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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: 1060 от дата 02/04/2015
Коментар на възложителя:
ID № 9040458

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/pp15-2015-doizgrazhdane-na-pozharoizvestitelna-sistema-
(pis)-v-sgradata-na-czentralno-upra/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доизграждане на пожароизвестителна система (ПИС) в сградата на 
Централно управление на Държавна aгенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси” (ЦУ на ДА ДРВВЗ)

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

Осн. предмет 45312100
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Доизграждане на ПИС в сградата на ЦУ  на ДА ДРВВЗ,включващо 
доставка, монтаж и интегриране към съществуващата система на 
автоматични пожароизвестителни детектори и вторични светлинни 
индикатори, както и необходимите кабели и кабелни канали. 
Доставените елементи трябва да бъдат  съвместими с монтираната 
централа и нейния софтуер, както следва:
Автоматичен пожароизвестителен детектор MPD 720/820 с основа – 5 
броя;
Автоматичен пожароизвестителен детектор MPD 720 – 1 брой;
Вторичен светлинен индикатор – 5 броя;
Кабелен канал – 30 линейни метра;
Пожарен кабел 2x07 – 100 линейни метра;
Полагане на кабелен канал, в т.ч. крепежни елементи – 30 линейни 
метра;
Изтегляне кабелни трасета – 100 линейни метра;
Монтаж на доставените елементи.
Прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 125 (хиляда сто 
двадесет и пет) лева без ДДС или 1 350 (хиляда триста и 
петдесет) лева с ДДС.
Източник на финансиране: бюджетни средства на ДА ДРВВЗ. 
Прогнозна стойност
(в цифри): 1125   Валута: BGN
Място на извършване
Р България, гр. София код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата, която участниците представят, трябва да отговаря на 
чл.101в от ЗОП, като към нея трябва да бъдат приложени:
1. Попълнена оферта по образец – Приложение № 5 от 
документацията за участие, в която са посочени и данни за 
лицето, което прави предложението, а именно единен 
идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския 
регистър (ЗТР) и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 
за кореспонденция при провеждането на процедурата.
2. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на 
поръчката - заверено/и копие/я на разрешителен/и документ/и за 
осъществяване на дейности по поддържане и обслужване на 
пожароизвестителни системи и съоръжения;
3. Техническо предложение – по образец на Приложение № 3.
4. Ценово предложение, поставено в плика с офертата - по образец 
на Приложение № 4.
5. Подписан и/или подпечатан (но непопълнен) Проект на договор –
по образец на Приложение № 2.
6. Други документи, по преценка на участниците.
Срокът на валидност на предложението (офертата) е 90 
(деветдесет) дни, считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на оферти.
Преди подаване на оферта, участниците имат право на оглед. Лице 
за контакт Никола Ковачев - телефон: 0884944363.
Срокът на изпълнение на поръчката е 10 (десет) работни дни от 
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датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.
При сключване на договор за обществена поръчка, участникът, 
определен за Изпълнител, представя:
- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП 
- декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от 
ЗОП, попълнена по образец - Приложение № 6. Декларацията се 
подписва от лицата, които представляват  участника.
При сключване на договора за обществена поръчка, чуждестранното 
юридическо лице, избрано за Изпълнител, е длъжно да представи 
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или 
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на 
съдебен или административен орган от държавата, в която е 
установен, както и попълнена декларация – Приложение № 6.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената 
поръчка да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, в 7 
(седем) дневен срок от настъпването им.
Участникът, определен за Изпълнител, представя при сключване на 
договора гаранция за добро изпълнение под формата на парична 
сума или банкова гаранция), в размер  на 5% от неговата стойност 
без ДДС. 
Банковата гаранция за добро изпълнение, следва да бъде издадена 
в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, безусловна, 
без протест и да влиза в сила от датата на издаването й, а 
срокът й на валидност да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) 
календарни дни след изтичане срока на  договора.
Гаранцията за добро изпълнение в парична сума се внася по 
банкова сметка на ДА ДРВВЗ:
IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03
BIC: BNBG BG SD
При Банка: БНБ-ЦУ
Гаранцията за добро изпълнение служи като обезпечение на 
възложителя за вреди, произтичащи от договорната отговорност на 
Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за добро 
изпълнение без да дължи лихви, в 30 (тридесет) дневен срок след 
изтичане срока на договора, изпълнение на поетите задължения от 
страна на Изпълнителя и след негово писмено искане.

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

Показатели за оценка на офертите
Офертите ще бъдат оценявани по критерий „най-ниска цена”.
Класирането на офертите ще се извърши на база обща предложена 
цена.

Срок за получаване на офертите
Дата: 20/04/2015 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 за участие в 
обществената поръчка, са публикувани в Профила на купувача на 
адрес: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-
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kupuvacha/publichni-pokani/pp15-2015-doizgrazhdane-na-
pozharoizvestitelna-sistema-(pis)-v-sgradata-na-czentralno-upra/
Оферти се подават до 17:00 на 20.04.2015г. в деловодството на ЦУ 
на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" –
гр. София, ул."Московска" No 3.
 Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен 
плик от участника или от упълномощен от него представител, лично 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху 
плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, 
наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес.
Отварянето на офертите се извършва на 21.04.2015 г. в 11 ч., в 
административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” No 3, ет. 1, 
заседателна зала. Отварянето на офертите се извършва при 
условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/04/2015 дд/мм/гггг
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