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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: 3026 от дата 27/05/2015
Коментар на възложителя:
9042190

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. Пловдив
Адрес
гр. Пловдив, бул. Марица №21
Град Пощенски код Страна
Пловдив 4000 Р България
Място/места за контакт Телефон
ТД Държавен резерв - Пловдив;
бул. Марица №21

032 901706

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Милен Филипов Фургьов
E-mail Факс
reservpd@mail.bg 032 944247
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/pp22-2015-remont-na-plosk-pokriv-na-pristrojka-km-
administrativna-sgrada-na-td-dr-gr.plovd/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Извършване на текущ ремонт на плосък покрив на пристройка към
административната сграда на ТД ДР – Пловдив.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 45261420
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Извършване на частичен ремонт и строително - ремонтни дейности
по покрива на административната сграда, а именно на пристройка с
височина 9 м и ЗП 26 м² находяща се в гр. Пловдив, бул. „Марица“
№21. Описание:
1. Демонтаж на стари улуци – 18 л.м.;
2. Демонтаж на част от съществуващ скатен покрив (керемиди,
дъсчена обшивка, челна дъска, улук със скоби) – 10 м²;
3. Изграждане на холкер за връзка между бететонена плоча на
пристройката и стената на сградата - 4,8 л.м.;
4. Доставка и полагане на вароциментена мазилка - 1м²;
5. Доставка и монтаж на нови безшевни улуци от поцинкована
ламарина – 18 л.м.;
6. Доставка и монтаж на казанче от поцинкована ламарина - 1бр.
7. Доставка и монтаж на надулучна пола – 18 л.м.;
8. Полагане на компенсаторни ленти с материали на Възложителя -
18л.м.;
9. Полагане на битумен грунд с материали на Възложителя - 31 м²;
10. Полагане на битумна хидроизолация без посипка с материали на
Възложителя (стойността на газта трябва да е включена в цената)
- 31м²;
11. Полагане на битумна хидроизолация втори пласт с посипка с
материали на Възложителя (стойността на газта трябва да е
включена в цената) – 31 м²;
12. Възстановяване на скатния покрив по т. 2 (без улука) 10м²;
13. Доставка и монтаж на нов безшевен улук от поцинкована
ламарина - 5л.м.
Източник на финансиране - бюджетът на ДА ДРВВЗ.
Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е
833,00 лв./осемстотин тридесет и три лв./ без ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 833   Валута: BGN
Място на извършване
Административна сграда на ТД ДР - Пловдив.Адрес: гр. Пловдив, бул.
"Марица" №21.

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа приложени:
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. Ценово предложение - приложение №1;
3. Техничеко предложение - приложение №2;
4. Декларация за конфиденциалност - приложение №3;
5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и
споразумението по ЗБУТ -  приложение №4;
6. Заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния
професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата
на строителите, в което е отбелязано, че участникът  извършва
строителните работи, предмет на настоящата поръчка (пета
категория строежи или по голяма) или еквивалентен документ за
вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на

УНП: 2c5c61ee-4c44-473c-94fc-5717a4b9bd09 2



Партида: 00055 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство;
7. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и -
приложение №6;
8. Декларация от подизпълнител за съгласието му за участие в
изпълнението на обществената поръчка - приложение №7 (попълва се
в случай, че изпълнителя педвижда участие на подизпълнител/и)
9. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 календарни
дни от датата, определена като краен срок за подаване на оферти.

Б/ Изисквания за изпълнение на услугата:
1. Изпълнителя извършва работите със свои средства за труд,
материали (с изключение на материалите по точките от 8 до 11
включително), инструменти и механизация, като носи отговорност,
ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават
качеството на извършените СМР. Изпълнението на поръчката включва
всички възможни видове работи, необходими за окончателно
завършване на обекта, независимо дали са упоменати предварително
в таблицата в Раздел III „Количество и обем” на публичната
покана.
2. Ценовото предложение на участника включва всички необходими
за изпълнението на обекта материали включително тези за
подготовка на строителството, необходимото временно
строителство, транспорта, работната ръка, извънреден труд,
охрана на труда, промени в организацията на строително ремонтни
дейности, почистването на работната площадка и извозване на
отпадъците, както и всички други присъщи разходи, неупоменати по
-горе.
3. Материалите по точки от 8 до11 вкючително се доставят от
Възложителя със съответните документи удостоверяващи качество им
и се предоставят на Изпълнителя. Стойността им не е включена в
прогнозната сума за изпълнение на поръчката.

В/ Други:
1. Гаранционният срок на извършените дейности е не по-нисък от
минималния срок по чл.20, ал.4 т.3 и т.4 от „Наредба
№2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”
или не по-малко от 5 (пет) години;
2. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е не повече от 10
(десет) работни дни при благоприятни атмосферни условия. Срокът
за завършване на обекта изтича на датата на съставяне на
приемателно-предавателен протокол за установяване годността за
приемане на извършените строително ремонтни дейности.
3. При извършване на ремонтните работи следва да се спазват
всички действащи нормативни изисквания за безопасна и качествена
работа.
4. При изпълнение на ремонтните работи следва да се спазва
строго Правилника за вътрешния ред и условията за достъп в
обекти на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“.
5. Участниците могат да направят оглед на място преди подадане
на офертата, като датата, на която ще се състои, трябва
предварително да бъде съгласувана с Директора на ТД „Държавен
резерв“ гр. Пловдив.
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Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена за изпълнение на поръчката в лева, без включен
ДДС с включени всички други разходи, възникнали
по повод на изпълнение на предмета на поръчката.
Срок за получаване на офертите
Дата: 05/06/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30

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 възложителя на
адрес: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/publichni-pokani/pp22-2015-remont-na-plosk-pokriv-na-
pristrojka-km-administrativna-sgrada-na-td-dr-gr.plovd/. Оферти
се подават до 16:30 ч. на 05.06.2015 г. в ТД "Държавен резерв"
гр. Пловдив, бул."Марица" №21. 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 08.06.2015 г. в 10:00 ч.
в ТД "Държавен резерв" гр. Пловдив, бул. "Марица" №21.
При подписване на договора и споразумението, изпълнителят е
длъжен да представи свидетелство за съдимост на представляващия
дружеството и Декларация за отсъствие на обстоятелствата по
чл.47, ал.5 ЗОП - приложение №5.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/06/2015 дд/мм/гггг
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