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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: 1182 от дата 08/03/2016

Коментар на възложителя:
9051054

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, чрез 
ТД Държавен резерв гр.Велико Търново

Адрес
ТД Държавен резерв гр. В. Търново, ул. Христо Ботев No 86

Град Пощенски код Страна
ТД Държавен резерв гр. В. 
Търново, ул.Христо Ботев No 86

5000 Р. България

Място/места за контакт Телефон
ТД Държавен резерв гр. В. 
Търново, ул.Христо Ботев No 86

062 616464

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Михаил Славов

E-mail Факс
rezerv_vt@abv.bg 062 605985

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/abonamentna-poddrzhka-i-obsluzhvane-na-
pozharoizvestitelnite-sistemi-km-td-td-v.-trnovo/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните 
системи монтирани в складовите бази към ТД "Държавен резерв" 
гр.В.Търново

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)
Административна сграда на ТД „ДР” гр. В. Търново- 
Пожароизвестителна централа  FS   5100- 1 бр.:
Оптично –димен датчик  3030 – 39 бр.
Ръчен бутон – 3бр.
Електрическа сирена- 4 бг.
Акумулаторни батерии  12V- 2бр.
Изнесен светлинен сигнализатор-20 бр.
Автоматичен тел.  Дайлър- 1бр.
Линии / лъчи /-5 бр.
СБ Ресен Пожароизвестителна централа   FS   5016 – 1бр.:
Оптично –димен датчик   2030 –38 бр.
Оптично –димен датчик   2020- 45бр.
Оптично –димен датчик  ИП 101-2- 38бр.
Електрическа сирена- 1бр.
Акумулаторни батерии  12V-2 бр.
Лъчи- 11 бр.
СБ Иваново Пожароизвестителна централа   FS   5200 -1 бр.
Оптично –димен датчик  3030- 206 бр.
Ръчен бутон -12 бр.
Електрическа сирена- 1 бр.
Акумулаторни батерии  12V-2 бр.
Лъчи -  13 бр.
МБ Дебелец Пожароизвестителна– 1бр.
Оптично –димен датчик  2030 -184 бр.
Оптично –димен датчик  3030 -115 бр.
Оптично –димен датчик ИП 101-2  -18 бр.
Линии /лъчи/-24 бр.
Електрическа сирена-8
Акумулаторни батерии  12V-2 бр.
Изнесен светлинен сигнализатор-8 бр.

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 3333,34 
лева /двехиляди триста тридесет и три лева/ без включено ДДС.
Настоящата поръчка е финансирана с бюджетни средства на ДА 
"ДРВВЗ" гр.София

Прогнозна стойност

(в цифри): 3333.34   Валута: BGN

Място на извършване

Северен ценртален код NUTS:  

BG32

Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл.101в от ЗОП:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от 
участника
2. Административни сведения - Приложение 2
3. Образец на оферта- Приложение 3
4. Образец на техническо предложение - Приложение 4
5. Образец на ценово предложение - Приложение 5
6. Образец на декларация за конфиденциалност - Приложение 6
7. Образец на декларация във връзка с чл.56, ал.1 т.8 от Закона 
за обществените поръчки (в случай, че ползва или не 
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подизпълнители при изпълнението на поръчката) - Приложение 7
8. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 8
9. Проект на договор - Приложение 9
10.Проект на споразумение по ЗЗБУТ - Приложение 10
11.Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение 11
12. Срок на валидност на офертата
13. Изпълнителят се задължава да изпълни обществената поръчка 
съгласно техническата спецификация, Приложение №1 към публичната 
покана
14. При подписване на договора, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП 
изпълнителят е длъжен да представи свидетелство за съдимост на 
представляващия дружеството и Декларация за отсъствие на 
обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП
15.Да се представи заверено копие от актуално състояние на 
фирмата или/ ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР и/или лична карта за 
физическите лица;
16. Заверено копие на валидно разрешително или еквивалентен 
документ, доказващ компетентността им да извършват абонаментен 
сервиз на пожарогасителни системи, съгласно действащото 
законодателство

Б/ Изисквания за изпълнение на услугата:
отговарящи на условията  по предмета на обществената поръчка.
1. Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните 
системи да се извършва съобразно нормативните изисквания на 
законодателството ни.
2.Ежемесечно да се извършва проверка на приемното устройство и 
датчиците на  пожароизвестителната инсталация.
3. След всяко техническо обслужване да се изготвят протоколи за 
извършените проверки като екземпляри да се предоставят и в ТД 
„ДР” гр.В.Търново
4. Да се отразява състоянието и извършеното обслужване на 
пожароизвестителните инсталации в Дневник на инсталация за 
пожароизвестяване.
5. Изпълнителят да се явява при повикване за обслужване в 
рамките на посоченото време в офертата.
6. Декларации за отсъствие на обстоятелства съгл. чл. 47, ал. 1, 
ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в 
обществената поръчка участник, за който съществуват 
обстоятелства посочени в чл.47, ал.1, ал.2 т.1, 2 и 3 и ал.5 от 
ЗОП;
7.Всички транспортни и други присъщи разходи във връзка с 
изпълнението на обществената поръчка са за сметка на 
Изпълнителя.

До класиране няма да бъдат допуснати участници, които не са 
предоставили всички искани документи по точка А.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 30 % + Т 
х 50 % + N х 20%, където: Ц – Ценови критерий – показател за 
предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид 
предложената месечна абонаментна такса съобразно позицията, за 
която се участва. Преценява се най - изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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предложение, което ще има за своя последица най - малък бюджетен 
разход. Предложението, съдържащо най-ниска цена получава 100 т., 
а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след 
прилагане на следната формула: Цmin/Цn х 100, където, Ц min е 
най-ниската предложена месечна абонаментна месечна такса, а Цn е 
предложената месечна абонаментна месечна такса от n-тия 
участник. Т – Техническа оценка, включваща оценка на 
представената от участника организация на изпълнението, 
план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 
100) По този показател се оценява дали предложението на 
участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по 
изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; 
видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. 
Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на 
поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на 
работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която 
участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е 
разпределението на различните ресурси в обособените етапи на 
работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. 
Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в 
достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко 
съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за 
изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и 
похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и 
тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се 
адекватността и целесъобразността на представеното разпределение 
на задачите и отговорностите между експертите с определените 
методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна 
осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията 
преценява дали предложените методи и начини на управление на 
процесите от участника биха довели до качествено и навременно 
изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали 
приложеното описание на начина, по който ще се гарантират 
резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен 
контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение 
на услугата и устойчивост на резултатите. N – Срок за 
отстраняване на възникнали повреди /в работни дни/, считано от 
датата на уведомяване по телефон - най – краткия предложен срок 
се оценява със 100т. Предложението, което в най-голяма степен 
отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най – краткия предложен 
срок/ и съответства на поставените технически изисквания за 
изпълнение получава 100 т., а всяко следващо по- малко добро 
предложение се оценява след прилагане на следната формула: 
Nmin/Nn х 100, където: N min е най-краткия предложен срок за 
отстраняване на възникнали повреди, а Nn е предложения срок за 
отстраняване на възникнали повреди от n-тия участник. Цялата 
методика за икономически най-изгодна оферта е съгласно 
Приложение 1: "Критерий за оценка".

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/03/2016 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
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на посочения интернет адрес или друго:

Публичната покана заедно с документацията за участие са 
публикувани в Профил на купувача на горепосочения адрес, като 
същите са безплатни и могат да бъдат изтеглени свободно от всяко 
заинтересовано лице. Оферти се подават до 16:30 часа на 
16.03.2016г. в ТД "Държавен ререзв" гр.Велико Търново, ул. 
"Христо Ботев" №86. Всяка оферта трябва да се представи в 
запечатан непрозрачен плик от учасника или от упълномощен от 
него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика 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 17.03.2016г. в 10:00 
часа в ТД "Държавен резерв" гр.В.Търново, ул. "Христо Ботев" №86 
при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 
При подписване на договора, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП 
изпълнителят е длъжен да представи свидетелство за съдимост на 
представляващия дружеството и Декларация за отсъствие на 
обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 8

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 16/03/2016 дд/мм/гггг
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