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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: 6216 от дата 05/11/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Адрес
ул. "Московска" № 3
Град Пощенски код Страна
София 1000 Р България
Място/места за контакт Телефон
Дирекция "Обществени поръчки, 
продажби и информационно 
осигуряване", отдел "Маркетинг, 
обществени поръчки и продажби"

02 9210259

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Радослав Божков
E-mail Факс
rezerv@statereserve.bg 02 9877977
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/pp-7-dostavka-i-obnovyavane-na-dezinfektanti-po-obosobeni-
poziczii/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Доставка и обновяване на дезинфектанти по обособени позиции” 

Обособена позиция № 1:Дезинфектанти за повърхности;
Обособена позиция № 2:Дезинфектанти за площи.
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 24455000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно Техническа спецификация (Приложение № 11 от Документацията 
за участие).
Прогнозната стойност  на обществената поръчка е 28 583,33лв. без 
ДДС. Oбема и прогнозната стойност по обособени позиции е както 
следва:
Дезинфектанти за повърхности 500л.- 9583,33 лв. без ДДС;
Дезинфектанти за площи 1000кг.- 19 000 лв. без ДДС.
Настоящата обществена поръчка е финансирана с бюджетни средства.
Прогнозна стойност
(в цифри): 28583   Валута: BGN
Място на извършване
Складова база Белозем към Териториална дирекция "Държавен резерв" -  
гр. Пловдив

код NUTS:  
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата, която участниците в процедурата представят, следва да 
съдържа:

1. Копие от документ за регистрация и оригинал или нотариално 
заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не 
по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър - за участници – юридически лица или еднолични търговци; 
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 
лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен 
еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган 
в държавата, в която са установени. Документът се представя със 
заверка „вярно с оригинала” от участника и в легализиран превод; 
2. Документи, с които се доказва, че участник, който не е 
производител на стоките-предмет на обществената поръчка, има право 
да предлага стоки на производителя (оторизационни писма, 
дистрибуторски договори, заверена спецификация за съответната 
година или пълномощно за осъществяване на посредническа търговска 
дейност /в оригинал или заверено копие) и др.;
3. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на 
поръчката:
3.1. Сертификат (заверено копие), удостоверяващ, че системата за 
управление на качеството на участника е в съответствие с ISO 
9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката; 
3.2. Валидно разрешение за пускане на пазара на биоциден продукт, 
издаден от Министерство на здравеопазването;
3.3. Декларация от  участника, че в рамките на сключения договор ще 
обновява количеството стоки;
4. Техническо предложение - по образец (Приложение № 8 от 
документацията за участие);
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5. Ценово предложение, поставено в плика с офертата - по образец 
(Приложение № 2 от документацията за участие);
6. Подписан и/или подпечатан проект на договор – по образец като 
част от документацията за участие (Приложение № 5 от документацията 
за участие);
7. Попълнена оферта – по образец  (Приложение № 4 от документацията 
за участие);
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от  Закона за 
обществените поръчки (Приложение № 7от документацията за участие) - 
ако е приложима;
9.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 
56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 10 
от документацията за участие); 
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 
9 от документацията за участие);
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1  и ал. 5 
от ЗОП (Приложение № 12 от документацията за участие), попълва се 
от подизпълнителя;
10. Други документи по преценка на участниците;
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.

Срок на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни, считано от 
датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
При сключване на договора за обществена поръчка, с класирания на 
първо място участник, същият, представя документи, издадени от 
компетентен орган, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП,  декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 5 от ЗОП (Приложение № 6 от документацията за участие), както и 
документ за удостоверяване на внесена гаранция за добро изпълнение 
на договора в размер на 5% от неговата стойност без ДДС.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена в лева без ДДС за посоченото количество по 
съответната обособена позиция. Класирането на офертите ще се 
извърши на база обща предложена цена на обособена позиция. Обща 
цена на обособена позиция е цената, която участникът предлага за 
цялото количество стоки по съответната обособена позиция.

Срок за получаване на офертите
Дата: 17/11/2014 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 са публикувани в профила на 
купувача на адрес: www.statereserve.bg, като същите са БЕЗПЛАТНИ и 
могат да бъдат изтеглени свободно от всяко заинтерсовано лице. 
Оферти се подават до 17.00ч. на 17.11.2014г. в деловодството на 
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Централно управление на Държавна агенция "Държавен резерв и 
военновременни запаси" – гр. София, ул."Московска" № 3. Всяка 
оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик. Върху 
плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, 
обособената позиция/и за която участва, наименованието на фирмата, 
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес. Отварянето на офертите се извършва на 18.11.2014г. в 
11.00ч., в административната сграда на Държавна агенция "Държавен 
резерв и военновременни запаси" – гр. София, ул."Московска" № 3, 
ет. 1, стая 102.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/11/2014 дд/мм/гггг
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