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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: 5756 от дата 14/10/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция "Държавен резерв и военновремени запаси", чрез ТД 
"Държавен резерв" гр.Плевен
Адрес
ТД "Държавен резерв" гр.Плевен; ул."Васил Левски" №192
Град Пощенски код Страна
гр.Плевен 5800 България
Място/места за контакт Телефон
гр.Плевен 064 897211; 064 897224
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Велизар Станиславов Илиев; Вера Павлинова Павлова
E-mail Факс
drpleven@gmail.com 064 897212
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.statereserve.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/remont-na-pokrivni-konstrukczii-na-skladovi-blokove/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Ремонт на покривните конструкции на складови блокове №№7, 8, 9,12, 
13 и 14 в СБ Троян към ТД "Държавен резерв" гр.Плевен.

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

Осн. предмет 45200000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Извършване на ремонтни дейности на двускатни покривни конструкции 
на складови блокове №№7, 8, 9,12, 13 и 14 в СБ Троян към ТД 
"Държавен резерв" гр.Плевен, както следва:
1.Доставка, демонтаж и монтаж на общо 372 м. улуци от поцинкована 
ламарина.
2.Доставка и монтаж на общо 42 бр. казанчета от поцинкована 
ламарина на улуците и свързването им с водосточните тръби.
3.Доставка и подмяна /демонтаж и монтаж/ на челни дъски общо 372 м.

Оглед може да бъде извършен в срока за получаване на оферти след 
предварително съгласуване с ТД ДР гр.Плевен и предоставяне на лични 
данни за издаване на допуск.

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 9800 
лева  без включено ДДС. Източник на финасниране - бюджета на ДА 
ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 9800   Валута: BGN
Място на извършване
СБ Троян към ТД Др Плевен - адрес: гр.Троян,  местност Червянска лъка код NUTS:  

BG314
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа:
1. Декларации за отсъствие на обстоятелства съгл. чл. 47, ал. 1, 
ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в обществената поръчка 
участник, за който съществуват обстоятелства посочени в чл.47, 
ал.1, ал.2  и ал.5 от ЗОП.
2. Копие на валидно застрахователна полица за професионална 
отговорност в строителството съгласно чл.171 от ЗУТ и Наредба за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството, придружена с декларация /свободна форма/ от 
участника, че ако по времето на действието на договора срока на 
застраховката изтича, то същия ще бъде удължен най-малко до 
изтичане на срока на договора.
3. Декларация, че вложените материали и изделия при изпълнение на 
строително-монтажните работи, отговарят на техническите изисквания 
към строителните продукти, съгласно Закон за техническите 
изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.  
4. Ценово предложение.
Б/ Изисквания за изпълнение на услугата:
1. Срок за изпълнение на поръчката - до 30 работни дни от 
сключването на договора.
2. Гаранционен срок за изпълнение на СМР съгласно чл.20, ал.4, т.4 
от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
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обекти - 5 години. 
3.Към изготвените оферти да се прилага и изготвено техническо  
предложение за изпълнение на услугата.
4. Плащането няма да се извършва авансово, а след окончателното 
изпълнение на СМР предмет на поръчката, представена оригинална 
фактура и двустранно подписан протокол образец № 19.
5. Всички транспортни и други разходи за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка са за сметка на изпълнителя.
6. След приключване на СМР и преди приемане на извършените работи 
от възложителя, строителната площадка следва да бъде изчистена, а 
околното пространство възстановено от страна на изпълнителя.

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

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена, в лева без ДДС, за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/10/2014 дд/мм/гггг Час: 17:30

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 цялата документация към нея са безплатни и 
могат да бъдат изтеглени от адрес: www.statereserve.bg - профил на 
купувача. Оферти се подават до 17:30 ч. на 24.10.2014 г. в ТД 
"Държавен резерв" гр.Плевен ул."Васил Левски" №192 ет.3.  Всяка 
оферта трябва да се представи в запечатен 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 ще се извърши на 28.10.2014г. в 10:00 часа в 
ТД "Държавен резерв" гр.Плевен, ул."В.Левски" №192 ет.3 

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/10/2014 дд/мм/гггг
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