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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: 3805 от дата 14/07/2015
Коментар на възложителя:
ID № 9043827

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.Велико Търново
Адрес
ТД Държавен резерв гр. В. Търново, ул.Христо Ботев No 86
Град Пощенски код Страна
 Велико Търново 5000 Р. България
Място/места за контакт Телефон
ТД Държавен резерв гр. В. 
Търново, ул.Христо Ботев No 86

062 616464

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж.Банко Банков
E-mail Факс
rezerv_vt@abv.bg 062 605985
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/pp35-2015-izgrazhdane-na-vodoprovodno-otklonenie-i-
vtreshna-vodoprovodna-mrezha-za-sb-ivan/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Изграждане на водопроводно отклонение и вътрешна водопроводна 
мрежа за СБ Иваново към ТД "Държавен резерв" гр.В.Търново

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

Осн. предмет 50000000
Доп. предмети 45330000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1. Водопроводно отклонение
Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка  м2    10.00
Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка  м2
10.00
Изкоп с багер в СЗП с шир. 0-2 м и дълб.м3    9.00
Изкоп ръчен с дълбочина 0-2м м3           5.00
Укрепване и разкрепване на изкоп с Н до 2 м   м2  18.00
Засипване на изкоп без тръмбоване   м3            14.00
Тръмбоване на пластове по 10 см  м3  14.00
Бетонов опорен блок бр.1.00
Тръби ПЕВП ф32     м6.00
PVC ф160 дебелостенни м              10.00
Водовземна скоба  ф60/1"   бр.  1.00
Тротоарен СК ф1"    бр.   1.00
СК без изпранител ф3/4"        бр. 1.00
Водомер 3 м3/ч  бр.  1.00
Обратна клапа ф3/4"  бр.  1.00
СК с изпразнител ф3/4"        бр.1.00
Водомерна шахта  бр. 1.00
Временни пешеходни мостчета  бр. 1.00
Ограда    м20.00
Реконструкция съществуващи технически проводи бр.   1.00
Поставяне на светлоотразителна лента   м    15.00
Монтиране на осветление с цел обезопасяване на на уличното 
платно   бр.  1.00
2. Вътрешна водопроводна мрежа
Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка      м210.00
Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка м2 10.00
Изкоп с багер в СЗП с шир. 0-2 м и дълб.   м3   410.00
Изкоп ръчен с дълбочина 0-2м  м3    319.00
Укрепване и разкрепване на изкоп с Н до 2 м   м21 590.00
Засипване на изкоп без тръмбоване  м3  729.00
Тръмбоване на пластове по 10 см  м3  196.00
Бетонов опорен блок   бр.   1.00
Тръби ПЕВП ф32  м  540.00
Тръби ПЕВП ф25   м   90.00
СК без изпразнител 3/4  бр.  1.00
Реконструкция и присъединяване към съществуваща чешма дворна
бр.  1.00
Реконструкция на съществуващи СК и шахта хидрофор  бр.  1.00
Временни пешеходни мостчета   бр.  4.00
Реконструкция съществуващи технически проводи  бр  4.00
Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 35 500,00 
лева /тридесет и пет хиляди и петстотин лева/ без включено ДДС.
Настоящата поръчка е финансирана с бюджетни средства на ДА 
"ДРВВЗ" 

Прогнозна стойност
(в цифри): 35500.00   Валута: BGN
Място на извършване
СБ Иваново, обл.Русе код NUTS:  

BG323
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Изисквания за изпълнение на поръчката
Всички желаещи да участват следва да извършат задължителен оглед 
на обекта преди представяне на оферта. Същият се извършва в 
срока за получаване на оферти при предварително съгласуване с ТД 
„ДР” гр.В.Търново и предоставяне на лични данни за издаване на 
допуск.
А/ Участниците представят оферта съгласно дадените указания за 
подготовка и условия за участие, отговаряща на изискванията на 
чл.101в от ЗОП, която да съдържа:
1. Оферта с административни сведения - Приложение 1
2. Техническо задание (количествена сметка)- Приложение 2
3. Техническо спецификация (обяснителни сведения за обекта) - 
Приложение 3 и 4
4. Ценово предложение - Приложение 5
5.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо 
срок за изпълнение Приложение 6
6. Списък на екипа от технически лица отговарящи за изпълнението 
на поръчката - Приложение № 7
7. Списък съдържащ основните договори на участника с предмет, 
аналогичен на настоящата поръчка, изпълнени през последните три 
години - Приложение 8
8.Декларация за строително оборудване, транспортни средства и 
механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката 
- Приложение 9
9. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение №10
10. Декларация за съгласие с клаузите на договора-Приложение11
11. Декларация за конфиденциалност - Приложение 12
12. Участие  на подизпълнители, което се удостоверява с 
декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП -образец на декларация - 
Приложение 13
13. Декларация за извършено посещение на място - Приложение №14
14. Подписан и/или подпечатан проект на договор - Приложение 15
15. Подписан и/или подпечатан проект на споразумение по ЗЗБУТ -
Приложение16
16. 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;
17. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален 
регистър на строителя, издадено съгласно Закона за камарата на 
строителите и да представят копие на удостоверението от ЦПРС
18. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност 
на участниците в проектирането и строителството”по чл.171 от 
ЗУТ.
19. Декларация от участника в свободен текст, че в случай, че по 
време на действие на договора застраховката изтече, то 
действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока 
на строителството
20. Гаранционни срокове за извършената дейност по процедурата не 
може да са по-малки от нормативно определените по Наредба № 2 от 
31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 
и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
21. Гаранция за участие е в парична сума или банкова гаранция, 
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която е в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката без 
ДДС. Паричната сума се внася по сметка на ТД „ДР” гр.В.Търново 
IBAN: BG06BUIB7272463332011801 При банка: Сибанк - клон Велико 
Търново
22. Участникът избран за изпълнител преди сключване на договора 
предоставя гаранция в парична сума или банкова гаранция в размер 
на 5 % от посочената по офертата цена без ДДС. При парична сума 
същата се внася по горепосочената сметка на  ТД „ДР” 
гр.В.Търново. Гаранцията се освобождава в срок от 90 календарни 
дни след определения краен срок за изпълнение на договора.
Възложителят има право да задържи гаранцията при некачествено 
изпълнение и незавършване в срок на строително-ремонтните 
дейности.
23. Не може да участва в обществената поръчка участник, за който 
съществуват обстоятелства посочени в чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП 
както и ако не отговаря на посочените изисквания
24.Съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора, 
изпълнителят представя документи, издадени от компетентен орган, 
удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1 от ЗОП и 
декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП, ако 
не ги е представил предварително към офертата.

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

Показатели за оценка на офертите
Оценка на предложенията на участниците по критерий „Икономическа 
най-изгодна оферта” се извършва по следната формула:
Оценка на предложенията на участниците се извършва по следната 
формула:
ИО = к1+к2+к3, където:

к1 - предложена цена
к1= (Ц min/ Ц n) x 65
k1 - мах 65 т

където: Ц min- минимална предложена цена
Ц n - предложена цена от участника

к2 - срок за изпълнение
к2 = (C min/ Сn) х 5
к2 - max 5 т

където: C min - най-кратък срок за изпълнение
С n - срок за изпълнение на участника

к3 - технически възможности - наличие на собствена или наета 
техника
к3 - max 30 т
к3 = 30, когато участникът използва изцяло собствена техника
к3 = 15, когато участникът използва собствена и наета техника
к3 = 5, когато участникът използва наета техника

Оценяването се извършва по-горе посочените формули.
Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на 
получената комплексна оценка, като на първо място се класира 
предложението с икономически най-изгодна оферта /най-висока 
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комплексна оценка/. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 27/07/2015 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 Профил на купувача на 
адрес:www.statereserve.bg. Оферти се подават до 16:30 часа на 
27.07.2015г. в ТД "Държавен ререзв" гр.Велико Търново, ул. 
"Христо Ботев" №86. Всяка оферта трябва да се представи в 
запечатан непрозрачен плик от учасника или от упълномощен от 
него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика 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 28.07.2015г. в 11:30 
часа в ТД "Държавен резерв" гр.В.Търново гр.Велико Търново, ул. 
"Христо Ботев" №86. 
Офертата е със срок на валидност 90 дни от датата, определена за 
краен срок за получаване на оферти.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 27/07/2015 дд/мм/гггг
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