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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: 3780/24.08.2017г                                            

  

 

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 (може и повече от едно лица): Радослав Божков 

Телефон: +359 29210259 

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: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и 

инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работни за стратегически 

обекти на ДА ДРВВЗ“. 

 

Кратко описание: Обществената поръчка е с обект услуга по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП. 

Предметът на обществената поръчка е избор на независим изпълнител, притежаващ 

професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор и 

инвеститорски контрол по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на 

строителните работи и разрешаване ползването на обектите на обществената поръчка. 

Обектите подлежащи на строителен и инвеститорски контрол, съгласно Техническа 

спецификация (Прилажение №1) са, както следва: 

1. Реконструкция на площадков водопровод на територията на Складова база „Българово“ 

гр. Българово към ТД „Държавен резерв“ , гр.Бургас . 

2. Реконструкция на противопожарен пръстен на територията на Петролна база „Антон“ гр. 

Антон към ТД „Държавен резерв“ , гр. София. 

3.  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 
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при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“. 

Изпълнението на всеки обект стартира след възлагателно писмо от Възложителя. Възможно е 

изпълнението на всички обекти да бъде възложено едновременно, като Изпълнителят следва да 

осигури паралелното изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. 

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на обществената поръчка, са съобразени 

със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП). Възлагане на обществената поръчка е основана на принципите 

на публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, на пропорционалност и на 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички 

участници, отговарящи на изискванията на възложителя. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителения надзор и инвеститорския 

контрол е съобразен с периода за изпълнение на строителните дейности за съответния обект и 

започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка за 

обектите и приключва с издаване на разрешение за ползване на съответния обект, съгласно 

предвидения в Република България ред.  

 

Място на извършване:  

за обект по т.1 - Складова база „Българово“ гр. Българово – към ТД „Държавен резерв“ гр. 

Бургас; 

за обект по т.2 - Петролна база „Антон“ гр. Антон към ТД „Държавен резерв“ , гр. София; 

за обект по т.3 - Петролна база – гр. Сливен към ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас 
 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Максималната прогнозна стойност на 

поръчката е 23 000 лева (двадесет и три хиляди лева) без включен ДДС.  

Посочената максимална прогнозна стойност представлява финансовия ресурс, с които разполага 

Възложителят за изпълнението на поръчката. При предоставянето на ценова оферта, която 

надвишава посочената максимална прогнозна стойност, офертите ще бъдат отстранени от 

участие. 

 

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

 

Номер на обособената позиция: Неприложимо. 

 

Наименование: Неприложимо. 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): Неприложимо. 

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

 

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

1. Във възлагането на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 

правото да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

Не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 

изпълнител в процедурата, е обединение на физически и/или юридически лица. 

2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от 

ЗОП. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка и се отстранява Участник, 

когато: 

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а. 

чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301 -307, чл.321, 321а и 

чл.352 -353 е от Наказателния кодекс; 
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2.2 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т.2.1, в друга държава членка или трета страна; 

2.3. има задължение за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, 

т.1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.; 

2.4. налице е неправомерност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП; 

2.5. е установено, че: 

2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.5.2. не е предоставил изискваща се информация. свързана с удостоверяване на липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

2.7.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник. 

2.8. Във възлагането на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

2.9. Свързани лица  не могат да бъдат самостоятелни участници. 

За липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, участниците попълват 

декларации по Образец №2 и №3, приложения към настоящата обява. 

3. В случай, че за участник са налице някое от посочените основания за отстраняване по чл.54, 

ал.1 от ЗОП, същите имат правото да представят доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

1. Участниците следва да разполагат с валидно удостоверение, издадено от началника на 

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или валиден лиценз (в съответствие с § 128 

от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ. бр.51 от 5 Юли 

2016г. ) за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор. 

В случай че участникът е чуждестранно лице следва да притежава документ, удостоверяващ 

правото да извърши такава дейност, издаден от компетентен орган на държава –член на 

Европейския съюз, или на друга държава –страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ или удостоверение или декларация за 

наличието на лиценз. 

За доказване на това обстоятелство участниците представят копие на валидно (с гриф 

„Вярно с оригинала“) удостоверение издадено от началника на Дирекция за национален 

строителен контрол (ДНСК) или копие на валиден лиценз (в съответствие с § 128 от 

Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г. 

) за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор. 

Икономическо и финансово състояние:  

1.Участниците следва да притежават и да поддържат за целия период на изпълнение на договора, 

валидна застраховка за „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и 

характера на поръчката, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума 

не по-малка от определената в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството.  

За доказване на това обстоятелство, участниците представят копие на оригинална 

застраховка за „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и 

характера на поръчката, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна 

сума не по-малка от определената в Наредбата за условията и реда за задължително 
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застраховане в проектирането и строителството.   

Забележка: Следва да се има предвид, че застраховката по чл.171 от ЗУТ е специализирана – 

тя касае само „консултантът, упражняващ строителен надзор (чл.171, ал.1 от ЗУТ). “ 

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. 

В случай, на участие на обединение/консорциум, който е регистриран като самостоятелна 

юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се 

представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за 

подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителния надзор и 

инвеститорския контрол.  

 

Технически и професионални способности:  
1.Участниците трябва да са изпълнили дейности/услуги с предмет и обем, идентични или сходни 

с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (считано до датата на представяне на 

офертата) в стратегически обекти от сектор „Държавно управление“, съгласно Постановление № 

181на МС от 20.07.209г. 

Минимално изискване: участниците следва да са изпълнили минимум една дейност/услуга с 

предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години.  

Под дейност, с предмет и обем идентичен и/или сходни с този на поръчката следва да се разбира 

услуги, свързани с упражняването на независим строителен надзор и инвеститорско контрол за 

минимум един обект, представляващ стратегически обект от сектор „Държавно управление“, 

съгласно Постановление № 181на МС от 20.07.209г. 

За доказване на това обстоятелство участниците представят списък – декларация (Образец 

№8) на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на 

стойности, дати и получатели, придружени с доказателства за извършените услуги ( 

удостоверения, референции и/или др. документи). Услугите по упражняване на строителен 

надзор и инвеститорския контрол трябва да е приключила и приета от съответния 

възложител преди датата на подаване на офертата на участника. 

 

2.Участниците следва да разполагат с необходимия брой експерти, чиято професионална 

компетентност и опит покриват спецификата на поръчката, включително и лица с пълна 

проектантска способност по част „Конструктивна“ по смисъла на ЗУТ.  

За доказване на това обстоятелство участниците представят списък на персонала (Образец 

№9), които ще отговарят за изпълнение на услугите, с посочване на професинална компетенст. 

За лицата предвидени да извършват оценката за съответствието на част "Конструктивна" 

следва да да са вписани в регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране или в еквивалентен регистър поддържан от компетентен орган в държава - 

членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, за което прилагат копие на валидно удостоверение. 

 

Други условия: 

1. 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. 

2. Когато участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалент на изискващите се 

документи за доказване на критериите за подбор, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 

между тях, по отношение на критериите, свързани техническите способности и професионалната 

компетентност, при спазване на разпоредбата на чл. 65 от ЗОП 

4. Когато участниците възнамеряват да използват подизпълнители, последните трябва да 
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отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще 

изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване. 

 

 

 

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  

Възложителят определя критерий за възлагане на поръчката съгласно чл. 70, ал.2, т. 1 от ЗОП -  

икономически най-изгодна оферта, се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска 

цена“. 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 31/08./2017                      Час: (чч:мм) 17:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 90 календарни дни                      Час: (чч:мм)  

 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 04/09/2017г                      Час: 11:00(чч:мм)  

  

Място на отваряне на офертите: гр. София 1000, ул. “Московска” № 3, сградата на ДА ДРВВЗ, 

стая №102.   

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на 

офертите с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от 

три оферти. Съгласно ал. 3 след изтичане на удължения срок възложителят разглежда и оценява 

получените оферти независимо от техния брой.  

 

 

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         

 

Идентификация на проекта, когато е приложимо:  [] Да [х] Не         
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Друга информация (когато е приложимо):  

Офертата се представя в запечатана, непрозрачен опаковка от участника или от упълномощен от 

него представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, на адрес: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, гр. 

София, п.к. 1000, ул. Московска №3,  - Деловодството на ДА ДРВВЗ. 

Върху опаковката участникът посочва: 

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

2.3. наименованието на обществената поръчка. 

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и в срок. При 

приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок или опаковка с нарушена цялост. 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни 

или да оттегли офертата си. Допълването или промяната на офертата трябва да отговаря на 

изискванията на възложителя и се подава по начина, определен от него, като върху плика се 

изписва „Допълнение/промяна на оферта с вх. №...“. 

Офертата  се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата 

на Възложителя http://www.statereserve.bg. Офертата се подава на български език - на хартиен 

носител и следва да се съдържат следните документи: 

1. Опис на представените документите; 

2. Представяне на участника – Образец №1 

3. Декларация по 66, ал. 1 от ЗОП, ако е приложимо – Образец № 2; 

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 

3 (декларацията се подписва от лицата, които представляват участника); 

5. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с по чл. 54, ал. 1, 

т. 3-5 от ЗОП – Образец № 4. (декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да 

представлява участника). Декларациите по т. 3 и 4 се представят от  всеки подизпълнител и за 

всеки член на обединение или за всяко трето лице,  когато е приложимо. 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от Закона за обществени 

поръчки – Образец № 5; 

7. При участници обединения – копие от документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация, във връзка с настоящата обществена 

поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

4. уговорена солидарна отговорност на всички участници в обединението. 

8. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, съобразно чл. 56 от ЗОП 

(когато е приложимо). 

9. Техническо предложение – Образец № 6; 

10. Заверено копие от валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекция за национален 

строителен контрол (ДНСК) или валиден лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г. ) за 

извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор. 

11. Заверено копие от застрахователна полица за валидна застраховка за „Професионална 

отговорност” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, по смисъла на чл. 

171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума не по-малка от определената в Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.  

12. Списък – Декларация за услугите (Образец № 7), идентични или сходни с предмета на 
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обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга; 

13. Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, заедно с 

доказателства за образование, професионална компетентност и професионален опит на екипа от 

експерти (Образец № 8); 

14. Декларации по чл.65, ал.3 от ЗОП (Образец № 9); 

15. Ценово предложение – Образец № 10; 

16. Проект на договор – Образец №11. 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез 

публикуване на съобщение в профила на купувача. 

Възложителят сключва с определения изпълнител договор за обществена поръчка, при условие 

че при подписване на договора определеният изпълнител:  

1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;  

2. представи определената гаранция за обезпечаване изпълнението на договора, в размер на 5 

(пет) % от стойността на договора в лева, без ДДС; 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните 

документи , издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. Когато в същата държава не се издават документи за посочените обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение, съгласно 

законодателството на съответната държава. 

С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 ЗОП възложителят не поставя 

изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена 

поръчка се сключва след като участникът, определен за изпълнител, представи пред възложителя 

заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ на 

създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

По неуредените въпроси от настоящата обява се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в 

Република България. 

 

Забележка: В 10-дневен срок след подписване на договора участникът, определен за 

изпълнител на обществената поръчка, представя необходимите документи за получаване на 

разрешение за достъп до зоните, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, съгласно чл. 

43 и 44 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция ,,Национална сигурност” на 

служителя по сигурността в ЦУ на ДА ДРВВЗ. Документи се представят за всички лица, които 

ще бъдат ангажирани с прякото изпълнение на предмета на договора. На основание ПМС № 

181/2009г. в ДА ДРВВЗ и териториалните й структури се осъществява стратегическа дейност 

от значение за националната сигурност на страната и в този смисъл същите представляват 

обособени стратегически зони. Срокът за издаване на разрешението за достъп зависи от 

компетентния орган – ДАНС.  

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 24/08/2017г 

Възложител  

Трите имена: Станимир Димитров Пеев 

 (Подпис и печат) ……………П………………. 

Длъжност: Председател на ДА ДРВВЗ 
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