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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: 1120 от дата 29/02/2016
Коментар на възложителя:
ID № 9050851

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. Пловдив
Адрес
гр. Пловдив, бул. Марица №21
Град Пощенски код Страна
Пловдив 4000 Р България
Място/места за контакт Телефон
ТД Държавен резерв - Пловдив; 
бул. Марица №21

032 901706

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Милен Филипов Фургьов
E-mail Факс
reservpd@mail.bg 032 944247
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/podmyana-na-dograma-i-vrati-v-administrativnata-sgrada-i-
v-kpp-na-sb-dolna-maxala/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Подмяна на дограма и врати в административната сграда и в КПП 
на Складова база „Долна Махала“ при ТД „Държавен резерв“ гр. 
Пловдив с обособени позиции както следва: Обособена позиция №1. 
„Демонтаж на стари врати и прозорци, изработка и доставка на 
нови прозорци от PVC дограма и врати от алуминиева дограма в 
административната сграда и в КПП на СБ „Долна Махала“ при ТД 
„Държавен резерв“ гр. Пловдив“; Обособена позиция №2. „Монтаж на 
прозорци от PVC дограма и врати от алуминиева дограма в 
административната сграда и в КПП на СБ „Долна Махала“ при ТД 
„Държавен резерв“ гр. Пловдив, запазена по реда на чл. 16г от 
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ЗОП.“

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

Осн. предмет 44221000 AB06, AA02

Доп. предмети 45421110

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
ОБЕКТ: СБ Долна Махала с адрес: обл. Пловдив, общ. Калояново, с. 
Долна Махала,
Обособена позиция №1 
I. Избраният изпълнител трябва да извърши изработка и доставка 
на нови прозорци от PVC дограма и врати от алуминиева дограма и 
конструкции ведно със стъклопакет, термопанели и обков в 
административната сграда и в КПП на СБ „Долна махала“ както 
следва:
1. За административната сграда:
- 1 брой трикрилен прозорец с едно отварящо се крило от 6 
камерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет „4 сезона“; 14 броя 
трикрилни прозорци с едно отварящо се крило от 6 камерна ПВЦ 
дограма с двоен стъклопакет „4 сезона“; 16 бр. трикрилни 
прозорци от 6 камерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет „4 сезона“ 
без отварящо се крило; 2 бр. еднокрилни прозорци с отварящо се 
крило от 6 камерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет „бяло-бяло“; 
2 бр. еднокрилни прозорци без отварящо се крило от 6 камерна ПВЦ 
дограма с двоен стъклопакет „бяло-бяло“; 1 бр. еднокрилен 
прозорец с отварящо се крило тип „ножица“ от 6 камерна ПВЦ 
дограма с двоен стъклопакет „бяло-бяло“; 6 бр. еднокрилни 
прозорци без отварящо се крило от 6 камерна ПВЦ дограма с двоен 
стъклопакет „бяло-бяло“; конструкция от алуминиева дограма 
състояща се от рамка и врата. Височина 3000 мм, ширина 2000 мм, 
ширина на крилото на вратата 1000 мм (отваряне навън); 20 бр. 
комарници на панти.
2. За сградата на КПП:
- П – образна конструкция с два отварящи се прозореца от 6 
камерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет „4 сезона“; 1 бр. 
алуминиева врата (отваряне навън).
II. Избраният изпълнител следва да извърши:
1. Демонтажни работи по административната сграда; Демонтаж на 
външни прозоречни первази от поцинкована ламарина на 31бр. 
прозорци на ет. приземен, ет. 1 и ет.2 - 14,00 м²; Демонтаж на 
42 бр. стари дървени прозорци на ет. приземен, ет. 1 и ет.2 - 
101,00 м²; Демонтаж на 1 бр. метално-стъклена конструкция 
състояща се от рамка и врата на ет.1 - 6,00 м²
2. Демонтажни работи по сградата на КПП
- Демонтаж на 1 бр. метално-стъклена конструкция ( метална рамка 
и прозорец) на едноетажна сграда - 18,6 м²; Демонтаж на 1 бр. 
метална врата на едноетажна сграда - 2,00 м².
Обособена позиция № 2
1.Избраният изпълнител следва да извърши монтажни дейности по 
административната сграда:
-трикрилен прозорец с едно отварящо се крило от 6 камерна ПВЦ 
дограма с двоен стъклопакет на ет. 1,Отваряема площ 0,75 м², 
неотваряема площ 1,95 м² - 1 брой 2,7м²; трикрилен прозорец с 
едно отварящо се крило от 6 камерна ПВЦ дограма с двоен 
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стъклопакет „4 сезона“ , отваряема площ 0,94м², неотваряема площ 
2,14 м² - 14 броя 43,12м²;  трикрилен прозорец от 6 камерна ПВЦ 
дограма с двоен стъклопакет „4 сезона“ без отварящо се крило, 
неотваряема площ 3,08 м² - 16 броя 49,28 м²; еднокрилен прозорец 
с отварящо се крило от 6 камерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет 
„бяло-бяло“, площ 0,54 м² - 2 броя 1,08м²; еднокрилен прозорец 
без отварящо се крило от 6 камерна ПВЦ дограма с двоен 
стъклопакет „бяло-бяло“ площ 0,54 м² - 2 броя 1,08м²; еднокрилен 
прозорец с отварящо се крило тип „ножица“ от 6 камерна ПВЦ 
дограма с двоен стъклопакет „бяло-бяло“, площ 0,54 м² 1 брой 
0,54м²; еднокрилен прозорец без отварящо се крило от 6 камерна 
ПВЦ дограма с двоен стъклопакет „бяло-бяло“, площ 0,54 м² - 6 
бр. 3,42 кв.м.; конструкция от алуминиева дограма състояща се от 
рамка и врата. Височина 3000 мм, ширина 2000 мм, ширина на 
крилото на вратата 1000 мм (отваряне навън) в това число 
стъклопакет и термопанели на ет.1 6,00м²; комарници на 
отварящото се крило на панти - 20 бр.
2. Монтажни работи по сградата на КПП: П – образна конструкция с 
два отварящи се прозореца от 6 камерна ПВЦ дограма с двоен 
стъклопакет „4 сезона“ на едноетажна сграда -1 бр. 18,6м²; Врата 
от студен алум.- 2кв.м.
Дейностите са подробно описани в техническата спецификация.
Източник на финансиране - бюджетът на ДА ДРВВЗ.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 17 900,00 
лв. без ДДС:
- до 15 600,00 лв. без ДДС за Обособена позиция №1;
- до 2 300,00 лв. без ДДС за Обособена позиция №2.
Прогнозна стойност
(в цифри): 17900   Валута: BGN
Място на извършване
СБ Долна Махала с адрес: обл. Пловдив, общ. Калояново, с. Долна  
Махала, GPS координати: 42°24'32.4"N 24°46'39.2"E

код NUTS:  
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
 Изискванията за изпълнение на поръчката за всяка от обособените 
позиции са подробно описани в техническата спецификация, към 
публичната покана (раздел "Б.Изисквания за изпълнение на 
обществената поръчка").
Участниците следва да представят оферта, отговаряща на  
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа приложени:
1. Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
иформация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен за кореспонденция при провеждането на 
процедурата;
2. Ценово предложение - приложение №1;
3. Техничеко предложение - приложение №2;
4. Декларация за конфиденциалност - приложение №3;
5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и 
споразумението по ЗБУТ -  приложение №4;
6. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и - 
приложение №6;
7. Декларация от подизпълнител за съгласието му за участие в 
изпълнението на обществената поръчка - приложение №7 (попълва се 
в случай, че изпълнителя предвижда участие на подизпълнител/и)
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8. Декларация за вложени материали - приложение №8.
  Срок на валидност на офертата не по-малко от 60 календарни дни 
от датата, определена като краен срок за получаване на оферти.
Участниците могат да направят оглед на място и да се запознаят 
със съществуващите условия в срока за получаване на офертите. 
Огледът се извършва след предварително съгласуване с Директора 
на ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив и предоставяне на лични 
данни за издаване на необходимия пропуск до територията на СБ 
Долна махала.
 При изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка 
следва да се спазва строго вътрешния трудов ред и правилника за 
пропускателния режим в обекти на ТД ДР - Пловдив.
Работно време на СБ Долна махала: от 9ч. 00мин. до 17ч. 30мин., 
от понеделник до петък.

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 „Най-ниска цена“ (за обособена 
позиция №1 и за обособена позиция №2) за изпълнение на поръчката 
в лева, без включен ДДС с включени транспортни и всички други 
разходи, възникнали по повод изпълнение на поръчката.

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/03/2016 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:
Публичната покана и цялата документация за участие в 
обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на 
адрес: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/publichni-pokani/podmyana-na-dograma-i-vrati-v-
administrativnata-sgrada-i-v-kpp-na-sb-dolna-maxala/
Всеки участник може да представи само по една оферта за всяка 
обособена позиция на обществената поръчка.  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 11.03.2016 г. в ТД "Държавен 
резерв" гр. Пловдив, бул."Марица" №21. 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 (така, както е изписан в 
поканата), както и за коя обособена позиция от поръчката се 
отнася офертата, наименованието на дружеството–участник,  адрес 
за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и 
електронен адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши на 14.03.2016 г. в 10:00 ч. 
в ТД "Държавен резерв" гр. Пловдив, бул. "Марица" №21.
При подписване на договора и споразумението, изпълнителят е 
длъжен да представи свидетелство за съдимост на представляващия 
дружеството и Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл.47, ал.5 ЗОП - приложение №5. 
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/03/2016 дд/мм/гггг
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