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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: 3370/21.07.2017г. 

  

 Възложител: [Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ гр. София] 

Поделение (когато е приложимо): [Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Пловдив] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [   ] 

Адрес: [гр. Пловдив, бул „Марица“ 21, етаж 2] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Росица Узунова] 

Телефон: [032/901708, 901709] 

E-mail: [reservpd@mail.bg] 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: www.statereserve.bg 

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[X] Услуги 

Предмет на поръчката: Услуги по абонаментно сервизно поддържане на 

пожароизвестителна система намираща се в складова база Долна махала при ТД 

„Държавен резерв“ гр. Пловдив, за срок от 1 година. 

  

Кратко описание: На абонаментно сервизно поддържане и техническо обслужване 

подлежи пожароизвестителна система намираща се в СБ Долна махала и състояща се от: 

1. Приемно устройство на ПИИ тип "FS 5024"- 1 бр. 

2. Акумулаторна батерия 12V/7Ah - 2 бр. 

3. Пожароизвестител тип SPD 3.1 -  158 бр. 

4. Пожароизвестител тип "Apollo" S65 - 81 бр. 

5. Пожароизвестител ръчен РП - 1 - 8 бр. 

6. Пожароизвестител оптико-димен FD8030 - 2 бр. 

7. Охраняеми зони - 23 бр. 

8. Гръмозащитен модул (8 зони) - 3 бр. 

9. Светлинно-звукови сигнализации - 5 бр. 

 

 
Място на извършване:[складова база Долна махала към ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив] 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 833.00 лв. ] 

  

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

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   833.00] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато: 

1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Към офертата участниците подават декларации за липсата на гореописаните 

обстоятелства по образец (Приложение №4 и Приложение №5) 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:   
Участникът следва да притежава Разрешение за осъществяване на дейности по чл. 

129,  ал. 2,  т. 1 – 5 от ЗМВР, лиценз(и) и/или еквивалентен документ, доказващ 

компетентността на участника за извършване на сервизно поддържане на 

пожароизвестителна система на територията на Република България. 

Участникът следва да приложи към офертата си копие от разрешение(я), лиценз(и) 

и/или еквивалентен документ, удостоверяващ компетентността му да извършва поддържане 

на пожароизвестителни системи на територията на Република България. 

  

Икономическо и финансово състояние: Възложителя не поставя изисквания относно 

икономическото и финансово състояние на участниците. 

  

Технически и професионални способности: : Възложителя не поставя изисквания 

относно икономическото и финансово състояние на участниците. 
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Други условия: 

1. 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. 

2. Когато участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалент на изискващите 

се документи за доказване на критериите за подбор, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани техническите 

способности и професионалната компетентност, при спазване на разпоредбата на чл. 65 от 

ЗОП. 

4. Когато участниците възнамеряват да използват подизпълнители, последните трябва 

да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който 

ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване. 

5. При сключване на договора участникът да представи документ, доказващ 

предоставена гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на обществената поръчка 

без ДДС. 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] 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: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 

[] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[X] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [02.08.2017г.]                      Час: (чч:мм) [17:30] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [30.09.2017г.]                       

  

Дата и час на отваряне на офертите:          Час: (чч:мм) [10:00] 

Дата: (дд/мм/гггг) [04.08.2017г.] 

  

Място на отваряне на офертите: ТД „Държавен резерв“ гр Пловдив 
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 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: [Х] 

  

  

 
 Друга информация (когато е приложимо): [Публичната покана заедно с документацията за 

участие са публикувани в профила на купувача  на www.statereserve.bg и могат да бъдат 

изтеглени свободно от всяко заинтересовано лице. Офертите се подават от 9:00 часа до 17:30 

часа, всеки работен ден до 02.08.2017г. включително, в деловодството на Териториална 

дирекция „Държавен резерв“ гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица“ 21, от участника или негов 

надлежно упълномощен представител. Върху плика участникът посочва предмета на 

поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се извърши на 04.08.2017г.  в 10.00 часа 

в административната сграда на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Пловдив, бул 

„Марица“ 21, ет. 2 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП] 

  
  
  
  

 
 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 21.07.2017 

 

 Възложител: ………П………….. 

Трите имена: (Подпис и печат) [Лиляна Петрова Паскалева] 

Длъжност: [Директор на ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив] 

 

http://www.statereserve.bg/

