
Партида: 00055 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 2067 от дата 27/05/2015
Коментар на възложителя:
Уникалния код, под който Публичната покана е публикувана на
Портала за обществени поръчки е: ID № 9042188 от дата
27.05.2015г.

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 Република 

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@staterrezerve.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-23-abonamentno-servizno-poddrzhane-na-
pozharoizvestitelna-sistema/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна 
система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, 
монтирана в резервоарния парк на Петролна база гр. Сливен при ТД 
„Държавен резерв” гр. Стара Загора”

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)
Настоящата обществена поръчка е за извършване на услуги по 
абонаментна поддръжка и техническо обслужване на 
пожароизвестителна и стационарна охладителна и пожарогасителна 
инсталация в Петролна база град Сливен при ТД „Държавен резерв” 
град Стара Загора и включва пълния обем дейности, които са 
регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и 
условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна 
безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, 
системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от 
търговци и контрола върху тях и СД CEN/TS 54-14:2006 
„Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, 
проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и 
поддържане” и/или еквивалент/и.

На абонаментен сервиз и техническо обслужване подлежат: 

- Взривозащитен ръчен известител - 17 бр;
- Взривозащитена сирена - 7 бр;
- Взривозащитен светлинен сигнализатор - 4 бр;
- Пожарна лампа - 3 бр; 
- Пожарен бутон - 3 бр; 
- UPS GTEC ZP 120LCD 1000VA - 1 бр; 
- Софтуер WINMAG - 1 бр; 
- Транспондер Esser 4 вх. 2 изх. - 140 бр;
- Транспондер Esser 12 изходни релета - 9 бр; 
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с два ринга и 
essernet модул - 4 бр;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с три ринга и 
essernet модул - 1 бр;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с принтер - 1 бр;
- Акумулатор 12VDC/12Ah - 5 бр; 
- Изолатор на транспондер – 32 бр; 
- Кутия за транспондер за DIN монтаж - 62 бр; 
- EX Бариера без кутия - 45 бр; 
- Isolan and assembly blok for safety barrier за DIN монтаж - 45 
бр; 
- Control module - 15 бр;
- UPS 2000VA – 7 бр; 
- Сериен essernet интерфейс - 1 бр; 
- Мълниезащита за essernet и esserbus - 8 бр; 
- Захранване 24 VDC 35W - 19 бр; 
- Захранване 24 VDC 150W - 4 бр;
- Захранване 12 VDC 24W - 1 бр; 
- GSM гласов дайлър за получаване на аларми при задействане на 
системата – 1 бр; 
- Walve kontrol - 47 бр;
- Power Distibutor - 14 бр; 
- Захранване DRP-240-24 - 14 бр; 
- Flame Detector Draeger FD10 - 93 бр;
- Serian interface - 1 бр;
- Компютърна конфигурация - 1 бр; 
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- Задвижки - 67 бр;
- Дренчерни глави - 700 бр;
- Кабелно трасе – 15 273,4 м.                 

Изисквания за изпълнение на поръчката:
Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на инсталациите 
следва да се извършват, съобразно съгласуван с Възложителя 
график, в който трябва подробно да бъдат описани, кога ще се 
извършват проверките и обслужването, както вида на самите 
дейности. 
Всяка извършена работа по съответната инсталация трябва да се 
документира в дневниците за нейното техническо състояние. При 
установяване на неизправност да се представи констативен 
протокол в Петролна база Сливен. Заверени копия на протокола се 
представят и на Централно управление и ТД „Държавен резерв” –
гр. Стара Загора.
При установена от Възложителя неизправност, Изпълнителят следва 
да се явява до 6 часа от момента на уведомяване за конкретния 
случай. 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1 (една) година 
от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 41 250 
(четиридесет и една хиляди двеста и петдесет) лева без включен 
ДДС.

Източник на финансиране: бюджетни средства на ДА ДРВВЗ. 
Прогнозна стойност
(в цифри): 41250   Валута: BGN
Място на извършване
Петролна база Сливен към Териториална дирекция „Държавен  
резерв” (ТД ДР) – гр. Стара Загора.

код NUTS:  
BG342

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно чл. 101в от ЗОП, офертата, която участниците представят 
в процедурата, следва да съдържа:
1. Попълнена оферта по образец – приложение № 2 от 
документацията за участие в процедурата, 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 задължителен/и документ/и, за 
осъществяване на дейности по поддържане и обслужване на 
пожароизвестителни системи и съоръжения;
3. Попълнено техническо предложение по образец – Приложение № 3 
от документацията за участие;
4. Ценово предложение, поставено в плика с офертата – по образец 
на Приложение № 4 от документацията за участие;
5. Подписан и/или подпечатан проект на договор – по образец, 
част от документацията за участие (Приложение № 6);
6. Други документи, по преценка на участниците;
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7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.
Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) дни, считано 
от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

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 № 5 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.

Участникът, определен за изпълнител, представя при сключването 
на договора гаранция за добро изпълнение, представляваща 5% от 
стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
парична сума или банкова гаранция. Гаранцията в парична сума се 
внася по банкова сметка на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси”:
IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03;
BIC: BNBG BGSD;
При Банка: БНБ – ЦУ
Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде издадена в полза 
на ДА ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без 
протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът 
на нейната валидност да бъде 30 (тридесет) календарни дни след 
изтичане на срока на действие на договора. 
Гаранцията за изпълнение служи като обезпечение на възложителя 
за вреди, произтичащи от договорната отговорност на изпълнителя.
Възложителят освобождава гаранцията за добро изпълнение на 
договора при условията на чл. 63, ал. 1 от ЗОП, без да дължи 
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 
него. 

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: 05/06/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да Не
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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 документацията за участие са 
публикувани в Профила на купувача  на адрес: 
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-
pokani/pp-23-abonamentno-servizno-poddrzhane-na-
pozharoizvestitelna-sistema/, като същите са БЕЗПЛАТНИ и могат 
да бъдат изтеглени свободно от всяко заинтересовано лице.
Офертите се подават от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен 
ден до 05.06.2015г. включително, в деловодството на ДА ДРВВЗ, 
гр. София, 1000, ул. „Московска” № 3, от участника или негов 
надлежно упълномощен представител. Върху плика участникът 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши на 08.06.2015г. в 11:00 ч., 
в административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” № 3, ет. 1, 
заседателна зала при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

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