
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: 1036 от дата 22/02/2016
Коментар на възложителя:
9050668

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. Бургас
Адрес
гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 9, ет. 3
Град Пощенски код Страна
Burgas 8000 България
Място/места за контакт Телефон
гр. Бургас, ул. „Александровска“
№ 9, ет. 3

056 841563

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Виолета Георгиева
E-mail Факс
drburgas@gmail.com 056 843472
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/izvrshvane-na-texnichesko-obsluzhvane,-profilaktika-i-
prezarezhdane-na-pozharogasiteli,-na/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Извършване на техническо обслужване, профилактика и презареждане на
пожарогасители, находящи се в ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас,
складова база Българово и петролна база Сливен към ТД „Държавен
резерв“ гр. Бургас

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

Осн. предмет 35111300
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Tехническо обслужване, профилактика и презареждане на
пожарогасители, находящи се, както следва:

1. В ТД "Държавен резерв" гр. Бургас:
1.1. Прахов (6 кг.) - 4 броя;

2. В Складова база Българово:
2.1. Прахов (6 кг.) - 53 броя;
2.2. Водопенен (9 л.) - 33 броя;

3. В Петролна база Сливен:
3.1. Водопенен (9 л.) - 8 броя;
3.2. Прахов (6 кг.) - 31 броя;
3.3. Прахов (12 кг.) - 16 броя;
3.4. Прахов (100 кг.) - 4 броя;
3.5. Въглероден диоксид (5 л.) - 8 броя;
3.6. Въглероден диоксид (8 л.) - 24 броя;
3.7. Въглероден диоксид (30 л.) - 4 броя;
3.8. Кофпомпа вода - 1 брой;

Прогнозната стойност е 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) без
ДДС.
Източник на финансиране - бюджетни средства на ДА ДРВВЗ;
Прогнозна стойност
(в цифри): 1500   Валута: BGN
Място на извършване
ТД "Държавен резерв" гр. Бургас; Складова база Българово, гр. Българово
към ТД ДР гр. Бургас; Петролна база Сливен, гр. Сливен към ТД ДР гр.
Бургас;

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
А: Общи изисквания за изпълнение на поръчката:
1.Услугата, следва да се извърши при спазване изискванията на СД
ISO/TS 11602-2:2015, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите и Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията
за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност
на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и
съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и
контрола върху тях.
2. Участниците да притежават разрешение по чл. 129, ал. 1 от Закона
за МВР за осъществяване на съответната дейност.
3. Участниците да притежават актуални удостоверения за необходимата
професионална квалификация на лицата, представляващи търговеца, и
лицата, които непосредствено ще осъществят дейността, съгласно
изискванията на чл. 129, ал. 7 от ЗМВР и чл. 6 от Наредба № 8121з-
1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на
персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на
пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на
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уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
4. След извършване на техническото обслужване да се издаде Протокол
по образец, съгласно Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 от Наредба №
8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на
дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или
поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност от търговци и контрола върху тях.
5. След извършване на техническото обслужване да се поставят
стикери, удостоверяващи извършената проверка, и гарантиращи
изправността и годността на всички проверени и технически обслужени
пожарогасители.
6. Всички транспортни и други допълнителни разходи, свързани с
изпълнението на договора, са за сметка на Изпълнителя.
Б: Оферта, отговаряща на изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да
съдържа:
1.Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър
2. Представяне на участника, съдържащо възможно най-пълни
административни данни за лицето, което прави предложението (по
образец - Приложение № 1);
3. Техническо предложение, включващо срок за валидност на офертата
(по образец - Приложение № 2);
4. Ценово предложение (по образец - Приложение № 3);
5. Декларация за съгласие с проекта на договор и с проекта на
споразумението по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (по образец - Приложение № 6);
6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 от
ЗОП (по образец - Приложение № 4);
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП
(по образец - Приложение № 5);
8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, в която да посочат
дали възнамеряват да използват подизпълнители при изпълнение на
поръчката (по образец - Приложение № 8);
9. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец - Приложение №
7).
10.Други документи, по преценка на участника;
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника;
12. Участникът следва да представи заверено копие на валидно
разрешение по чл. 129, ал. 1 от Закона за МВР.
13.Участникът следва да представи заверени копия от актуални
удостоверения за необходимата професионална квалификация на лицата,
представляващи търговеца, и лицата, които непосредствено ще
осъществят дейността, съгласно изискванията на чл. 129, ал. 7 от
ЗМВР и чл. 6 от Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за
изискванията към квалификацията на персонала на търговци за
извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на
обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и
съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
В. Други:
1. Срокът на валидност на прдеставената оферта следва да е не по-
малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за
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подаване на офертите.

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

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска обща крайна цена в лева без ДДС за изпълнение на
настоящата обществена поръчка.

Срок за получаване на офертите
Дата: 02/03/2016 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:
1. При сключване на договора с избрания за изпълнител участник,
същият се задължава да представи документи, издадени от съответните
компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при съобразяване изискванията на чл.
47, ал. 4 от ЗОП, и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.
47, ал. 5 от ЗОП (по образец - Приложение № 5).
2. Регистрираните по ЗДДС лица следва да представят към офертите си
копие от документа за регистрация;
3. Неспазването на посочените в публичната покана и документацията
изисквания е основание за отстраняване на участника и недопускането
му до етапа на разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
4. Уастниците са длъжни, в процеса на провеждане на обществената
поръчка, да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1  и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от
настъпването им.
5. Публичната покана, ведно с всички приложения към нея, са
публикувани в Профила на купувача на горепосочения адрес, като
същите са безплатни и могат да бъдат изтеглени от всяко
заинтересовано лице.
6. Оферти се подават до 17:00 ч. на 02.03.2016 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),
наименованието на дружеството – участник, адрес за кореспонденция,
телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.
7. Отварянето, разглеждането и класирането на офертите ще се
извърши на 07.03.2016 г. в 10:00 ч. в сградата на  ТД "Държавен
резерв" гр. Бургас, ул. "Александровска" № 9, ет. 3, при условията
на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/03/2016 дд/мм/гггг
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