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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 1299/15.03.2017г. 

  

 Възложител: Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чрез Централна 

техническа база с. Соколово 

Поделение (когато е приложимо):  

Партида в регистъра на обществените поръчки:  

Адрес: с. Соколово, община Дряново, област Габрово, п.к. 5392 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж. Кирил Зографов 

Телефон: +359 888765192 

E-mail: ctb_5240@abv.bg  

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: Извършване на демонтаж на дървена дограма,  изработка, доставка и 

монтаж на нови прозорци от PVC дограма и измазване /обръщане/ на дограма в 

административната сграда на Централна техническа база с. Соколово. 

  

Кратко описание: Услуги по извършване на демонтаж на дървена дограма,  изработка, доставка 

и монтаж на нови прозорци от PVC дограма и измазване /обръщане/ на дограма в 

административната сграда на Централна техническа база с. Соколово. 

  

Място на извършване: Административната сграда на Централна техническа база с. Соколово 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  30000   

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: №1 

  

Наименование: Извършване на демонтаж на дървена дограма,  изработка, доставка и монтаж на 

нови прозорци от PVC дограма 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 26112 

 

 

Номер на обособената позиция: №2 

 

Наименование: Измазване /обръщане/ на дограма в административната сграда на Централна 

техническа база с. Соколово. 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3888 

 

 

 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците: 

Участник  в тази обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, може да 

бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените от Възложителя 

изисквания в обявата и приложенията към нея.  

 

Изисквания за личното състояние: Участник  може да бъде всяко българско и/или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както всяко друго обединени, което има право 

да изпълнява услуги по предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в 

която то е установено и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т. 1-5 и 7 от ЗОП. За 

липсата на тези обстоятелства се подават декларации по образец, приложение към обявата. 

Основанията по чл. 54, ал.1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, се подписва от лицето,  което може самостоятелно да го представлява. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

1. Участникът по обособена позиция №1 следва да притежава и представи копия на следните 

валидни сертификати: 

1.1. Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 

или еквивалентен; 

1.2. Система за управление на околната среда, в съответствие с изискванията на ISO 

14001:2004 или еквивалентен; 

1.3. Система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с 

изискванията на BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; 

1.4. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ 

за изпълнението на строежи от I - ва група,  III - V - та категория по смисъла на чл. 137, ал. 1 от 

ЗУТ и да притежават валидно удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, 

обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, 

или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи 

трета-пета категория. /чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на стоителите/ 

1.5. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги по 

предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и за 

което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. За липсата на тези 

обстоятелства се подават декларации по образец, приложения към обявата. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 –5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

1.6.Избраният за Изпълнител на поръчката представя списък на лицата, които ще осъществят 

изпълнението на услугата, включващ техните три имена, ЕГН и настоящ адрес, във връзка с 

проучване за работа в стратегически зони. 
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2. Участникът по обособена позиция № 2 следва да е вписан в Централния професионален 

регистър на стоителя /ЦПРС/ за изпълнението на строежи от I - ва група,  III - V - та категория по 

смисъла на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и да притежават валидно удостоверение за тях, съгласно Закона 

за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. или съответен регистър на държава 

членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, с обхват на дейностите 

съответстващи на изпълнение на строежи трета-пета категория. /чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата 

на стоителите/ 

2.1. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги по 

предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и за 

което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. За липсата на тези 

обстоятелства се подават декларации по образец, приложения към обявата. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 –5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

2.2. Избраният за Изпълнител на поръчката представя списък на лицата, които ще осъществят 

изпълнението на услугата, включващ техните три имена, ЕГН и настоящ адрес, във връзка с 

проучване за работа в стратегически зони. 

  

Икономическо и финансово състояние: Участникът по обособена позиция № 1 трябва  да 

притежава следното икономическо и финансово състояние: 

1. Да притежава издадена на негово име валидна застраховка за "Професионална отговорност", 

съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, 

съответстващ на предмета на настящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или на трети лица, вследствие на неправмерни действия или бездействия при 

или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно 

националното законодателство на участника.  

Участникът се задължава да поддържа валидността на застраховката най-малко до изтичане 

срока на договора. 

2. Да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща 

в обхвата на поръчката, относими най-много към последните три приключили финансови години 

в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, изчислен на 

база годишните обороти, в размер до два пъти прогнозната стойност на поръчката по двете 

отделни обособени позиции. За доказване на горното да бъдат представени годишните 

финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и 

справка за общия оборот  и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

 

Участникът по обособена позиция № 2 трябва  да притежава следното икономическо и 

финансово състояние: 

1. Да притежава издадена на негово име валидна застраховка за "Професионална отговорност", 

съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, 

съответстващ на предмета на настящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или на трети лица, вследствие на неправмерни действия или бездействия при 

или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно 

националното законодателство на участника. 

 Участникът се задължава да поддържа валидността на застраховката най-малко до изтичане 

срока на договора. 

 

Технически и професионални способности: По обособена позиция № 1: 

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 3 дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с предмета на поръчката през последните 3 години от датата на подаване на офертата. 

 

По обособена позиция 1. и 2. : 

2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за 

изпъление на поръчката. 

 Други условия: 
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* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

* Когато участник е чуждестранно лице, той представя съответен еквивалент на изискващите се 

документи за доказване на критериите за подбор съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен. 

* При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не саналице 

основания за отстраняване. 

*Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет, и за тях да не са налице основания за отстраняване. 

*Участници, които нямат всички изискуеми сертификати и документи не се допускат до 

по-нататъшно разглеждане на предложенията.  

 
Информация относно запазени поръчки : 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: По обособена позиция №1 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

 

Показатели за оценка:  

Име: Предложена цена                                           Тежест: 50% 

Име: Коефициент на топлопреминаване            Тежест: 50% 

 

 

Критерий за възлагане: По обособена позиция № 2 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

 

 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 22/03/2017 г.                     Час: 17:30 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: 14/07/2017 г.                     Час: 17:30 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 23/03/2017 г.                      Час: 10:00 

  

Място на отваряне на офертите: В Заседателна зала № 11 на Административната сграда на 

Централна техническа база с. Соколово 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: 

  

   Друга информация: Участниците следва да представят оферта, изготвена съгласно 

изискванията на ЗОП, ППЗОП, настоящата обява, техническата спецификация и образците на 

документи,публикувани в Профила на купувача на интернет страницата на ДА ДРВВЗ.Офертата 

се представя в писмен вид на хартиен носител. Всички документи в офертата трябва да бъдат на 

български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те трябва да са 

придружени с превод на български език.Пликът/опаковката с офертата трябва да съдържа: 

1. Представяне на участника по образеца на Приложение № 1; 

2. Техническо предложение по образеца на Приложение №4; 

3. Ценово предложение по образеца на Приложение №5; 

4. Количествено-стойностна сметка-Образец 5.1 

5. Количествено-стойностна сметка-Образец 5.2 

6. Акт Образец 19 – Приложение № 6. 

7. Декларация за съгласие с проекта на договора и Споразумение по ЗБУТ –Приложение № 8; 

8. Декларация за качество на вложените материали – Приложение №9 

9. Декларация за притежаване на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ – Приложение №10 

10. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители–Приложение№11; 

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–Приложение№12; 

12.  Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3, т. 4 и 

т. 5 от ЗОП – Приложение №13 ; 

13. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 

и т.7 от ЗОП –Приложение№14; 

14. Декларация за извършен оглед – Приложение №15 

15.Декларация за срок на валидност на офертата – Приложение № 16 

16. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение №17 

17. Опис на приложените към офертата документи, подписан от представляващия участника или 

упълномощен от него представител, като документите в офертата следва да се подредят в 

поредността, посочена в списъка, а той да бъде поставен като първи документ Приложение №18 

18. Други документи, съгласно изискванията на възложителя. 

Всички документи, свързани с участието в обществената поръчка, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е 

приложимо); 

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. Наименованието на поръчката. 

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, или 

чрез куриерска служба в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово. 

Същите могат да се представят и чрез пощенска препоръчана пратка, на адрес: пощенски код 
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5370 гр. Дряново, ул. Стефан Стамболов № 43, п. к. № 20 

Забележка: 

Възложителят отстранява от поръчката кандидат или участник, за когото са налице основанията 

по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал. 1 от ЗОП, 

възникнали преди или по време на поръчката. 

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител,съгласно чл. 58 ал.1 от ЗОП представя: 

1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост; 

2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника. При 

непредставяне на доказателствата в указан срок от уведомяване на кандидата/участника 

класиран на първо място, Възложителят може да определи втория класиран участник за 

изпълнител. 

3. Оглед се извършва в адмиминстративната сграда на Централна техническа база с.Соколово 

през рабтно време от 10:00 часа до 15:00 часа. 

 
  

 
  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 15/03/2017 г. 

 

 Възложител 
Трите имена: Румяна Иванова Русинова ………П……….. 

Длъжност: -  Директор Централна техническа база с. Соколово 

 


