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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: 6214 от дата 05/11/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Адрес
ул. "Московска" № 3
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

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@staterrezerve.bg 02 9877977
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/pp-6-dostavka-na-instrumenti-za-pochistvane-po-obosobeni-
poziczii/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка на инструменти за почистване по обособени позиции както 
следва:
I-ва обособена позиция: Доставка на 300 броя метални поцинковани 
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кофи.
II-ра обособена позиция: Доставка на 500 броя метални гребла за 
сняг с метална дръжка. 
III-та обособена позиция: Доставка на 1 000 чифта работни ръкавици. 

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

Осн. предмет 39224330
Доп. предмети 18424000

44511340

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Настоящата обществена поръчка е за доставка на инструменти за 
почистване по обособени позиции, както следва:
I-ва обособена позиция: Доставка на 300 броя метални поцинковани 
кофи с вместимост между 10 литра и 12 литра, като гаранционният 
срок следва да е не по-малък от 10 години.
II-ра обособена позиция: Доставка на 500 броя метални гребла за 
сняг с метална дръжка с размери:
Ширина: между 360 и 400 мм
Височина: между 250 и 300 мм 
Дебелина на ламарината на греблото: между 1,5 мм и 2 мм
Дължина на дръжката: между 1 100 и 1 300 мм 
Гаранционният срок следва да не е по-малък от 10 години.
III-та обособена позиция: Доставка на 1 000 чифта работни ръкавици 
от естествена кожа и плат, с пет пръста и подсилена длан, 
отговарящи на стандарти EN 420 – Общи изисквания за защитните 
ръкавици и EN 388 – Механични рискове или еквивалентни, размер – 10
-ти номер, като гаранционният срок следва да е не по-малък от 5 
години.

Място на доставката: Складова база Ресен към Териториална дирекция 
„Държавен резерв” – гр. Велико Търново.    

Доставката следва да се извърши  в срок до 30 (тридесет) дни от 
сключването на договора с избрания изпълнител;

Изпълнителят ще извърши доставката на съответния вид стока по 
съгласуван график с Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. 
Велико Търново;

Прогнозната стойност на цялата обществена поръчка е 6 822, 50 лв 
(шест хиляди осемстотин двадесет и два лева и петдесет стотинки) 
без ДДС. 
Прогнозната стойност на обособените позиции е както следва:
I-ва обособена позиция: 1 072, 50 лв (хиляда седемдесет и два лева 
и петдесет стотинки) без ДДС;
II-ра обособена позиция: 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева без 
ДДС;
III-та обособена позиция: 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева без 
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ДДС.

Източник на финансиране: бюджетни средства на ДА ДРВВЗ
Прогнозна стойност
(в цифри): 6822.50   Валута: BGN
Място на извършване
Складова база Ресен към Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.  
Велико Търново

код NUTS:  
BG32

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно чл. 101в от ЗОП, офертата, която участниците представят в 
процедурата, следва да съдържа:
1. Представяне на участника – приложение № 3 от документацията за 
участие в процедурата, в което са посочени данни за лицето, което 
прави предложението, а именно единен идентификационен код съгласно 
чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР) и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата.  
2. Доказателство за техническата възможност за изпълнение на 
поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - декларация, съдържаща 
списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години (2011г., 2012г. и 2013г.), считано от датата на подаване на 
офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно 
с доказателство за извършената доставка и услуга.
3. Участникът следва да представи попълнено техническо предложение 
– Приложение № 5 от документацията за участие, в което изчерпателно 
да опише техническите параметри на предлаганите артикули по 
съответните обособени позиции за които участва. Предложените 
артикули следва да покриват минималните технически характеристики, 
заложени от Възложителя в техническата спецификация – Приложение № 
2, неразделна част от документацията за участие.
4. Ценово предложение, поставено в плика с офертата – по образец на 
Приложение № 6 от документацията за участие.
5. Подписан и/или подпечатан проект на договор – по образец, част 
от документацията за участие (Приложение № 7).
6. Попълнена оферта – по образец, част от документацията за участие 
(Приложение № 4).
7. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за 
обществените поръчки – приложение № 9;
8. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при 
изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът 
предвижда подизпълнители, по образец част от документацията за 
участие (Приложение № 10). Когато участникът не предвижда в 
обществената поръчка да участват подизпълнители, той представя 
декларация, че няма да бъдат ползвани такива; 
9. Други документи, по преценка на участниците.
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.
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Срокът на валидност на офертите е не по-кратък от 90 (деветдесет) 
дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на 
оферти.
При подписване на договора за обществена поръчка, участникът, 
определен за изпълнител, представя:
- Свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
- Декларация, попълнена по образец - Приложение № 8 от 
документацията за участие, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 5 от ЗОП. Декларацията се подписва от лицата, които 
представляват участника.
При подписване на договора за обществена поръчка, чуждестранното 
юридическо лице, избрано за изпълнител, е длъжно да представи 
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение 
от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която е установен.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 
уведомяват възложителя за всички настъпили промени в 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от 
настъпването им.

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

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена в лева без ДДС за посоченото количество по 
съответната обособена позиция.
Класирането на офертите ще се извърши на база обща предложена цена 
на обособена позиция.
Обща цена на обособена позиция е цената, която участникът предлага 
за цялото количество стоки по съответната обособена позиция.

Срок за получаване на офертите
Дата: 17/11/2014 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 заедно с документацията за участие са публикувани 
в Профила на купувача  на адрес: www.statereserve.bg, като същите 
са БЕЗПЛАТНИ и могат да бъдат изтеглени свободно от всяко 
заинтересовано лице.
Офертите се подават от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден 
до 17.11.2014г. включително, в деловодството на ДА ДРВВЗ, гр. 
София, 1000, ул. „Московска” № 3, от участника или негов надлежно 
упълномощен представител. Върху плика участникът посочва 
обособената/ните позиция/и, за която/които кандидатства, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши на 18.11.2014г. в 14.00 ч., в 
административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” № 3, ет. 1, 
заседателна зала при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/11/2014 дд/мм/гггг
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