
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: 4893 от дата 05/10/2015

Коментар на възложителя:
No 9046469

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, чрез 

Териториална дирекция Държавен резрев - гр.Варна

Адрес
ул. “София“ № 28

Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Териториална дирекция Държавен 

резерв – гр.Варна, ул. София 

№28, сектор Управление на 

собствеността 

0888 390640

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Пламен Маринов

E-mail Факс
tddrvarna@gmail.com 05 2631203

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/usluga-po-proverka-i-remont-na-zazemitelite-ot-

mlniezashhitnite-uredbi-(mzu),-i-ot-zashhit/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Услуга по проверка и ремонт на заземителите от мълниезащитните 

уредби (МЗУ), и от защитните заземителни уредби, и на контура 

"фаза - защитен проводник"; контрол и издаване на сертификат за 

годност на лични предпазни средства; провеждане на 

специализирано обучение и изпит за квалификационна група по 

електробезопасност в Териториална дирекция "Държавен резерв" - 

Варна;, за срок от 1 (една) година.
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Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50710000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1. Измерване на съпротивлението, ремонт при необходимост и 

повторно измерване  попадащо в нормата, на заземителите от  МЗУ 

в:

-СБ Шумен – 10 бр.

-СБ Силистра  - 45 бр.

-СБ Търговище  - 79 бр.

-ЗБ Генерал Тошево  - 159 бр.

-ЗБ Дончево – 92 бр.

-СБ Синдел –10бр.

-СБ Царевци – 3 бр. 

2. Измерване на съпротивлението, ремонт при необходимост и 

повторно измерване попадащо в нормата, на заземителите от 

защитните заземителни уредби в :

-СБ Шумен – 1 бр.

-СБ Силистра  - 14 бр.

-СБ Търговище  - 46 бр.

-ЗБ Генерал Тошево  - 109 бр.

-ЗБ Дончево –34 бр.

-СБ Синдел – 40 бр.

-СБ Царевци –5 бр. 

3. Измерване на импеданса, ремонт при необходимост и повторно 

измерване попадащо в нормата, на контура “фаза – защитен 

проводник” в:

-ЗБ Генерал Тошево  - 1683 бр.

-ЗБ Дончево – 946 бр.

-СБ Шумен –28 бр.

-СБ Силистра  - 276 бр.

-СБ Търговище  - 252 бр.

-СБ Синдел –578 бр.

-СБ Царевци –59 бр. 

4. Издаване на сертификат за контрол с приложени протоколи от 

измерванията за всеки контролиран обект, отговарящи на нормата.

5. Извършване на контрол и издаване на сертификат за годност с 

приложен протокол от измерванията на лични предпазни средства, 

както следва : по две измервания за диелектрични ръкавици: ЗБ 

Генерал Тошево - 6 чифта, ЗБ Дончево - 2 чифта, СБ Синдел - 2 

чифта; диелектрични боти - ЗБ Генерал Тошево - 5 чифта, ЗБ 

Дончево - 2 чифта, СБ Синдел - 2 чифта; диелектрични галоши: ЗБ 

Дончево - 2 чифта, СБ Синдел - 1 чифт; изолационни щанги: ЗБ 

Генерал Тошево - 6 броя, ЗБ Дончево - 2 броя, СБ Синдел - 1 

брой; заземителни щанги: ЗБ Генерал Тошево - 2 броя; указатели 

на напрежение: ЗБ Генерал Тошево - 3 броя; ЗБ Дончево - 2 броя, 

СБ Синдел - 1 брой. 

6. Провеждане на специализирано обучение и изпит за 

квалификационна група по електробезопасност, с издаване на 

удостоверение и протокол за придобита квалификационна група, 

както следва: за ЗБ Генерал Тошево - 7 служители, за ЗБ Дончево 

- 5 служители, за СБ Шумен - 1 служител, за СБ Силистра - 2 

служители, СБ Търговище - 2 служители, СБ Синдел - 6 служители.
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Прогнозната стойност на обществената поръчка е 10000 (десет 

хиляди) лева, без ДДС!

Обществената поръчка се финансира с бюджетни средства.

Прогнозна стойност

(в цифри): 10000   Валута: BGN

Място на извършване

Зърнобаза Генерал Тошево- гр.Генерал Тошево, ул. „Велико Маринов“  

№6; Зърнобаза Дончево, с.Дончево, Добричка област; Складова база  

Шумен, ул."Калиакра" №32; Складова база Синдел, с.Синдел,  

Варненска област; Складова база Царевци, с.Царевци, Варненска  

област; Складова база Силистра, с.Калипетрово, ул."Партизанска гора"  

№15 и Складова база Търговище, кв."Калково"

код NUTS: BG3

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят следва да извърши: 

1.Измерване на съпротивлението на заземителите от МЗУ, от 

защитните заземителни уредби и на импеданса на контура "фаза-

защитен проводник" и да издаде сертификат за контрол за всеки 

контролиран обект. 

2.Да извърши ремонт на тези, които не отговарят на нормата до 

достигането й, доказано с нов сертификат и протокол от 

измерванията. 

3.Отчитането на стойностите по протоколите от измерванията да 

става в присъствието на енергетика на възложителя. 

4.Документацията да се предава от изпълнителя на възложителя в 

три екземпляра на хартиен носител с двустранни приемателно-

предавателни протоколи.

5. Представената оферта трябва да отговаря на изискванията на 

чл.101в от ЗОП и да съдържа заверено копие на валиден  

сертификат за акредитация за орган за контрол от вида С, 

акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012, издаден от 

Българска служба за акредитация на основание чл.10, ал1, т.2 и 

чл.20. ал.6 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието с приложено заверено копие на 

Заповед от ИА"БСА" в която да влиза обхват на контрола по 

следните параметри: съпротивление на защитни заземителни уредби, 

съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, импеданс на 

контура "фаза - защитен проводник", повишено променливо 

напрежение и ток на утечка по Наредба №22 от 08.05.2006г. за 

изпитване на електрозащитни средства в експлоатация.

6. Изпълнителят следва да отговаря на промените и новите 

изисквания за обучение и проверка на знанията за 

придобиване/потвърждаване на квалификационна група по 

електробезопасност в сила от 05.09.2013г.

7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 

документите по чл. 56, ал.1, т.т.1, 5 и 6 от ЗОП се представят 

за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно 

вида и дела на тяхното участие; Когато участникът не предвижда в 

обществената поръчка да участват подизпълнители, той представя 

декларация, че няма да бъдат ползвани такива.

8. Към офертите да се приложи декларация за съгласие с проекта 

на договор и споразумението по чл. 18 от Закона за здравословни 

и безопасни условия на труд, неразделна част от договора 

(Приложение No4 от документацията за участие).

9. В офертата, участниците следва да предоставят подписан и/или 

подпечатан (но не попълнен) проект на договор по образец на 
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Приложение No9 от документацията за участие, както и подписано 

и/или подпечатано (но не попълнено) споразумение по чл. 18 от 

ЗЗБУТ по образец на Приложение No9-1 от документацията за 

участие.

10. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на 

поръчката са за сметка на изпълнителя.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска обща цена в лева без ДДС за извършване на услугата с 

включени транспортни и други разходи, включваща в себе си всички 

изисквания за изпълнение на поръчката на възложителя  със срок 

на изпълнение 1 (една) година.

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/10/2015 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 профила на купувача на адрес: 

www.statereserve.bg. Оферти се подават до 16:30ч. на 16.10.2015 

г. в ТД "Държавен резерв" гр. Варна, ул."София" No 28. 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 19.10.2015г. в 10,00ч. в 

ТД "Държавен резерв" гр. Варна, ул."София" No 28. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 16/10/2015 дд/мм/гггг
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