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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: 524 от дата 29/04/2015
Коментар на възложителя:
Идентификационен номер на публичната поканата в Портала за 
обществени потъчкли:  №  9 041 306

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чрез 
Териториална дирекция Държавен резрв гр. Бургас
Адрес
ТД Държавен резерв гр. Бургас, ул. Александровска № 9, ет. 3
Град Пощенски код Страна
Бургас 8000 Р България
Място/места за контакт Телефон
ТД Държавен резерв гр. Бургас, 
ул. Александровска № 9, ет. 3

056 841563

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Стелиана Грозданчева, Румен Георгиев
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/pp19-2015-izmervane-sprotivlenieto-na-zashhitnite-
zazemitelni-uredbi-v-sb-gr.-blgarovo-km/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Измерване съпротивлението на защитните заземителни уредби в СБ 
гр. Българово към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас и проверка на 
изолиращи щанги, проверка на диелектрични боти, диелектрични 
ръкавици и диелектрични килимчета.

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

Осн. предмет 50711000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Измерването на съпротивлението на защитните заземителни уредби в 
СБ Българово към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас се извършва 
еднократно от Изпълнителя на настоящата обществена поръчка, 
както следва:
-съпротивление на заземителите от защитните заземителни уредби - 
153 /сто петдесет и три/  броя, находящи се в СБ Българово;
- проверка на изолираща щанга - 1 /един/ брой до 20 KV;
- проверка на диелектрични боти - 1 /един/ чифт до 20 KV;
- проверка на диелектрични ръкавици - 1  /един/ чифт за 20 KV;
- проверка на диелектрични килимчета - 5 /пет/ броя до 20 KV.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 583 
лв. /петстотин осемдесет и три лева/ без ДДС!
Източник на финансиране бюджет на ДА ДРВВЗ гр.София
Прогнозна стойност
(в цифри): 583   Валута: BGN
Място на извършване
СБ Българово, община Бургас, област Бургас код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят валиден сертификат за 
акредитация и заповед за обхвата на предоставената акредитация, 
доказващи компетентността му да извършва измервания и контрол, 
съгласно действащото законодателство, касаещо предмета на 
настоящата обществена поръчка.
Б/ Оферта, отговаряща на изискванията на чл. 101в от ЗОП, която 
да съдържа:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2.Данни за лицето, което прави предложението;
3.Техническо предложение;
4. Срок на валидност на офертата;
5. Ценово предложение;
6. Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора,
изпълнителят предоставя документи, издадени от компетентен 
орган,
удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП 
и
декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, 
ако
не ги е предоставил предварително към офертата - Приложение № 1.
7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители,
документи по чл.56, ал.1 т.1,4,5,6 от ЗОП се представят за всеки
от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела
на тяхното участие.Когато участникът не предвижда в обществената
поръчка да участват подизпълнители, той представя декларация, че
няма да бъдат ползвани такива - Приложение № 2.
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за 
обществените поръчки - Приложение № 3.
9. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора  и
споразумението по ЗБУТ - Приложение № 4.
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10. Други документи, по преценка на участниците;
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника.
В/ Други:
1.Всички транспортни разходи и други разходи във връзка с 
изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 
2.Договорът се сключва със срок на действие 1 /една/ година, 
считано от датата на подписването му.
3. Сключването на договора с избрания за изпълнител учасник 
става по чл.101е от ЗОП.

При подписване на договора за обществена поръчка, участникът, 
определен за изпълнител, представя:
- Свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
- Декларация, попълнена по образец - Приложение № 1 от 
документацията за участие, за липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 5 от ЗОП. Декларацията се подписва от лицата, които 
представляват участника.
При подписване 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.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 
уведомяват възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок 
от настъпването им.

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

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена в лева с включен ДДС, за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка, с включени транспортни разходи до СБ 
Българово.

Срок за получаване на офертите
Дата: 15/05/2015 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 е публикувана в Профила на купувача на адрес: 
www.statereserve.bg. Оферти се подават до 17:00ч. на 15.05.2015 
г. в ТД "Държавен резерв" гр. Бургас ул."Александровска" № 9. 
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 ще се извърши на 18.05.2015 г., в 10.00 
часа, в сградата на ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, находяща се 
на ул. "Александровска" № 9, ет. 3.
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При сключване на договора за обществената поръчка, участникът 
определен за Изпълнител, в случай че ще ползва подизпълнители, 
следва да представи и оригинален екземпляр на договора за 
подизпълнение.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/05/2015 дд/мм/гггг
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