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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 4376/30.08.2016г. 

  

 Възложител: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00055 

Адрес: гр. София, ул. „Московска” № 3 

Лице за контакт Радослав Божков 

Телефон: 02 9210259 

E-mail: rezerv@statereserve.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Извършване на строително-ремонтни дейности и въвеждане в 

експлоатация на резервоар  №101 с обем 5000м
3
 в Петролна база – гр. Сливен при ТД 

„Държавен резерв“ – гр. Бургас. 

 
Кратко описание:  

 Оглед и проучване на обекта – ремонт на резервоар №101 въз основа на 

обследване от „ЦЕРБ ЕАД – ЕНЕМОНА СТАРТ АД“, Вътрешни правила за 

експлоатация и ремонт на стоманени резервоари за съхранение на нефтопродукти 

в петролните бази на ДА ДРВВЗ, приложимите за поръчката действащи 

нормативни документи и стандарти, добрите индустриални практики и опита на 

Изпълнителя 

 Допълнителни безразрушителни изследвания – по преценка на участника; 

 Изготвяне на работни инструкции за ремонт на фундамент, дъно, корпус, 

демонтаж и ремонт на покрив, демонтажи и монтаж на алуминиев понтон, 

полагане на АКЗ и провеждане на хидравлично изпитание.  

 Временно строителство и подготвителни работи. 

 Доставка на всички необходими материали и оборудване. 
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 Демонтажни и Строително-монтажни работи, необходими за изпълнението на 

поръчката на база извършено проучване и Приложение № 1.1. 

 Натоварване, транспорт, преработка и монтаж на наличен в ПБ Антон един /1/ 

брой вътрешен алуминиев понтон на резервоар № 101. 

 Хидравлична проба, комплексни и приемни (72-часови) изпитания. 

 Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация. 

 Въвеждане в експлоатация на съоръженията след изпълнените ремонти дейности. 

 Обезпечаване на гаранционна отговорност и отстраняване на проявени дефекти 

през гаранционния период на строежа. 

 
Място на извършване: Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. 

Бургас 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 270 000 (двеста и седемдесет 

хиляди) лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност представлява максималния бюджет 

по обществената поръчка. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния 

одобрен бюджет. В посочената прогнозна стойност са включени всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в Техническата 

спецификация - Приложение №  1 и Количествено-стойностна сметка - Приложение № 1.1 

към обявата. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от 

участие. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.:  
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговоря на условията, посочени 

в ЗОП, ППЗОП и обявените от Възложителя изисквания в обявата и в документацията 

към нея в т.ч.: 
 

Изисквания за личното състояние: Участник може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява доставки по предмета на поръчката, 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и за което отсъстват 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. За липсата на тези обстоятелства се 

подават  декларации по образец, приложения към обявата. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

    1. Участникът следва да е вписан в Централния  професионален регистър на строителя за 
изпълнението на строежи от III-та група, от първа до трета категория по смисъла на чл. 137, 
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ал. 1, от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на 
строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. или съответен регистър на държава членка на 
Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по 
Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите 
съответстващи на изпълнение на строежи трета категория. (чл. 3, ал. 2 от Закона за 
камарата на строителите).  
       Доказва се със заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в 
Централния професионален регистър на строителя издадено на името на Участника 
(участника/ците в обединението), за строежи от III-та група, от първа до трета категория 
по смисъла на чл. 137, ал. 1, от ЗУТ  

  

Икономическо и финансово състояние:  

1. Участникът следва да притежава издадена на негово име валидна застраховка за 

"Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната 
застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата 
поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети 
лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод 
изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното 
законодателство на участника.  

Доказва се със заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за 
застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ, покриваща 
минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на 
настоящата поръчка или еквивалентен документ, съгласно националното 
законодателство на участника.  

  

Технически и професионални способности:  

         1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил 
едно строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката 
(строителство).  

Под сходни или  идентични с предмета на  поръчката  следва да се разбират 
извършени ремонтно-строителни дейности във връзка с резервоари. 

Доказва се със списък на строителството ( по образец на Приложение № 11), идентично 
или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, 
които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида 
и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

          2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство). 
 Доказва се със заверено от участника копие от валиден сертификат ISO 9001:2015 или 
еквивалент, издаден от акредитирани лица с обхват, сходен с предмета на поръчката 
(строителство).  

     3.Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 
14001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство). 
Доказва се със заверено от участника копие от валиден сертификат ISO 14001:2015 или 
еквивалент, издаден от акредитирани лица с обхват, сходен с предмета на поръчката 
(строителство).  

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни 
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мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП.  

     4. Участникът следва да има внедрена система за здравословни и безопасни 
условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на 
поръчката (строителство).  

Доказва се със заверено от участника копие от валиден сертификат OHSAS 
18001:2007 или еквивалент, издаден от акредитирани лица с обхват, сходен с предмета 
на поръчката (строителство).  

             5.  Участникът да разполага с необходимия брой технически лица, които да 

отговарят на следните изисквания: 

5.1. Ръководител на обекта,  който следва да има образователно-квалификационна 

степен магистър, професионална квалификация строителен инженер или еквивалент или 

строителен техник със специалност «Строителство и архитектура» или еквивалентна; с 

общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен 

професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като 

„Ръководител на обект”. 

5.2. Координатор по безопасност и здраве в строителството – координатор по 

безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 

г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. 

5.3. Отговорник по контрола на качеството – трябва да притежава съответното 

удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за 

безопасност или еквивалентен документ. 

      5.4.  Проектант - част Конструктивна - вписан в Регистъра на лицата с пълна 

проектантска правоспособност на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране пълна проектантска правоспособност в неговата област и притежаващ 

(валидно удостоверение); 

       5.6. Проектант - част Технологична - вписан в Регистъра на лицата с пълна 

проектантска правоспособност на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране пълна проектантска правоспособност в неговата област и притежаващ 

(валидно удостоверение); 

        5.7. Правоспособен  Инженер – геодезист - вписан в Регистъра на лицата с пълна 

проектантска правоспособност на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране пълна проектантска правоспособност в секция Геодезия и притежаващ 

(валидно удостоверение); 

        5.8. Екипи от заварчици / минимум 2 броя екипи от по двама заварчици/  - 

притежаващи квалификация „Заварчик на ъглови шевове“, „Заварчик на листов 

материал“ и "Заварчик на тръби" съгласно „Наредба №7/ 11.10.2002 г. за условията и 

реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване“ и съответно 

валидни сертификати, издадени от нотифициран орган съгласно стандарти, действащи в 
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страната на Участника и хармонизирани с Европейския стандарт CEN/TC 121 за процес 

"111" (За Р. България - БДС EN ISO 9606-1 „Изпит за квалификация на заварчици. 

Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани” ). 

Доказва се със списък  на технически лица ( по образец на Приложение № 12), които 

участникът ще използва за извършване на строителството. Участникът следва да посочи 

образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които 

отговарят за извършването на строителството. Прилага се декларация за ангажираност от 

всяко едно от лицата (свободен текст). Към списъка се прилагат документи, 

удостоверяващи образованието и професионалната квалификация (копия от дипломи, 

удостоверения). За заварчиците се прилага копие от Валиден сертификат за съответствие 

на заваръчни дейности с БДС EN ISO 3834-5:2015 Изисквания за качество при 

заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 5: Документи, необходими за 

потвърждаване на съответствието с изискванията за качество съгласно ISO 3834-2, ISO 

3834-3 или ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015). 

     6. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката. 

Доказва се с Декларация от участника за инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката 

(свободен текст).  

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще 
бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка. 

Други условия: 

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

* Когато участник е чуждестранно лице, той представя съответен еквивалент на 

изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

* При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии 

за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са 

налице основания за отстраняване. 

*Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 

техния капацитет, и за тях да не са налице основания за отстраняване.  

*Участници, които нямат всички изискуеми сертификати и документи не се допускат до 

по-нататъшно разглеждане на предложенията. 
 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
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[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Техническо предложение  П1 -  за организация и изпълнение на 

строителството                                   

Тежест: Показател П1 – Техническо предложение е с относителна тежест в 

комплексната оценка 40 % 

 

 

Име: Ценово предложение П2 - Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 

формулата:  

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

Където Цi е предложената цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена  цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

Тежест: Показател П2  - Ценово предложение е с относителна тежест в комплексната 

оценка  60 %. 

  

 Окончателната оценка се изчислява съгласно методика, подробно описана в Приложение 

 № 1.2 към обявата. 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 15.09.2016г.                                                      Час: 17:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 14.03.2017г.                                                      Час: 14:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата:19.09.2016г.                                                        Час: 17:30 

  

Място на отваряне на офертите: в сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ, на адрес: гр. София, ул. 

„Московска” № 3, ет. 1, стая 102. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
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Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация:  
Участниците следва да представят оферта, изготвена съгласно изискванията на ЗОП, 

ППЗОП, настоящата обява, техническата спецификация и образците на документи, 

публикувани в Профила на купувача на интернет страницата на ДА ДРВВЗ. 

Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. Всички документи в офертата 

трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, 

те трябва да са придружени с превод на български език.  

Пликът/опаковката с офертата трябва да съдържа: 

1. Списък на приложените към офертата документи, подписан от представляващия 

участника или упълномощен от него представител, като документите в офертата следва 

да се подредят в поредността, посочена в списъка, а той да бъде поставен като първи 

документ. 

2. Представяне на участника по образеца на Приложение № 2; 

3. Техническо предложение по образеца на Приложение № 3; 

4. Ценово предложение по образеца на Приложение № 4; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Приложение № 5 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6; 

7. Декларация за не/използване на подизпълнител/и – Приложение № 7; 

8. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите – Приложение № 8, (ако се ползват 

такива; 

 9. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 9; 

10. Декларация за извършен оглед – Приложение № 10; 

11. Други документи, съгласно изискванията на възложителя:  
11.1. Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за застраховка 
„Професионална отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната 
застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата 
поръчка или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на 
участника.; 

11.2 Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя, издадено на името на Изпълнителя 

(участника/ците в обединението), строежи от III-та група, от първа до трета категория по 

смисъла на чл. 137, ал. 1, от ЗУТ.  

11.3. Заверени от участника копия на валидни удостоверения за вписани в Регистъра на 

лицата с пълна проектантска правоспособност на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране пълна проектантска правоспособност на:  

- 1 бр. Проектант - част Конструктивна; 

- 1 бр. Проектант - част Технологична; 

- 1 бр. Инженер – геодезист  - секция Геодезия; 

11.4. Списък на договори за изпълнено строителство (по образец на  Приложение № 11); 
11.5. Списък на техническите лица, участващи в изпълнение на поръчката  с приложени 

документи установяващи тяхното професионално образование-дипломи, сертификати, 

удостоверения ( по образец на  Приложение № 12);. 

11.6. Декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими 

за изпълнение на поръчката (свободен текст). 

11.7. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2015 или 

еквивалентен документ или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 
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на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката. 

11.8. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 14001:2015 (за прилагане 

на система за опазване на околната среда)  или еквивалентен документ, с обхват, 

сходен с предмета на поръчката (строителство). 

11.9. Заверено от участника копие на валиден сертификат OHSAS 18001:2007 (за 
прилагане на система за здравословни и безопасни условия на труд) или 
еквивалентен документ, издаден от акредитирани лица с обхват, сходен с предмета на 
поръчката (строителство). 

11.10. Заверено от участника копие на валиден сертификат за съответствие на 

заваръчни дейности с БДС EN ISO 3834-5:2015 Изисквания за качество при заваряване 

чрез стопяване на метални материали. Част 5: Документи, необходими за потвърждаване 

на съответствието с изискванията за качество съгласно ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 

3834-4 (ISO 3834-5:2015) 

11.11. Декларация за извършен от участника оглед и проучване на обекта- резервоар 
№101 (образец). 

  

Всички документи, свързани с участието в обществената поръчка, се представят в 

запечатана непрозрачна опаковка,  върху която се посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е 

приложимо); 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката. 

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка, на 

адрес: гр. София, ул. “Московска” № 3. 

 

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 30.08.2016г.  

 

 Възложител 

Трите имена: Станимир Димитров Пеев   /П/ 

Длъжност: Председател на ДА ДРВВЗ 

 


