
Приложение № 2 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, 

ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ 

„Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 

 
 I. Предмет на обществената поръчка: 

 

„Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 

 

 II. Стойност на обществената поръчка  

 

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 196 640 лв. с ДДС. 

 

III. Количество или обем на поръчката 

 

Стоките, предмет на обществената поръчка, са подробно описани в Приложение № 3 от 

настоящата документация за участие. Посочените от възложителя технически параметри на 

стоките, предмет на обществената поръчка, са минимални. Участниците следва да представят 

техническото предложение, като част от подадената оферта, в което изчерпателно да опишат 

техническите параметри на предлаганото от тях оборудване, както и предлагания гаранционен 

срок. Участникът предоставя на Възложителя гаранционен срок на предлаганите стоки, който 

следва да има продължителност не по - кратка от посочената в гаранционната карта на 

производителя, както и не по-кратък от минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация – Приложение № 3 от настоящата документация. 

 

            IV. Място и срок на изпълнение 

 

1. Място на изпълнение на поръчката 

Стоките по позиции № 1,2,3,4,5,6,8,9,10 от Техническата спецификация, Приложение 

№ 3 от настоящата документация за участие, следва да се доставят в сградата на Централно 

управление на ДА ДРВВЗ, гр. София 1000, ул. „Московска” № 3. 

Стоката по позиция № 7, следва да се достави в сградата на Централна техническа база 

(ЦТБ), с. Соколово 5392, община Дряново.  

 

  2. Срок за изпълнение на поръчката  
Изпълнението на поръчката се извършва в срокове, предложени от участника, но не по-

дълги от 30 (тридесет) календарни дни – за стоките по позиции № 2,3,4,5,6,8,9,10 от 
Техническата спецификация, Приложение № 3 от настоящата документация за участие, и от 
60 (шестдесет) календарни дни –  за стоките по позиции № 1 и 7 от Техническата 
спецификация, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената 
поръчка.  

 


