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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: 3551 от дата 29/06/2015
Коментар на възложителя:
ID № 9043267

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чрез ТД 
Държавен резерв гр. Пловдив
Адрес
гр. Пловдив, бул.Марица №21
Град Пощенски код Страна
Пловдив 4000 България
Място/места за контакт Телефон
гр. Пловдив, бул.Марица №21 032 901708
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Лиляна Петрова Паскалева, Дарко Минев Иванов
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/pp30-2015-abonamentno-poddrzhane-pis-td-plovdiv-sb-dolna-
maxala/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна 
система намираща се в Складова база Долна махала при  ТД 
"Държавен резерв" гр.Пловдив, за срок от 1 година.

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 съоръжения на 
пожароизвестителната инсталация в СБ Долна махала при ТД 
„Държавен резерв” гр. Пловдив 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 абонаментно сервизно поддържане и техническо обслужване 
подлежат:

1. Приемно устройство на ПИИ тип "FS 5024"- 1 бр.
2. Акумулаторна батерия 12V/7Ah - 2 бр.
3. Пожароизвестител тип ИП 212-7 - 153 бр.
4. Пожароизвестител тип "Apollo" S65 - 81 бр.
5. Пожароизвестител ръчен РП - 1 - 8 бр.
6. Пожароизвестител оптико-димен FD8030 - 2 бр.
7. Охраняеми зони - 23 бр.
8. Гръмозащитен модул (8 зони) - 3 бр.
9. Светлинно-звукови сигнализации - 5 бр.

Изисквания за изпълнение на поръчката:
Абонаментната поддръжка и техническо обслужване на 
пожароизвестителната инсталация следва да се извършва, 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 инсталацията трябва да се документира 
в дневника за нейното техническо състояние. При установяване на 
неизправност да се 
представи констативен протокол в СБ Долна махала. Заверени копия 
на протокола се представят и на ТД „Държавен резерв” гр. 
Пловдив.
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 833 (осемстотин 
тридесет и три) лева без включен ДДС.
Източник на финансиране:   бюджетни средства на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 833   Валута: BGN
Място на извършване
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с. Долна махала, общ. Калояново, обл. Пловдив код NUTS:  
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
    Участниците следва да представят оферта, отговаряща  
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. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 6;
6. Декларация съгласие с клаузите на проекта на договора и 
споразумение по ЗБУТ - Приложение № 7;
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 8;
8. Декларация от подизпълнител - Приложение № 9 (когато е 
приложимо);
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 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
Офертите ще бъдат оценявани по критерий „най-ниска цена". 
Класирането на офертите ще се извърши на база най-ниска цена за 
извършване на поддръжка и техническо обслужване с включени 
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транспортни и всички други разходи възникнали по повод 
изпълнение на услугата.

Срок за получаване на офертите
Дата: 08/07/2015 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 заедно с документацията за участие са 
публикувани в Профила на купувача на горецитирания адрес, 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 08.07.2015 г. включително, в 
деловодството на Териториална Дирекция „Държавен резерв", гр. 
Пловдив, 4000, бул. „Марица" № 21, от участника или негов 
надлежно упълномощен представител. Върху плика участникът 
посочва предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес 
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши на 10.07.2015г. в 10:00 ч., 
в административната сграда на Териториална Дирекция „Държавен 
резерв", гр. Пловдив, бул. „Марица" № 21, ет. 2  при условията 
на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/07/2015 дд/мм/гггг
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