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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: 995 от дата 17/02/2016
Коментар на възложителя:
ID№9050475

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Адрес
ул. Московска № 3
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Дирекция Обществени поръчки, 
продажби и информационно 
осигуряване, отдел Маркетинг, 
обществени поръчки и продажби

02 9210259

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Радослав Божков
E-mail Факс
rezerv@statereserve.bg 02 9877977
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://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/pp4-2016-dostavka-na-kompyutrna-texnika-i-ofis-mashini/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на 
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Предметът на настоящата обществена поръчка е включен в списъка 
по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради 
което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал.1 и ал. 3 от 
ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации 
на хора с увреждания. Оферти могат да подават и други 
заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. 
Офертите на тези лица се разглеждат само ако няма участник, за 
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когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за 
подбор, или участник , за когото поръчката е запазена и чиято 
оферта отговаря на изискванията на възложителя. В офертата си 
участникът трябва да включи декларация, че е вписан в регистъра 
на  специализираните предприятия или кооперации на хора с 
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в 
еквивалентен регистър. Когато участникът е посочил, че ще ползва 
подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен 
регистър, се прилага и за посочените подизпълнители.
Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие 
или кооперация на хора с увреждания, може да участва в 
настоящата обществена поръчка, 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 ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на 
трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания, за което се представя 
необходимата информация. 

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

Осн. предмет 30200000
Доп. предмети 30213000

30215000
30220000
30232000
30232100

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съобразно нуждите на Възложителя, заложеното в Техническата 
спецификация - Приложение №2 от документацията и цялата 
документация за участие в обществената поръчка.
Изпълнението на поръчката се извършва в срокове, предложени от 
участника, но не по-дълги от 30 (тридесет) календарни дни, 
считано от датата на сключване на договора за възлагане на 
обществената поръчка.
Посочената прогнозна е без включен ДДС. 
Източник на финансиране - бюджетни средства на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 29160   Валута: BGN
Място на извършване
Централно управление на ДА ДРВВЗ гр. София код NUTS:  

BG412
Изисквания за изпълнение на поръчката
Изискванията за изпълнение на обществената поръчка, както и 
указания за попълване на офертата от участниците, са подробно 
описани в Приложение № 1 от документацията за участие в 
обществената поръчка, което е публикувано в Профила на купувача.
Офертата, която участниците в обществената поръчка 
представят,трябва да отговаря на чл.101в от ЗОП, като към нея 
следва да бъдат приложени:
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1. Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
поръчката.
2. Когато участникът е специализирано предприятие или кооперация 
на хора с увреждания или обединение от такива предприятия, в 
представянето си участникът, включва декларация (свободен 
текст), с която декларира, съответно всеки от участниците в 
обединението декларира, че е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в 
еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз;
3.Когато участникът по чл.16 г от ЗОП е посочил в офертата си, 
че ще ползва подизпълнители, те също представят декларация 
(свободен текст), че са вписани в регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър;
4. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие 
или кооперация на хора с увреждания, може да участва в 
настоящата обществена поръчка, 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 ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на 
трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания, за което се представя 
необходимата информация.
5. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в 
обществена поръчка;
* В случаите по чл. 16г от ЗОП Възложителят не изисква гаранция 
за участие от специализираните предприятия или кооперации на 
хора с увреждания.
6. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на 
поръчката - представят се по следния начин:
6.1. Декларация, съдържаща списък на доставките или услугите, 
които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и 
услуга. Доказателството за извършената доставка или услуга се 
предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя 
или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката или 
услугата.
6.2 Документи, с които се доказва, че участник, който не е 
производител, има право да предлага стоките, предмет на 
обществената поръчка (оторизационни писма, дистрибуторски 
договори, заверена спецификация за съответната година или 
пълномощно за осъществяване на посредническа търговска 
дейност /в оригинал или заверено копие/ и др.);
6.3. Документи за произход на предлаганите стоки (в случай, че 
представените документи са на чужд език, следва да бъдат 
придружени с превод на български език);
6.4. Участникът следва да представи попълнено техническото 
предложение - Приложение № 8 от документацията за участие, като 
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част от подадената оферта, в което изчерпателно да опише 
техническите параметри на предлаганите от него стоки, както и 
предлагания гаранционен срок. Предложеният гаранционен срок и 
предлаганите от участника стоки следва да покриват минималните 
изисквания, заложени от Възложителя в техническата спецификация 
(Приложение № 2).
ВАЖНО: Поради обстоятелството, че настоящето поле е до 4000 
символа, изискванията на Възложителя продължават в Раздел 
"Допълнителна информация".

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

Показатели за оценка на офертите
Критерият за оценка на постъпилите оферти за участие в 
настоящата обществена поръчка е „най-ниска цена”. Класирането ще 
се извърши на база обща предлагана цена в лева за всички стоки 
включени в предмета на обществената поръчка без включен ДДС. В 
цената са включени всички транспортни разходи, вносни мита и 
такси, инсталационни и конфигурационни разходи, както и всички 
други разходи, свързани изпълнението на обществената поръчка.

Срок за получаване на офертите
Дата: 29/02/2016 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:
Продължение на изискванията за изпълнение на поръчката:
6.5. Сертификат, удостоверяващ, че системата за управление на 
качеството на участника е в съответствие с ISO 9001:2008 или 
еквивалент, с обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката;
6.6. Сертификат, удостоверяващ, че системата за управление на 
сигурността на информацията на участника е в съответствие с ISO 
27001:2013 или еквивалентен;
6.7. Сертификат, удостоверяващ, че системата за управление на ИТ 
системи за външни клиенти на участника е в съответствие с ISO 
20000-1:2012 или еквивалентен.
7.  Техническо предложение - по образец Приложение № 8 от 
документацията за участие.
8. Ценово предложение – по образец Приложение № 3 от 
документацията за участие.         
9. Подписан и/или подпечатан, но не попълнен проект на договор –
по образец Приложение № 5 от документацията за участие.
10. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при 
изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, по образец 
на Приложение № 9 от документацията за участие. В този случай 
изисканите в Приложение 1  от документацията за участие 
документи се представят за всеки от подизпълнителите. При 
сключване на договора за обществената поръчка, участникът 
определен за Изпълнител, в случай че ще ползва подизпълнители, 
следва да представи и договора за подизпълнение.
11. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от  Закона 
за обществените поръчки – Приложение № 7 от документацията за 
участие.
12.Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни, 
считано от датата определена за краен срок за получаване на 
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офертите.
13. Други документи, по преценка на участниците.
14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.

Участниците представят гаранция за участие в обществената 
поръчка, в размер на 291 (двеста деветдесет и един) лева.
Участникът, определен за Изпълнител, представя при сключването 
на договора гаранция за изпълнение на договора под формата на 
парична сума или банкова гаранция (в оригинал!), в размер на 5 % 
от стойността на договора без включен ДДС.
Не се изискват гаранции за участие и за изпълнение от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания –
чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Публичната покана и цялата документация, неразделна част от нея, 
са публикувани в Профила на купувача на горецитирания адрес и 
могат да бъдат изтеглени свободно и безплатно от всяко 
заинтересовано лице. Оферти се подават до 17:00ч. на 
29.02.2016г. в деловодството на Централно управление на Държавна 
агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" – гр. София, 
ул."Московска" № 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 01.03.2016 г. в 11:00ч., 
в административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” № 3, ет. 1, 
стая 102, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/02/2016 дд/мм/гггг
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