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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: 4625 от дата 04/08/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА 
ДРВВЗ)
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:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.statereserve.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Услуги за извършване на независим стоков контрол за установяване на 
количеството и качеството по време на приемане/предаване на 
държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за 
извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) или на предварително 
складирани ДР, ВВЗ, ЗИС и ЦЗ в бази и складове на Държавна агенция 
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"Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА ДРВВЗ) и външни 
съхранители.

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

Осн. предмет 79990000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
По Tехническо задание-Приложение № 2 от документацията за участие в 
процедурата, което е публикувано в Профила на купувача  на адрес: 
www.statereserve.bg

Стойността на обществената поръчка е до 62500лв. (шестдесет и две 
хиляди и петстотин лева)  без ДДС!

Общата стойност на обществената поръчка не може да надхвърля
сумата от 62500лв. (шестдесет и две хиляди и петстотин лева)  без 
ДДС, 
съответно 75000 (седемдесет и пет хиляди лева)  с  ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 62500   Валута: BGN
Място на извършване
Бази и складове на Държавна агенция "Държавен резерв и  
военновременни запаси" (ДА ДРВВЗ) и външни съхранители.

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изискванията за изпълнение на обществената поръчка, както и 
указания за попълване на офертата от участниците, са подробно 
описани в Приложение № 1 (от документацията за участие в 
процедурата) - "Условия за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: "Услуги за 
извършване на независим стоков контрол за установяване на 
количеството и качеството по време на приемане/предаване на 
държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за 
извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) или на предварително 
складирани ДР, ВВЗ, ЗИС и ЦЗ в бази и складове на Държавна агенция 
"Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА ДРВВЗ) и външни 
съхранители." и указания за попълване на офертата от участниците", 
което е  публикувано в Профила на купувача  на адрес: 
www.statereserve.bg
ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 101в ОТ 
ЗОП. 

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

Показатели за оценка на офертите
Показателите за комплексната оценка (Ко) с тяхната относителна 
тежест, са както следва:

1. ЗЪРНЕНИ ХРАНИ  – показател с 40 % тежест за комплексната оценка;
2. ТВЪРДИ ГОРИВА (насипни) – показател с 5 % тежест за комплексната 
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оценка;
3. ТЕЧНИ ГОРИВА, МАСЛА И СМАЗКИ – показател с 40 % тежест за 
комплексната оценка;
4. МЕТАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – показател с 10 % тежест за 
комплексната оценка;
5. ХИМИКАЛИ – показател с 5 % тежест за комплексната оценка.

 Показателите и техните подпоказатели, както и пълната Методиката 
за оценка на офертите по критерия "Икономически най-изгодна 
оферта",  са подробно описани в Приложение № 2 - "Техническо 
задание" и Приложение № 8 - "Методика, показатели и относителната 
им тежест за определяне на оценката и класиране на офертите", които 
са публикувани в Профила на купувача  на адрес: www.statereserve.bg

Срок за получаване на офертите
Дата: 14/08/2014 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 са публикувани в Профила на 
купувача на адрес: www.statereserve.bg. Оферти се подават до 
17:00ч. на 14.08.2014г. в деловодството на Централно управление на 
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" – гр. 
София, ул."Московска" № 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.
Документацията за обществената поръчка, с всички приложения към 
нея, може да бъде изтеглена безплатно от всяко заинтересовано лице 
от Профила на купувача на гореописания адрес. 
Отварянето на офертите се извършва на 15.08.2014г. в 11.00 ч., в 
административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” № 3, ет. 3, стая 
301.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/08/2014 дд/мм/гггг
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