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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Решение номер: 5209   От дата: 28/10/2016 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 5209 от дата 28/10/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Държавна агенция  Държавен резерв и 
военновременни запаси

831913661

Пощенски адрес:
ул. Московска № 3

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG

Лице за контакт: Телефон:
Радослав Божков 02 9210259

Електронна поща: Факс:
rezerv@statereserve.bg 02 9877977

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.statereserve.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-
porchki/proektno-reshenie-dostavka-montazh-instalirane-i-vvezhdane-v-
eksploatacziya-na-izmervat/

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
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Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ЗДРВВЗ и ЗЗНН
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП  
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
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Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

ІV.1) Наименование
„Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в 
експлоатация на измервателна система за течности различни от 
вода /ИСТРВ, СКИД/  и Интегрирано комуникационно устройство за 
наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД 
„Държавен резерв“ – гр. Бургас”

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни  
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
В обхвата на поръчка се включват следните условия и дейности:
1. Проектно решение по всички части на окомплектовката на измервателна 
система за течности различни от вода и за ИКУНК;
2. Доставка и монтаж на нов СКИД съгласно записаните изисквания в 
настоящата Техническа спецификация;
3. Доставка и монтаж на ИКУНК в Контролна зала;
4. ИКУНК системата трябва да отговаря на изискванията на Наредба № H-1 
от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от 
митническите органи върху средствата за измервана не акцизни стоки.
5. Връзка между новоизградената измервателна система за течности 
различни от вода, съществуващите измервателни системи на обекта 
разположени в ЖП и Авто естакади и Помпени станции и ИКУНК;
6. Полагане на необходимото количество захранващи и сигнални кабели по 
изградени кабелни трасета. Разстоянието от мястото на монтаж на 
измервателната система за течности различни от вода до захранващата 
точка е 200 м., и до Контролна зала 40 м. Разстоянията от другите 
измервателни системи за течности различни от вода монтирани на ЖП и 
АВТО  естакадите и Помпените станции до захранващата точка и до 
контролна зала е общо 1000 м.,
7. Временно строителство и подготвителни работи.
8. Изграждане на стоманобетонен фундамент за монтаж на измерителната 
система.
9. Демонтажни и Строително-монтажни работи необходими за изпълнението 
на проектното решение в това число и всички необходими механични 
дейности.
10. Безразрушителен контрол на извършените заваръчни дейности на 
обекта. 
11. Единични, комплексни и приемни изпитания.
12. Авторски надзор за всички проектни части;
13. Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация.
14. Пуско-наладъчни дейности на системите. Тест-протокол от извършеното 
изпитване за съответствие с изискванията за максимални допустими 
грешки, от който да е видно, че постигнатите по време на производството 
грешки не надвишават стойностите указани в т. 1.5. за типа (т.1.5. от 
долуописаните ,,Основни изисквания към оборудването/системата/“ от 
Техническа спецификация – Приложение № 2).
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15. Въвеждане в експлоатация на съоръженията след изпълнените монтажни 
дейности.
16. Обучение на персонала в ПБ Сливен за работа с измерителната 
система.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете  
брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
По целесъобразност обществената поръчка не подлежи на разделяне на 
обособени позиции, тъй като предметът й (проектиране, доставка, монтаж, 
инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за 
течности, различни от вода и интегрирано комуникационно устройство за 
наблюдение и контрол) съдържа обективно неделими части по смисъла на 
параграф 2, т. 28 от ДР на ЗОП, както и предвид обстоятелството, че 
изпълнителят носи гаранционна отговорност, за срок не по-малък от 5 
(пет) години, за системата като цяло.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 350000 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
Обектът на  обществената поръчка е "Строителство (Клас 45.3 от 
Приложение 1 към чл.3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП)" и прогнозната 
стойност попада в приложното поле на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради 
което се прилага процедура "публично състезание" по чл. 18, ал. 1, т. 
12 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,  
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е  
приложимо)
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V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на  
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Подробните изисквания за изпълнението на обществената поръчка са 
описани в Указанията за попълване на оферта от участниците и условия за 
участие в процедурата - Приложение № 1 и Техническата спецификация - 
Приложение №2 от документацията на обществената поръчка. Цялата 
документация ведно с всички приложения към нея са публикувани в Профила 
на купувача, на гореописания адрес, като същата е безплатна и може да 
бъде изтеглена свободно от всяко заинтересовано лице.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28/10/2016 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Станимир Димитров Пеев

VIII.2) Длъжност:
Председател на ДА ДРВВЗ
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