоплоскости - 9,50 м²;
- подпрозоречни дъски (външни);
2. Монтаж на алуминиева дограма, в т.ч. термоплоскости (4,9  м²) 
– 14,81 м²;
 Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 е 2 635 лева без 
ДДС.
Стойностите за горепосочените дейности са с включени разходи за 
вложени материали, инструменти, техническо оборудване, работна 
ръка, транспорт, извънреден труд, охрана на труда, и всички 
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 територията на складова база Българово.
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Общата прогнозна стойност на поръчката е 27 417лв. без ДДС.
 Източник на финансиране - бюджетът на ДА ДРВВЗ.

Прогнозна стойност
(в цифри): 27417   Валута: BGN
Място на извършване
Складова база Българово, град Българово, община Бургас код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
 Изискванията за изпълнение на поръчката за всяка от обособените 
позиции са посочени в Приложение № 3 към публичната покана, в 
раздел Изисквания към участниците. Обособена позиция № 2 е 
запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации 
на хора с увреждания съгл. чл. 16г от ЗОП. Оферти по Позиция 2 
могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за 
които тя е запазена. Техните оферти се разглеждат само ако няма 
участник, за когото Позиция 2 е запазена и който отговаря на 
критериите за подбор или чиято оферта отговаря на изискванията 
на Възложителя. Участникът, който е специализирано предприятие 
или кооперация на хора с увреждания, може да участва по Позиция 
2 от поръчката при условие, че може да изпълни 80 на сто от 
нейния предмет със собствено производство или ресурс. При 
невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, той може 
да използва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на 
трети лица, при спазване изискванията на чл.16г, ал.10 от ЗОП.
A/ Офертата следва да отговаря на изискванията на чл. 101в от 
ЗОП, и да съдържа:
1. Оферта (Пр. 1) и Представяне на участника (Пр. 1.1.). 
Участникът по Позиция 2, който е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания следва да посочи в офертата си 
номера, под който е вписан в регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, или информация относно 
регистрация в еквивалентен регистър на държава-членка на 
Европейския съюз. ; 
2. Техническо предложение с гаранционни срокове за извършваната 
дейност (Пр. 6 -  за съответната обособена позиция);
3. Ценово предложение (Пр. 5  - за съответната обособена 
позиция);
4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 
от ЗОП (Пр. 12);
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП 
(Пр. 13);
6. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Пр. 
10);
7. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор 
( Пр.8.1.или Пр.8.2.)  и споразумение по ЗЗБУТ -  (Пр. 11);
8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участието на 
подизпълнители (Пр. 14);
9. Декларация за извършено посещение на място и оглед на 
съществуващите условия на обекта (Пр. 15);
10. Декларация за застраховка професионална отговорност (Пр. 
16);
11. Декларация за вложените материали (Пр. 17);
12. Списък на строителството, изпълнено през последните 3 
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години, считано от датата на подаване на офертата, което е 
еднакво или сходно с предмета на поръчката, подписан от 
участника (Пр. 18);
13. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния 
професионален регистър на строителя и да имат издадено валидно 
удостоверение от Камарата на строителите.
Б/ Други: 1. Участникът следва да се придържа към посочените от 
Възложителя указания за подготовка на офертата (Пр.3) и  
специфичните изисквания, посочени в техническата спецификация за 
всяка обособена позиция (Пр. 2). Неспазването им е основание за 
отстраняване на участника от участие в обществената поръчка и 
недопускането му до етапа на разглеждане на офертите. 
2. При сключване на договора изпълнителят (с изключение на 
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания 
по позиция 2) представя документ за гаранция за изпълнение в 
размер на 5% от стойността на договора без ДДС (оригинал или 
заверено копие), внесена по банкова сметка на Възложителя: ЦКБ, 
клон Бургас BG 02 CECB 9790 33F2 2278 00.
3. При сключване на договора с изпълнител, същият се задължава 
да представи документ, издаден от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от 
ЗОП, както и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, 
ал. 5 от ЗОП;
4. Срок на валидност на офертите - 90 кал. дни, считано от 
крайния срок за подаване на офертите;
5. Всички допълнителни и други разходи по изпълнението на 
договора,са за сметка на изпълнителя.
В/ Срок за изпълнение - не повече от 10 работни дни от датата на 
започване на изпълнението на сключения договор.

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

Показатели за оценка на офертите
Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 
Възложителя изисквания, и които бъдат допуснати до разглеждане, 
ще бъдат оценявани по критерий „Икономически най-изгодна 
оферта“ (за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2), въз 
основа на посочените в Методиката за оценка показатели и техните 
коефициенти на тежест (Приложение 4). За икономически най-
изгодна оферта се определя офертата, получила най-висока 
комплексна оценка (КО). Класирането на офертите се извършва по 
низходящ ред на оценката, определена въз основа на показателите 
за нейното изчисляване, като на първо място се класира офертата 
получила най-висока КО (най-голям брой точки). КО се определя по 
следната формула: 
КО = (S min/So) x 5 + (Tmin / To) x 2 + (Go/Gmax) x 3, където: 
-Smin е най-ниската стойност за изпълнение на поръчката за 
съотв. обос. позиция в лева с ДДС от допуснатите до участие 
оферти.
-So е стойността на офертата на конкретния кандидат, в лева с 
ДДС.
-Тmin е най-краткият предложен срок (в брой работни дни), 
посочен от допуснатите за участие оферти.
-Тo е предложеният срок (в брой работни дни) за изпълнение в 
разглежданата оферта.
-Go е гаранционният срок (в години), посочена в офертата на 
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конкретния участник.
-Gmax е максималната гаранция, (в години), посочена в 
допуснатите до участие оферти.

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/11/2015 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 заедно с приложенията към нея са публикувани в 
Профила на купувача на горепосочения адрес и могат да бъдат 
изтеглени свободно и безплатно от всяко заинтересовано лице.
Всеки участник може да представи само една оферта за участие по 
една или  и по двете обособени позиции на обществената поръчка 
като при разглеждането на офертите, подадени по обособена 
позиция № 2  се прилага чл. 16г, ал. 6 и ал. 9 от ЗОП.
Оферти се подават до 17:00 ч. на 26.11.2015 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 негов представител, лично 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката 
(така, както е изписан в поканата), както и за коя обособена 
позиция/позиции от поръчката се отнася офертата, наименованието 
на дружеството – участник,  адрес за кореспонденция, телефон за 
контакти и по възможност факс и електронен адрес. Когато 
участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, 
ценовото предложение и техническото предложение и декларацията 
по чл. 33, ал. 4 от ЗОП се представят отделно за всяка от 
позициите и се поставят в плика с офертите. 
Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 27.11.2015 
г., в 10:30 часа, в сградата на ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, 
находяща се на ул. "Александровска" № 9, ет. 3, съгласно 
условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/11/2015 дд/мм/гггг
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