
 

         ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" ГР.БУРГАС 

 гр. Бургас, ул."Александровска" № 9, Код - 056, Тел/Факс: 843472, e-mail: drburgas@gmail.com 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ..................П....................... 

                         /ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА/ 

                         Директор на ТД ДР  – Бургас 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

„Абонамент, ремонт и поддържане на  

пожароизвестителна система намираща се в СБ Българово,  

гр. Българово, към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, за срок от 1 година”. 

 

I. Общи положения:  

Възложител на поръчката е Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 

запаси" чрез Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр. Бургас на адрес 

ул."Александровска" № 9, ет. 3, ЕИК 8319136610021, № по ДДС BG 831913661, 

представлявана от Виолета Георгиева - Директор. 

 

II. Предмет на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП: 

„Абонамент, ремонт и поддържане на пожароизвестителна система намираща се в СБ 

Българово, гр. Българово, към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, за срок от 1 година”. 

 

III. Обект на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП: 

 
 Обект на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП е извършване на абонамент, 

ремонт и поддържане - услуга по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

IV. Обща цел на обществената поръчка: 
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Настоящата публичната покана по глава осма "а" от ЗОП се провежда с цел да бъде 

избран външен изпълнител, който да извършва абонамент, ремонт и поддържане на 

пожароизвестителна система, находяща се в СБ Българово, гр. Българово, община Бургас 

към Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Бургас. 

 

V. Стойност на поръчката: 

Общата стойност на поръчката е 500.00 лева /петстотин лева/ без ДДС. 

 

VI. Характеристика на поръчката: 

1. Място на извършване: Складова база Българово; гр. Българово; община Бургас. 

 2. Срок на изпълнение на предмета на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП:       

1 /една/ година.  

3. Финансови условия на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП:  

3.1. Прогнозна стойност на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП:  500.00 лева 

(петстотин лева) без ДДС. 

3.2. Плащането на уговореното възнаграждение ще се извърши чрез банков превод в 

срок от 15 /петнадесет/ работни дни след представяне на оригинална фактура, с приложен 

двустранно подписан протокол,  по банковата сметка на изпълнителя:  

Обслужваща банка:  

IBAN:  

BIC: 

 

VII. Изисквания към участниците: 

1. Да извършват абонамент, ремонт и поддържане на пожароизвестителна система, 

монтирана в СБ – Българово, която е въведена в експлоатация през 2001г. Централата е 

сертифицирана от института по противопожарна техника и включва 256 оптично димни 

пожароизвестители от серия  O300GLT. Услугата следва да се извършва, съгласно 

изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите. 

2. Да извършват поддържане на горепосочените съоръжения качествено и в 

максимално кратки срокове.  

3. Да извършват ежемесечно профилактични прегледи на поддържаната система.  

4. Да се отзовават своевременно на всяко повикване на възложителя  

5. Да отразяват в дневника състоянието на инсталацията, бележките по 

експлоатацията и да съставят протокол, който да се подписва двустранно.  
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6. Да спазват действащите нормативи и изискванията на стандарт СД CEN/TS 54-

14:2006, Част 14, а така също и да реагират в срок до 24 часа на повикване.  

7. Да извършват инструктаж на обслужващия персонал за компетентна техническа 

експлоатация и охрана на труда.  

8. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената поръчка 

са за сметка на изпълнителя. 

9. При сключване на договора с избрания Изпълнител, същият представя документ, 

издаден от компетентен орган, за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;  

 

VIII. Критерий за оценка на офертите: 

 

Най-ниска цена, в лева, без ДДС (за една година, съответно за месец) за извършване 

на услугата, с включени транспортни и други разходи, включваща в себе си всички 

изисквания за изпълнение на поръчката на възложителя със срок на изпълнение 1 (една) 

година. 

 

IX. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите: 

1. Представената оферта трябва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП и да 

съдържа: 

- техническо предложение, включващо срок на валидност на офертата (образец от 

документацията за участие);  

- ценово предложение (образец от документацията за участие).;  

- административни сведения за участника ( образец от документацията за участие);  

- декларация за конфиденциалност (образец от документацията);  

- заявление (образец от документацията);  

2. Към офертата участниците следва да приложат Разрешение от ГД ПБЗН при МВР 

за поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи.  

3. Участниците да представят копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър.  

4. Към офертите да се приложи декларация за съгласие с проекта на договор и 

споразумението по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, неразделна 

част от договора (образец от документацията за участие).  

5. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, 

ал.1, т.т.1, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат 
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съобразно вида и дела на тяхното участие; Когато участникът не предвижда в обществената 

поръчка да участват подизпълнители, той представя декларация (образец от документацията за 

участие), че няма да бъдат ползвани такива. 

6. Срок за подаване на офертите: 

Оферти се подават до 17:00 ч. на 02.03.2016 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 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 07.03.2016 г., в 13.30 часа, в сградата на 

ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 9, ет. 3. 

 

X. Конфиденциална информация: 

При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. 

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участници, 

посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни. 

 

 

 

 


