
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: 3639 от дата 30/06/2015
Коментар на възложителя:
9043337

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/obshhestveni-
porchki/dostavka-na-lichni-predpazni-sredstva-i-speczialno-
rabotno-obleklo-za-nuzhdite-na-da-drzha/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Доставка на лични предпазни средства и специално работно 
облекло за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси”

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

Осн. предмет 18100000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Настоящата обществена поръчка е за доставка на лични предпазни 
средства и специално работно облекло, по качество и 
харектеристики съгласно Техническата Спецификация Приложение № 2 
от документацията за участие. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 50 000 (петдесет 
хиляди) лева без включен ДДС.

Източник на финансиране: бюджетни средства на ДА ДРВВЗ. 
Прогнозна стойност
(в цифри): 50000   Валута: BGN
Място на извършване
На територията на Република България код NUTS: BG
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 № 3 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. Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице:
а) документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗОП се 
представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението;
б) документите по чл. 56 ал. 1, т. 5, от ЗОП, които са изискани 
от възложителя се представят само за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
3. Документи, с които се доказва, че участник, който не е 
производител на стоките-предмет на обществената поръчка, има 
право да предлага стоки на производителя (оторизационни писма, 
дистрибуторски договори, заверена спецификация за съответната 
година или пълномощно за осъществяване на посредническа 
търговска дейност – в оригинал или заверено копие).
4.  Доказателства за техническата възможност за изпълнение на 
поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 3 и 6  от ЗОП - представят се по 
следния начин:
4.1. Документи, удостоверяващи качеството на предлаганите стоки, 
както и съответствието им с посочените сертификати в Приложение 
№ 2 - Техническа спецификация. 
4.2. Сертификати за произход и качество за всеки един артикул от 
Приложение № 2, издадени от производителя на съответната стока. 
(в случай, че документите са на чужд език, същите следва да са 
придружени с официален превод на български език.); 
5. Декларация,  с която участника се задължава, в рамките на 
предложения от него гаранционен срок, да подменя без доплащане 
доставените и неизползвани стоки (работно облекло, специално 
работно облекло и работни обувки/ ботуши) в случай на промяна в 
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номерацията на артикулите, след сключване на договора.
6. Декларация по чл. 51 от Наредбата за съществените изисквания 
и оценяване съответствието на личните предпазни средства. 
Декларацията следва да съдържа посочените в ал. 2 реквизити.
7. Декларация от участника, с която същият гарантира, че 
платовете и вложените материали не са третирани с вредни 
вещества или вещества, забранени от европейското 
законодателство;
При подаване на офертата си участникът представя задължително и 
каталог със снимки, описание и инструкции за ползване, поддръжка 
и съхранение на всички предлагани артикули. Каталогът на 
избрания за изпълнител участник се задържа от възложителя, като 
по силата на договора, изпълнителят се задължава да доставя 
същите по вид и качество стоки. Каталогът на останалите 
участници се освобождават при поискване в срок до 1 (един) месец 
след сключване на договора. 
Останалите документи са посочени в поле "Допълнителна 
информация".

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: 09/07/2015 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:

8. Попълнено Техническо предложение по образец – Приложение № 4 
от документацията за участие;
9. Ценово предложение, поставено в плика с офертата – по образец 
на Приложение № 5 от документацията за участие;
10. Подписан и/или подпечатан проект на договор – по образец, 
част от документацията за участие (Приложение № 6);
11. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за 
обществените поръчки – Приложение № 8;
12. Декларация – Приложение № 9 от документацията за участие, в 
която участникът декларира дали ще използва или няма да използва 
подизпълнители. Когато участникът предвижда участие на 
подизпълнители, в декларацията се посочват конкретните дейности, 
които ще изпълняват и дела на тяхното участие, а документите по 
т. 2 се представят за всеки подизпълнител; 
13. Други документи, по преценка на участниците;
14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.

Всички документи, за които не се изисква нотариална заверка, 
трябва да бъдат заверени собственоръчно от участника с текст: 
„Вярно с оригинала” и подпис.
Непредставянето на цитиран документ или представянето му не в 
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изискваната форма е основание за отстраняване на участника от по
-нататъшно участие в обществената поръчка.

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.

Изискванията към участниците в обществената поръчка, както и 
информация относно гаранциите за участие и изпълнение са 
подробно посочени в Приложение № 1 към Документацията за 
участие.
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 09.07.2015г. 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 10.07.2015г. в 11:00ч., 
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: 09/07/2015 дд/мм/гггг
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