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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

 

СТЕЛИАНА ГРОЗДАНЧЕВА 

И.Д. Директор на Териториална дирекция  

”Държавен резерв” гр. Бургас 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за 

 

 дейности, които включват измерване на съпротивлението на заземителните уредби в 

СБ Българово и проверка на изолиращи щанги, изолиращи боти, ръкавици и килимчета 

с които се работи в базата 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:: 

 

Възложител на поръчката е ДА ДРВВЗ чрез Териториална дирекция „Държавен 

резерв” гр. Бургас, адрес ул. „Александровска” № 9, ЕИК 8319136610021, № по ДДС 

BG831913661, представлявана от ИД Директор на ТД г-жа Стелиана Грозданчева. 

 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА ПО ГЛАВА 8а ОТ ЗОП: 

 

 Извършване на регулярно измерване на съпротивлението на защитните 

заземителни уредби монтирани по сградния фонд. При установени нередности в 

процеса на измерване, същите да бъдат отстранени. В крайна сметка се цели 

предпазване на складовете от възникване на пожар в резултат на паднала мълния. 

Втората цел е проверка на диелектричните предпазни средства, установяване на 

тяхната годност за работа по ел.мрежата и създаване на безопасни условия за работа. 

 

ІІІ. ОБЕКТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

 

Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП е предоставянето на услуга по 

смисъла на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

 

ІV.ОБЩА ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

 

Настоящата публична покана по глава 8а от ЗОП се провежда с цел да бъде 

избрана външна ороганизация, която да извърши замерване на съпротивлението на 

защитните заземителни уредби и замерване на предпазни работни средства-

диелектрични килимчета, боти, ръкавици и един брой диелектрична щанга. 

 

V.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ: 

 

Замерване на 153 броя съпротивления на заземителите от защитните заземителни 

уредби, проверка на един брой изолираща щанга до 20 кв., проверка на пет броя 

диелектрични килимчета до 20 кв., проверка на един чифт диелектрични ръкавици до 

20 кв., проверка на един чифт диелектрични боти до 20 кв. 

VІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОРЪЧКАТА: 
1. Място на извършване: на територията на Р България. 

      Обекта се намира в землището на гр. Българово – СБ Българово собственост на 

ДА ДРВВЗ-респ. ТД „Държавен резерв” гр. Бургас. 

2. Срок на изпълнение на предмета на публичната покана по глава 8а от ЗОП: 
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-до един /1/ месец от датата на сключване на договора. 

3. Финанасови условия на публичната покана: 

3.1- прогнозна стойност на публичната покана по глава 8а от ЗОП е 584 .00 лв. без 

ДДС. 

3.2 –начин на плащане:плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в 

срок до 10 /десет/ дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на данъчна 

фактура, за извършената услуга по банков път, по посочена банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с платежно нареждане в български лева. 

 

VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

Изпълнители могат да бъдат български физически или юридически лица, които 

следва да притежават лиценз за извършване на посочената дейност, важащ за 

територията на Р България и всички изискуеми във връзка с тази дейност документи 

доказващи компетентността му да извършва измервания и контрол, съгласно 

действащото законодателство, касаещо предмета на настоящата обществена поръчка. 

Представят се още: 

-оферта, отговаряща на изискванията на чл.101в от ЗОП, която да съдържа: 

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код сгласно 

чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или  

копие от документа за самоличност , когато участникът е физическо лице; 

2. Данни за лицето което прави предложението; 

3. Техническо предложение; 

4. Срок и валидност на офертата; 

5. Ценово предложение; 

6. Съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора, изпълнителят 

представя документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи липсата на 

обстоятелства по чл. 47, ал.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, 

ал.5 от ЗОП, ако не ги е представил предварително към офертата. 

7. Декларация конфиденциалност по чл. 33 ал. 4 от ЗОП; 

8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и споразумението по 

ЗБУТ; 

9. Когато учстникът предвижда участието на подизпълнители, документи по чл. 

56 ал. 1 т. 1,4,5,6 от ЗОП се предоставят за всеки от тях, а изискванията към тях се 

прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участникът не предвижда в 

обществената поръчка да участват подизпълнители, той представя декларация, че няма 

да бъзат използвани такива. 

10. Други документи,по преценка на участниците; 

11. Спасък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

12. Участниците следва да представят валиден сертификат за акредитация и 

заповед за обхвата на предоставената акредитация, доказващи компетентността му да 

извършва измервания и контрол, съгласно действащото законодателство, касаещо 

предмета на настоящата обществена поръчка. 

Други: 

- всички транспортни разходи и други разходи във връзка с изпълнение на 

поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- сключването на договора с избрания за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник става по чл. 

101е от ЗОП. 

 

VІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий „най-

ниска цена”. 
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ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на изискванита на чл. 

101в от ЗОП, която да съдържа: 

 

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код сгласно 

чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или  

копие от документа за самоличност , когато участникът е физическо лица. 

2. Данни за лицето което прави предложението. 

3. Техническо предложение. 

4. Срок и валидност на офертата. 

5. Ценово предложение. 

6. Съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора, изпълнителят 

представя документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи липсата на 

обстоятелства по чл. 47, ал.1 от ЗОП и деклрация за липса на обстоятелства по чл. 47, 

ал.5 от ЗОП, ако не ги е представил предварително към офертата. 

7. Декларация конфиденциалност по чл. 33 ал. 4 от ЗОП; 

8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и споразумението по 

ЗБУТ; 

9. Когато учстникът предвижда участието на подизпълнители, документи по чл. 

56 ал. 1 т. 1,4,5,6 от ЗОп се предоставят за всеки от тях, а изискванията към тях се 

прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участникът не предвижда в 

обществената поръчка да участват подизпълнители, той представя декларация, че няма 

да бъзат използвани такива. 

10. Други документи,по преценка на участниците; 

11. Спасък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

12. Участниците следва да представят валиден сертификат за акредитация и 

заповед за обхвата на предоставената акредитация, доказващи компетентността му да 

извършва измервания и контрол, съгласно действащото законодателство, касаещо 

предмета на настоящата обществена поръчка. 

 

Б/ Изисквания за изпълнение на услугата: 

- при извършване на услугата трябва да се спазват нормативно установените 

изисквания за съответната дейност. 

 

В/ договорът се сключва със срок на изпълнение един /1/ месец от датата на 

подписването му и се прекратява с изтичането на срока или с достигането на 

посочената прогнозна стойност. 

 

Г/ Срок за получаване на офертите: 

 

Оферти се подват до 17.00 ч. на 15.05.2015 г. в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, 

ул. „Александровска” №9, ет. 3. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан 

непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител, лично или по 

пощата 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. 

 

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да разкрива информация предоставена му или 

станала достояние в процеса на работа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ,отнасяща се до статута на 

обекта СБ Българово. 

 


