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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: 6158 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" чрез 
Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, ул. "Александровска" № 9
Град Пощенски код Страна
гр. Бургас 8000 България
Място/места за контакт Телефон
гр. Бургас, ул. "Александровска" 
№ 9, ет. 3

 056 841563

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Стелиана Грозданчева, Мария Проданова-Стоева
E-mail Факс
drburgas@gmail.com 056 843472
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-5-izgotvyane-na-proekt-za-izgrazhdane-na-vtreshen-
protivopozharen-vodoprovod-gr.burgas/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Изготвяне на проект за изграждане на вътрешен противопожарен 
водопровод в складове на територията на складова база Българово към 
ТД "Държавен резерв" гр. Бургас.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71321000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Проектът, предмет на поръчката е за изграждането на сградна 
водопроводна инсталация за пожарогасене в склад "Метали", склад 
"Памук" и склад "Каучук" на територията на Складова база Българово 
към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас.
Финансирането на поръчката е с бюджетни средства. Прогнозната 
стойност е без включен ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 15000   Валута: BGN
Място на извършване
Складова база Българово към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл. 101 "в" от Закона за обществените поръчки, 
която трябва да съдържа:
1. Представяне на участника, което включва:
а) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ - 
когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие 
от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, 
както и адрес, в т.ч. електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата; телефонен номер, факс;
2. Декларация за липса на обстоятелставата по чл. 47, ал. 1 ЗОП, 
подписана от лицата, които представляват участника;
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, 
подписана от лицата, които представляват участника;
4. Ако участникът не възнамерява да ползва подизпълнители по 
смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, следва да представи изрична 
декларация за това;
5. Участникът може да посочи в изрична декларация коя част от 
информацията, съдържаща се в подадената от него оферта, има 
конфиденциален характер, и възложителят няма право да я разкрива;
6.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;
7. Документи по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП - доказателства за 
квалификация, по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - документи, 
удостоверяващи образованието, квалификацията, професионалния опит 
на участника, в т.ч. на лицата, които отговарят за извършването на 
услугата.
8. Техническо предложение за изпълнение ма поръчката, включващо и 
срок за изпълнение;
9. Ценово предложение;
10. Срок на валидност на офертата;
11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника;
12. Участникът има право да направи оглед на обекта на място, като 
датата и часът на огледа следва да бъдат предварително уговорени с 
Възложителя.
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Б/ Други:
1. Договорът се сключва със срок на изпълнение 25 календарни дни, 
считано от датата на  подписването му;
2. Сключването на договора с избрания за изпълнител участник става 
по реда на чл. 101 "е" от ЗОП. При сключването на договора 
изпълнителят следва да представи документи, издадени от компетентен 
орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1, т. 1 от ЗОП, и отново декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. В 
случай, че участникът е юридическо лице с двама или повече 
представляващи, които го представляват заедно, то и двамата следва 
да представят свидетелства за съдимост. Ако го представляват 
поотделно, свидетелство за съдимост следва да представи само този, 
който представлява участника при участието в процедурата, и който 
ще подпише договора.
3. Всички допълнителни разходи, свързани с изпълнението на 
договора, са за сметка на избрания за изпълнител участник.
4. Участникът има право да направи оглед на място, с оглед 
изпълнението на договора, като датата и часът на огледа следва да 
бъдат предварително уговорени с Възложителя.

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

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска обща цена за изпълнение на обществената поръчка, в лева 
без ДДС;

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, заедно с приложенията към нея, е публикувана в 
Профила на купувача на адрес: http://www.statereserve.bg, като 
същите са безплатни. Оферти се подават до 17:00 ч. на 17.11.2014 г. 
в ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, ул. "Александровска" № 9. Всяка 
оферта трябва да отговаря на изискванията на чл. 101 "в", ал. 1 от 
ЗОП и да се представи в запечатан, непрозрачен плик от участника 
или негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика участникът посочва премета на 
поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес.

Отварянето на офертите ще се извърши на 18.11.2014 г., в 10.00 ч., 
в ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, ул. "Александровска" № 9

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