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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: 5217 от дата 23/11/2015

Коментар на възложителя:
ID № 9047984

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 Р 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@statereserve.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/publichni-

pokani/podmyana-na-elementi-ot-montiran-xarduer-i-softuer-s-

obedinyavane-v-edinna-sistema/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Подмяна на елементи от монтиран хардуер и софтуер с  обединяване 

в единна система и настройка на софтуера за мониторинг на всички 

компоненти на монтираните централи за пожароизвестителна система 

и стационарна охладителна и пожароизвестителна инсталация, в 

Петролна база – гр. Сливен 

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)
Описание и количество на видовете доставки и дейности, съгласно 

Техническата спецификация (Приложение № 1 от документацията за 

участие), необходими за извършване на обединяване на две взаимно 

независими системи в една единна система, и настройка на 

софтуера за мониторинг на всички компоненти на монтираните 

централи за пожароизвестителна система и стационарна охладителна 

и пожароизвестителна инсталация:

1. Доставка на Централа без управляващ панел и ММ платки – 2 бр. 

2. Монтаж на Централа без управляващ панел и ММ платки – 2 бр. 

3. Задаване на логиката и настройка на системата –  1 бр. 

4. Доставка на софтуер – 1 бр. 

5. Настройка на софтуер – 1 бр. 

6. Доставка и настройка на essernet® карта 500kBd –  2 бр. 

7. Доставка и монтаж на оптичен кабел 8 влакна –  603 м. 

8. Доставка на пачкодове  –  16 бр. 

9. Доставка и на стройка на медия конвертори – 2 бр. 

10. Сплайсване на оптични влакна – 16 бр.  

11. Единични изпитвания на цялата система – 3 бр.

Прогнозна стойност на обществената поръчка е 35 833,33 лв. 

(тридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет 

и три стотинки) без ДДС.

Източник на финансиране: бюджетни средства на ДА ДРВВЗ. 

Прогнозна стойност

(в цифри): 35833.33   Валута: BGN

Място на извършване

Република България, Петролна база гр. Сливен код NUTS:  

BG342

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата, която участниците представят, се изготвя по образец 

Приложение № 5 oт документацията за участие, трябва да отговаря 

на чл.101в от ЗОП, като към нея следва да бъдат приложени:

1. Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

поръчката.

2. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на 

поръчката – представят се по следния начин:

2.1. Декларация, съдържаща списък на доставките или услугите, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателства за извършената доставка и 

услуга;

2.2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага 

участникът за изпълнение на обществена поръчка;

2.3. Декларация с данни за техническите лицата, на които ще бъде 

възложено изпълнението на обществената поръчка, с посочване на 

образование, професионалната квалификация, професионалния опит и 

удостоверения (номер и дата);

2.4. Разрешение от ГД ПБЗН – МВР по Наредба № 8121з-531 от 
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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 

(заверено от участника копие);

2.5. Удостоверение за вписване в Централния регистър на камарата 

на строителите за изпълнение на обекти от III-та група, минимум 

III-та категория (заверено от участника копие);

2.6. Валидна Застраховка за професионална отговорност по чл. 

171, ал 1 от Закона за устройство на територията, направена по 

реда и условията на Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството 

(заверено от участника копие); 

3. Ценово предложение – по образец Приложение № 3 от 

документацията за участие.

4. Техническо предложение – по образец Приложение № 4 от 

документацията за участие.

5. Подписан и/или подпечатан проект на договор – по образец 

Приложение № 6 от документацията за участие.

6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при 

изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако 

участникът предвижда подизпълнители, по образец на Приложение № 

9 от документацията за участие. 

7. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП –

Приложение № 8 от документацията за участие.

8. Други документи, по преценка на участниците.

9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника.

Срокът на валидност на предложението (офертата) е 90 

(деветдесет) дни, считано от датата, определена за краен срок за 

получаване на оферти.

Преди подаване на оферта, участниците имат право на оглед на 

съществуващата пожароизвестителна система и стационарна 

охладителна и пожароизвестителна инсталация. Въпроси, относно 

Техническата спецификация (Приложение № 1 от документацията за 

участие), следва да бъдат задавани при извършване на огледа, на 

място в ПБ гр. Сливен. Огледът следва да се извърши от 9.00 ч. 

до 17.00 ч. всеки работен ден, до изтичане на срока за 

получаване на оферти. Лице за контакт: Димитър Чобанов –

телефон: 0888 662 634. 

Срокът на изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) дни, считано 

от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.

Участникът, определен за Изпълнител, представя при сключването 

на договора, гаранция за добро изпълнение под формата на парична 

сума или банкова гаранция (в оригинален документ!), в размер на 

5 % (пет на сто) от неговата стойност без ДДС, съгласно раздел 

III от Указания за попълване на офертата от участниците и 

условия за участие (Приложение № 2 от документацията за 

участие).

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска обща предложена цена, в лева, без ДДС, за изпълнение 

на обществената поръчка.

Срок за получаване на офертите

УНП: 5428bbe6-ff53-4732-bee2-53524382390a 3



Партида: 00055 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Дата: 02/12/2015 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 и цялата документация за участие в 

обществената поръчка, са публикувани в Профила на купувача на 

горецитирания адрес.Оферти се подават до 17:00 на 02.12.2015 г. 

в деловодството на ЦУ на Държавна агенция "Държавен резерв и 

военновременни запаси" –гр. София, ул."Московска" No 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 се извършва на 03.12.2015 г. в 11:00 ч., 

в административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв 

и военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” No 3, ет. 

1, заседателна зала. Отварянето на офертите се извършва при 

условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

При сключване на договора за обществена поръчка с избрания 

Изпълнител, същият представя документи, издадени от компетентен 

орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 

1, т.1 от ЗОП и декларация, попълнена по образец – Приложение № 

7 от документацията за участие, за липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и документ за удостоверяване на 

представена гаранция за изпълнение на договора.

За чуждестранните лица, когато законодателството на държавата, в 

която е установен, предвижда включването на някое от тези 

обстоятелства в публичен регистър, необходимо е посочването му 

от лицето.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 02/12/2015 дд/мм/гггг
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