
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: 1804 от дата 06/04/2016
Коментар на възложителя:
ID:9052193

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/izvrshvane-na-tekushh-remont-na-dvuskaten-pokriv-na-
sgrada,-naxodyashha-se-v-skladova-baza/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Извършване на текущ ремонт на двускатен покрив на сграда, 
находяща се в складова база „Широка Поляна“ при ТД „Държавен 
резерв“ – Пловдив с обособени позиции както следва: Обособена 
позиция №1: „Ремонт на двускатен ламаринен покрив и монтаж на 
ламаринени обшивки на сграда в складова база „Широка Поляна“; 
Обособена позиция №2 „Боядисване на двускатен покрив от 
поцинкована ламарина на сграда в складова база „Широка Поляна“, 
запазена по реда на чл. 16г от ЗОП“

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

Осн. предмет 45261310
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Доп. предмети 45261221

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Обект СБ Широка Поляна
Обособена позиция №1: 
Избраният изпълнител трябва да извърши следните строително-
ремонтни дейности :
1.Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле - 200,00м²;
2.Демонтаж на ламаринената обшивка на челните дъски на ската от 
източната фасада - 17,00л.м.;
3.Подмяна на челни дъски с нови (ш/д - 18см / 3см) на източната 
фасада - 17,00л.м.;
4.Доставка и монтаж на долна челна планка върху челните дъски 
(дебелина на ламарината мин. 0,5 мм)-17,00л.м.;
5.Доставка и монтаж на горна челна планка върху челните дъски, 
която припокрива една гърбица от покривната ламарина (дебелина 
на ламарината мин. 0,5 мм)-17,00л.м.;
6.Доставка и монтаж на стенна планка между ската и стена с 
обшивка от ламперия (дебелина на ламарината мин. 0,5 мм)-
19,00л.м.;
7.Подравняване и допълнително фиксиране на профилната ламарина 
към носещата скара на покривната конструкция чрез самонарезни 
винтове с уплътнителна неопренова подложка (мин. 5 бр. на 1 м2)-
237,00м²;
8.Подравняване и допълнително фиксиране на капака на билото на 
покривната конструкция чрез самонарезни винтове с уплътнителна 
неопренова подложка-13,00л.м.;
9.Нанасяне на полиуретанова паста по съществуващите крепежни 
елементи на ламарината-237,00м²;
Обособена позиция №2:
Избраният изпълнител трябва да извърши следните дейности:
1.Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле-200,00м²;
2.Почистване на корозирали участъци от покривната ламарина и 
нанасяне на антикорозионна защита (грунд)-20 м²
3.Боядисване на двускатен покрив и навес със сребърен феролит 
(повърхността включва размера на профила на ламарината ±5%)-
300,00м².
Материалите по точка 2 и точка 3, а именно универсален грунд за 
черни и цветни метали и универсален емайллак сребърен феролит 
(RAL 9006) се доставят от Възложителя на обекта и се предоставят 
на Изпълнителя. Стойността им не е включена в прогнозната сума 
за изпълнение на обособена позиция №2.
Дейностите са подробно описани в техническата спецификация.
Източник на финансиране - бюджетът на ДА ДРВВЗ.
Прогнозната стойност на поръчката е 4616,00 (четири хиляди 
шестстотин и шестнадесет ) лв. без ДДС.разпределени по позиции 
както следва:
- прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е 3 030,00 лв. без 
ДДС;
- прогнозна стойност по Обособена позиция № 2 е 1 586,00 лв. без 
ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 4616   Валута: BGN
Място на извършване
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СБ Широка Поляна с адрес: обл. Пазарджик, общ. Батак, м. яз. Широка  
поляна, GPS координати: 41°46'02.6"N 24°08'48.4"E

код NUTS:  
BG423

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 педвижда участие на подизпълнител/и)
8. Деакларация за вложени материали - приложение №8. (попълва се 
от участник по обособена позиция №1);
9. Копие на удостоверение за вписване в централния професионален 
регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 
строителите, което да му позволява извършването на строителните 
работи, предмет на настоящата поръчка (пета категория строежи 
или по голяма) или еквивалентен документ за вписване на 
чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка 
на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство.
 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 
Широка Поляна.
 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 Широка Поляна: от 9:00 ч. до 17:30 ч., 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 
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в лева, без включен ДДС с включени транспортни и всички други 
разходи, възникнали по повод изпълнение на поръчката.

Срок за получаване на офертите
Дата: 15/04/2016 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 
горепосочения адрес и могат да бъдат изтеглени свободно и 
безплатно от всяко заинтересовано лице.
Всеки участник може да представи само по една оферта за всяка 
обособена позиция на обществената поръчка. 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.  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 15.04.2016 г. в ТД "Държавен 
резерв" гр. Пловдив, бул."Марица" №21.
Отварянето на офертите ще се извърши на 18.04.2016 г. в 10:00 ч. 
в ТД "Държавен резерв" гр. Пловдив, бул. "Марица" №21 съгласно 
условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.
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. 

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/04/2016 дд/мм/гггг
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