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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: 5141/20.10.2016г.

Възложител: „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД
„Държавен резерв“ гр.Варна
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00055
Адрес: гр.Варна, ул.“София“ №28
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Пламен Маринов
Телефон: 0888390640
E-mail: tddrvarna@gmail.com
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:
[] Строителство
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: „Проверка и ремонт на заземителите от защитните заземителни уредби
и на контура „фаза-защитен проводник“

Кратко описание:
1. Измерване на съпротивлението, ремонт при необходимост и повторно измерване попадащо в
нормата, на заземителите от защитните заземителни уредби в:
- ЗБ Генерал Тошево – 106 броя;
- ЗБ Дончево – 36 броя;
- СБ Синдел - 40 броя;
- СБ Царевци - 5 броя;
- СБ Силистра - 10 броя;
- СБ Търговище - 42 броя;
- СБ Шумен - 1 брой;
2. Измерване на импеданса, ремонт при необходимост и повторно измерване попадащо в
нормата, на контура „фаза-защитен проводник“ в административната сграда на дирекцията – 85
броя.
3. Издаване на сертификат за контрол с приложени протоколи от измерванията за всеки
контролиран обект, отговарящи на нормата.
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Място на извършване: Зърнобаза Генерал Тошево - гр.Генерал Тошево, ул. „Велико Маринов“
№6; Зърнобаза Дончево, с.Дончево, Добричка област; Складова база Шумен, ул."Калиакра" №32;
Складова база Синдел, с.Синдел, Варненска област; Складова база Царевци, с.Царевци,
Варненска област; Складова база Силистра, с.Калипетрово, ул."Партизанска гора" №15,
Складова база Търговище, кв."Калково" и административната сграда в гр.Варна, ул.“София“
№28.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 1000 (хиляда) лева без ДДС.

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.:

Изисквания за личното състояние:
Участник може да бъде всяко физическо или юридическо лице. За участниците в обществената
поръчка не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.т. 1-5 и 7 от ЗОП. Липсата на
обстоятелствата се доказва с декларации по образец, приложен към обявата. За
подизпълнителите – също.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Да притежава валиден сертификат за акредитация за орган за контрол от вида С, акредитиран
съгласно БДС EN ISO/TEC 17020:2012, издаден от Българска служба за акредитация на
основание чл.10, ал.1, т.2 и чл.20, ал.6 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието, с приложена Заповед от ИА „БСА“, в която да влиза обхват на
контрола по следните параметри: съпротивление на защитни заземителни уредби и импеданс на
контура „фаза-защитен проводник“.

Доказателство:
Представят се заверени от участника копия на сертификат за акредитация за орган за контрол от
вида С, акредитиран съгласно БДС EN ISO/TEC 17020:2012, издаден от Българска служба за
акредитация на основание чл.10, ал.1, т.2 и чл.20, ал.6 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието, с приложена Заповед от ИА „БСА“, в която да влиза
обхват на контрола по следните параметри: съпротивление на защитни заземителни уредби и
импеданс на контура „фаза-защитен проводник“.

Икономическо и финансово състояние: [……]

Технически и професионални способности:
1. Да са извършвали дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за
последните три години, считано до датата на подаване на офертата за участие.
2. Да разполага с технически средства, оборудване и специалисти, обучени за дейността,
необходими за изпълнение на поръчката.

Доказателства за правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Представя се подписан от участника списък на услугите, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите, мястото, вида и обема,
както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.
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2. Представя се подписана от участника декларация за техническите средства и оборудването,
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както и поименен списък на обучени за
тази дейност специалисти, вписани във формуляр BAS QA 2.7.5, изпратен към ИА БСА при
сертифицирането му за орган за контрол.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] 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:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
      [] Цена и качествени показатели
      [] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]                                           Тежест: [   ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 28.10.2016г.                      Час: 17:30

Срок на валидност на офертите:
Дата: 30.11.2016г.                      Час: 17:30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 31.10.2016г.                    Час: 10:00

Място на отваряне на офертите: в сградата на ТД „Държавен резерв“ гр.Варна, на адрес:
гр.Варна, ул.“София“ №28

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 [x] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):
Отчитането на стойностите по протоколите от измерванията да става в присъствието на
енергетика на възложителя.
Документацията да се предаде от изпълнителя на възложителя в три екземпляра на хартиен
носител с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
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Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на
изпълнителя.
Участниците следва да представят оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП, ППЗОП,
настоящата обява, техническата спецификация и образците на документи, публикувани в
профила на купувача на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, които могат да бъдат изтеглени от
всяко заинтересовано лице.
Офертата следва да съдържа следните документи:
1. Документация за участие - Образец №1
2. Представяне на участника – Образец №2
3. Техническо предложение - Образец №3
4. Ценово предложение - Образец №4
5. Проект на договор - Образец №6
6. Проект на споразумение - Образец №7
7. Декларация за съгласие с проекта на договора - Образец №8
8. Декларация за не/използване на подизпълнител - Образец №9
9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Образец №10
10. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП - Образец №11
11. Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП - Образец №12
12. Заверени копия на валиден сертификат за акредитация за орган за контрол от вида С,
акредитиран съгласно БДС EN ISO/TEC 17020:2012, издаден от Българска служба за
акредитация на основание чл.10, ал.1, т.2 и чл.20, ал.6 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието,  с приложена Заповед от ИА „БСА“,  в която да влиза
обхват на контрола по следните параметри: съпротивление на защитни заземителни уредби и
импеданс на контура „фаза-защитен проводник“.
13. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите, мястото, вида и обема, както и дали са изпълнени в
съответствие с нормативните изисквания.
14.  Декларация за техническите средства и оборудването,  които ще бъдат използвани за
изпълнение на поръчката, както и поименен списък на обучени за тази дейност специалисти,
вписани във формуляр BAS QA 2.7.5, изпратен към ИА БСА при сертифицирането му за орган за
контрол.
Всички документи, свързани с участието в обществената поръчка, се представят в
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименованието на участника;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката
Документите, които не са надписани, опаковани и маркирани по реда, посочен по-горе
или намиращи се извън съответната опаковка, с която се представя офертата, ще се счита
за непредставени и няма да бъдат разглеждани.
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка, на
адрес: гр.Варна, ул.“София“ №28.

Дата на настоящата обява
Дата: 20.10.2016г.

Възложител
Трите имена: Огнян Николов Иванов - …..П……..
Длъжност: Директор на ТД ДР гр.Варна
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