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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: 3392 от дата 18/06/2015
Коментар на възложителя:
9042939

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновремени запаси
Адрес
ТД Държавен резерв гр.Плевен; ул.Васил Левски №192
Град Пощенски код Страна
гр.Плевен 5800 България
Място/места за контакт Телефон
гр.Плевен 064 897217
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Велизар Станиславов Илиев, Вера Павлинова Павлова
E-mail Факс
drpleven@gmail.com 064 897212
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/pp28-2015-periodichen-kontrol,-poddrzhka-i-texnichesko-
obsluzhvane-na-funkczionirashhite-v/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Извършване на периодичен контрол, поддръжка и техническо 
обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове монтирани 
в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” 
гр.Плевен, от лица получили разрешение за осъществяване на тази 
дейност по реда на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите, за срок от една година.

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

Осн. предмет 35111300
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Вътрешни противопожарни кранове в складовите бази на ТД 
"Държавен резерв" гр.Плевен - 154бр.
1.СБ Пордим – 61 бр.
2.СБ Г.Дъбник – 32 бр.
3.СБ Троян – 50 бр.
4.СБ Славяново – 2 бр.
5.СБ Ясен – 9 бр.
Общо количество - 154 бр. ВПК.
 Всяка проверка да се документира с протокол, в който да се 
отразяват необходимите реквизити, съгласно т.7  БДС EN 671-3, 
екземпляри от който да се предоставят в обекта, където е 
монтиран ВПК и  в управлението на ТД "Държавен резерв" 
гр.Плевен. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 800 лева без ДДС! 
Обществената поръчка е финансирана с бюджетни средства.
Прогнозна стойност
(в цифри): 800   Валута: BGN
Място на извършване
СБ Ясен, СБ Пордим, СБ Г.Дъбник, СБ Троян, СБ Славяново код NUTS:  

BG314
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа:
1. Ценово предложение - Приложение №1
2. Техническо предложение - Приложение №4
3. Декларация за конфиденциалност - Приложение №2
4. Декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора - 
Приложение №5 
5.Валидно разрешение и/или еквивалентен документ, доказващ 
компетентността им да извършват контрол и поддръжка на ВПК, 
съгласно действащото в страната законодателство, регламентиращо 
предмета на услугата.
6. Заверено копие на актуално състояние на фирмата и/или 
ЕИК,съгласно чл. 23 от ЗТР /Закона за търговския регистър/, 
и/или лична карта за физически лица. 
Б/ Изисквания за изпълнение на услугата:
1. При извършване на периодичния контрол и обслужването на ВПК, 
да са включени пълния обем дейности регламентирани в  БДС EN671-
3 Стационарни пожарогасителни системи – Шлангови системи –
Поддръжка на пожарни кранове с полутвърд шланг и шлангови 
системи с плосък шланг и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите.
2. Проверките и техническото обслужване на ВПК да се извършват 
по предварително изготвен график.
3. След всяко техническо обслужване се издават протоколи, 
екземпляр, от които се предава в управлението на ТД "ДР"Плевен
4.При изпълнение на услугата е необходимо лицата извършващи 
обслужването да проверяват фактическото състояние на отделните 
елементи на ПК и да взимат решение, дали в това си състояние 
пожарния кран ще може да изпълнява функциите си при 
необходимост.След проверката се извършва преценка отговарят ли 
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всички елементи на ПК за максималното налягане, което би могло 
да се достигне в захранващия водопровод.За извършения преглед е 
необходимо да се съставя протокол, в който се записват 
констатациите.
5. Всички транспортни и други разходи във връзка с изпълнението 
на услугата са за сметка на изпълнителя. 

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

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска предлагана цена без ДДС, за извършване на еднократна 
проверка, съгласно т.6.1 от БДС EN 671-3 на вътрешните 
противопожарни кранове монтирани в складовите бази към ТД 
"Държавен резерв" гр. Плевен, с включени всички такси и други 
разходи.

Срок за получаване на офертите
Дата: 30/06/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и цялата документация към нея са безплатни и 
могат да бъде изтеглени от адрес:www.statereserve.bg - профила 
на купувача. Оферти се подават до 17:30 ч. на 30.06.2015г. в ТД 
"Държавен резерв" гр.Плевен ул."Васил Левски" №192 ет.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 ще се извърши на 01.07.2015г. в 10:00 
часа в ТД "Държавен резерв" гр.Плевен, ул."В.Левски" №192 ет.3
При подписване на договора, съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП  
изпълнителят е длъжен да представи свидетелство за съдимост на 
представляващия дружеството и  Декларация за отсъствие на 
обстоятелства съгл. чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение №3.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/06/2015 дд/мм/гггг
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