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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: 1132 от дата 26/02/2016
Коментар на възложителя:
ID№9050833

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Териториална дирекция „Държавен резерв”
Адрес
гр. Велико Търново, ул.„Христо Ботев” №86
Град Пощенски код Страна
гр. Велико Търново 5000 България
Място/места за контакт Телефон
ТД ДР гр. Велико Търново 062-616464
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Юлия Митева
E-mail Факс
rezerv_vt@abv.bg 062-605985
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.staterezerve.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-za-preustrojstvo-na-tovarni-asansori-namirashhi-se
-v-skladovi-bazi-km-td-dr-v.-trno/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Извършване на услуга за преустройство на товарни асансьори, 
съгласно  чл.39 от „Наредба за безопасна експлоатация и 
технически надзор на асансьори”, намиращи се в следните складови 
бази към ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново:СБ Иваново, СБ 
Ресен и СБ Габрово, СБ Дебелец 

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

Осн. предмет 42419100
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
- монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на 
асансьора - за 13 броя асансьори 
- изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - за 
13 броя асансьори 
- изграждане на шахтово осветление -  за 14 броя асансьори, 
съгласно предписания и чл.39 от „Наредба за безопасна 
експлоатация и технически надзор на асансьори”, подробно 
представени подробно в техническа спецификация /Приложение 1/

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 
4166,67 лева без ДДС!

Настоящата поръчка е финансирана с бюджетни средства на ДА 
„ДРВВЗ”.
Прогнозна стойност
(в цифри): 4166.67   Валута: BGN
Място на извършване
Северен централен код NUTS:  

BG32
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл.101в от ЗОП:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от 
участника
2. Административни сведения - Приложение 2
3. Образец на оферта- Приложение 3
4. Образец на техническо предложение - Приложение 4
5. Образец на ценово предложение - Приложение 5
6. Образец на декларация за конфиденциалност - Приложение 6
7. Образец на декларация във връзка с чл.56, ал.1 т.8 от Закона 
за обществените поръчки (в случай, че ползва или не 
подизпълнители при изпълнението на поръчката) - Приложение 7
8. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 8
9. Проект на договор - Приложение 9
10.Проект на споразумение по ЗЗБУТ - Приложение 10
11.Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение 11
12. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни, 
считано от датата определена за краен срок за получаване на 
офертите.
13. Изпълнителят се задължава да изпълни обществената поръчка 
съгласно техническата спецификация, Приложение №1 към публичната 
покана
14. При подписване на договора, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП 
изпълнителят е длъжен да представи свидетелство за съдимост на 
представляващия дружеството и Декларация за отсъствие на 
обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП
Б/Доказателства за техническа възможност за изпълнение на 
поръчката:
1. Участниците да представят лицензия/ разрешение за 
извършваната дейност, удостоверено в регистъра на ДАМТН
2. Участниците да декларират, че разполагат с квалифициран 
персонал за осъществяване на предмета на поръчката както и 
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необходимо техническо оборудване.
В/Изискавания за качество:
1. Влаганите резервни части и материали да притежават 
необходимите документи за произход и качество, като представи 
участника гаранционен срок за тях.
2. Изпълнителя да предостави гаранционен срок за извършените 
преустройства

Неспазването на изискванията е основание за отстраняване на 
участника в процедурата и недопускането до етапа на разглеждане, 
оценка и класиране на офертите

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/03/2016 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 и всички приложения към нея е публикувана в 
профила на купувача на горецитирания адрес и е безплатна и може 
да бъде изтеглена от всяко заинтересовано лице.Оферти се подават 
до 16,30ч. на 10.03.2016 г. в администартивна сграда на ТД "ДР" 
гр.В.Търново, ул.„Христо Ботев” №86. 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 следва да се извърши на 
11.03.2016г. в 10:00 часа в ТД "Държавен ререзв" гр.Велико 
Търново,ул."Христо Ботев" №86. съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/03/2016 дд/мм/гггг
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