
             ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg 

 

 

Изх. №. 4530/ 18.10. 2017 г. 

 

ДО  

ТИХОМИР ТОТОВ 

УПРАВИТЕЛ НА  

„БОДУ“ ООД 

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛАЗЕНЕЦ, 

УЛ. БИГЛА №2 

 

ПОКАНА  

за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

с предмет „Изграждане на периметрова сигнално-охранителна система за обект ПБ 

Поликраище“. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ТОТОВ, 

 

              С настоящата покана, Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси (ДА 

ДРВВЗ),   Ви кани да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Изграждане на периметрова сигнално-охранителна система за обект ПБ Поликраище“. 

 

1. Правно основание: чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП. 

2. Мотиви за възлагане на обществената поръчка чрез покана до определено 

лице: 

Съгласно Постановление № 181 на Министерски съвет от 20.07.2009 г. дейността на ДА 

ДРВВЗ, свързана със съхранение и управление на стоки, материали и суровини, представляващи 

държавни резерви и военновременни запаси е в списъка на стратегическите обекти и дейности от 

значение за националната сигурност, поради което гарантирането на сигурността на обектите, 

собственост на ДА ДРВВЗ е от първостепенно значение.  

Във връзка с приключило Рамково споразумение РД 00 - 8886 /12.12.2007 г. сключено 

между ДА „ДРВВЗ“ и Консорциум „МКИ - ВОДСТРОЙ“ ДДЗ за строителство на ПБ 

Поликраище и предвид възникналите обстоятелства, че базата не е въведена в експлоатация и 

към настоящия момент на територията й няма строителни работници, а наличната физическа 

охрана няма възможност да покрие площта на базата от 97 дка, съществува реалната опасност от 

престъпни посегателства върху държавната собственост и щети в особено големи размери. В тази 

връзка, с цел опазване на намиращите се в базата машини и съоръжения, е необходимо да бъде 

изградена периметрова сигнално-охранителна система по периферията на базата и на възловите й 

обекти – жп естакада, автоестакада и помпена станция, като така изградената система следва да  

продължи да функционира и след въвеждането на базата в експлоатация. 

С оглед настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за ДА 

ДРВВЗ събития, а именно при допускане разграбване на части от изградените обекти в 

петролната база,  може да възникне опасност за националната сигурност и съществено да бъде 

затруднено или нарушено нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на 

агенцията, тъй като ще доведат до невъзможност за въвеждане в експлоатация на ПБ 

Поликраище. Предвид това и обстоятелство, че към настоящия момент липсват резервни съдови 

вместимости в единствената функционираща петролна база Сливен, поради настъпила авария на 
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два резервоара с обем по 50 000 м3, налице е хипотезата на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която дава 

правно основание да бъде отправена покана до определено лице.  

„БОДУ“ ООД като изпълнител по договор за обществена поръчка № ДД-71-22.10.2015г. 

за осигуряване на физическа охрана и охрана чрез технически системи за сигурност, 

мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост на ДА  

ДРВВЗ е изготвил планове за организация и изпълнение на охраната за всички бази, собственост 

на ДА ДРВВЗ. Дружеството притежава разрешения за работа в стратегически обекти, 

разрешение за достъп до класифицирана информация и удостоверение за сигурност. 

С оглед гореизложеното и правната възможност дадена ни в чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП и 

чл.78, ал. 2 от Вътрешните правила за управление цикъла на обществените поръчки и за 

продажба на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със 

Заповед № РД-10-389/31.10.2016г. отправяме  покана до „БОДУ“ ООД 

 

3. Предмет на обществената поръчка: изграждане на периметрова сигнално – 

охранистелна система по периферията на ПБ Поликраище и на възлови обекти – жп естакада, 

автоестакада и помпена станция. 

4. Място на изпълнение на поръчката: ПБ Поликраище към ТД ДР Велико Търново. 

 

5. Срок за изпълнение: до 2 (два) месеца, считано от датата на сключване на договор. 

6. Изисквания за изпълнение на поръчката: съгласно Приложение № 1 - Техническа 

спецификация.  

7. Прогнозна стойност на поръчката: до 70 000 (седемдесет хиляди)  лева без ДДС.  

Посочената прогнозна стойност представлява финансовия ресурс, с който разполага 

Възложителят за изпълнението на поръчката. При предоставянето на ценова оферта, която 

надвишава посочената прогнозна стойност, офертата ще бъде отстранена. 

8. Условия и начин на плащане: плащането се извършва в български лева, по банков 

път в срок до 15 (петнадест) дни от представяне на фактура - оригинал и протокол за 

извършената и приета работа. 

9. Условия, на които трябва да отговаря участника: 

Участникът трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата  се изготвя по приложените към поканата образци, 

публикувани на интернет страницата на Възложителя http://www.statereserve.bg. Офертата се 

подава на български език - на хартиен носител.  

10. Изисквания за личното състояние: 

 За участника, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

    11. Критерий за оценка на офертата: Оценяването и класирането на офертата се 

извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта, по критерия „най-ниска цена”.  

 

12. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за подаването й. 

13. Офертата на участника следва да съдържа: 

13.1.  Техническо предложение за изпълнение на поръчката -Образец № 2; 

  13.2. Ценово предложение - Образец № 3; 

  13.3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 4; 

  13.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 5; 
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13.5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец №6 

13.6. Декларация за съгласие от подизпълнителите  - Образец № 7. 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника. 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. 

14. Преди подписване на договоро, участникът следва да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение се 

представя под формата на: парична сума или банкова гаранция или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Забележка: 1. В случай, че избраната форма е парична сума, същата трябва да е внесена 

по набирателната сметка на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

както следва: 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03; 

BIC: BNBG BGSD; 

При Банка: БНБ – ЦУ 

2. В случай, че избраната форма е банкова гаранция, същата следва да е в полза на 

Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. 

3. В случай, че избраната форма е застраховка, същата следва да е в полза на Възложителя и 

да обезпечава изпълнението на договора в размер на 5(пет) % от договорената стойност без 

ДДС. 

 

15. Краен срок за подаване на офертата:  

Офертата следва да бъде изготвена по приложените образци и представена в деловодството 

на ДА „ДРВВЗ“ на адрес: гр. София, ул. “Московска” № 3, не по-късно от 17:30 часа на 

20.10.2017 година. 

 

16. Дата и час на отваряне на офертата:  23.10.2017 г. в 14:00 часа. 

 

17.Място на отваряне на офертата: 

Отварянето на офертата ще се извърши в сградата на ДА ДРВВЗ– гр. София, ул. 

„Московска” № 3. При отварянето на офертата могат да присъстват и представители на 

участника. 

 

18. Друга информация (когато е приложимо):  
Обществената поръчка се финансира от бюджета на ДА „ДРВВЗ”.  

    Приложения и Образци: 

 Приложение  № 1 – Техническа спецификация по Образец №1; 

 Образец  № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

 Образец  № 3 – Ценово предложение; 

 Образец  № 4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП  

 Образец  № 5 -  Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП   

      Образец  № 6 Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП  

      Образец  № 7 Декларация за съгласие от подизпълнителите 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ ………П……………….. 

Председателна Държавна агенция 

„Държавнен резерв и военнвременни запаси“ 

 

 


