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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” гр. БУРГАС 

8000, Бургас, ул. “Александровска” №9, Телефакс: 84 34 72,E-mail:drburgas@gmail.com 

 

    Приложение № 10 

УТВЪРЖДАВАМ:  /П/  

                               Виолета Георгиева 

                               Директор на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 
За участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: 

„Извършване на техническо обслужване, профилактика и презареждане на 

пожарогасители,  находящи се в ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, складова база 

Българово и петролна база Сливен към ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас” 

 

 

I. Общи положения: 

Възложител на поръчката е Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси“, чрез Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. 

„Александровска“ № 9, ет. 3, с ЕИК: 8319136610021, ИН по ЗДДС: BG 831913661, 

представлявана от Виолета Георгиева – Директор. 

 

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

„Извършване на техническо обслужване, профилактика и презареждане на 

пожарогасители, находящи се в ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, складова база Българово и 

петролна база Сливен към ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас”. 

 

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

Обект на публичната покана по глава осма „а“ от ЗОП е извършването на техническо 

обслужване, профилактика и презареждане на пожарогасители, находящи се в ТД „Държавен 

резерв“ гр. Бургас, складова база Българово и петролна база Сливен към ТД „Държавен 

резерв“ гр. Бургас – услуга по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

IV. Обща цел на процедурата по възлагане на обществената поръчка: 

Настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда 

на глава осма „а“ от ЗОП се провежда с цел да бъде избран изпълнител, който да извърши 

техническо обслужване, профилактика и презареждане на пожарогасители, находящи се в ТД 

„Държавен резерв“ гр. Бургас, складова база Българово и петролна база Сливен към ТД 

„Държавен резерв“ гр. Бургас. 
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V. Стойност на поръчката: 

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) без ДДС. 

 

VI. Характеристика на поръчката: 

1. Място на извършване:  

- ТД „Държавен резерв“, гр. Бургас, ул. ул. „Александровска“ № 9, ет. 3; 

- Складова база Българово, град Българово; 

- Петролна база Сливен - гр. Сливен, ул. „Бургаско шосе“ № 20; 

2. Срок на изпълнение на поръчката: Договорът е със срок на действие 1 (една) година, 

считано от датата на сключването му. Изпълнителят се задължава да следи за изтичането на 

крайния нормативно определен срок за извършване на обслужване на всеки един 

пожарогасител и да извършва последващото му обслужване в рамките на 3 работни дни след 

изтичането му. 

3. Финансови условия: 

3.1. Прогнозната стойност на поръчката е 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) без ДДС; 

3.2. Плащането на дължимата сума по договора от страна на Възложителя се извършва 

чрез банков превод по сметка на Изпълнителя в лева, в срок от 10 (десет) работни дни след 

извършване на договорените услуги, в сроковете и при условията, посочени в договора, и 

представяне на оригинална фактура от изпълнителя. 

 

VII. Изисквания към участниците: 

 

1. Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка да се извърши при 

спазване изискванията на СД ISO/TS 11602-2:2015, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 

8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване 

на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и 

съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.  

2. Участниците да притежават разрешение по чл. 129, ал. 1 от Закона за 

Министерството на вътрешните работи за осъществяване на съответната дейност. 

3. Участниците да притежават актуални удостоверения за необходимата 

професионална квалификация на лицата, представляващи търговеца, и лицата, които 

непосредствено ще осъществят дейността, съгласно изискванията на чл. 129, ал. 7 от ЗМВР и 

чл. 6 от Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на 

персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност 

на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с 

пожарната безопасност. 

4. След извършване на техническото обслужване да се издаде Протокол по 

образец, съгласно Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 от Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. 

за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на 

обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с 

пожарната безопасност от търговци и контрола върху тях. Издаването на протокола е 

препоставка за извършване на плащане по договора. 

http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=100066
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5. След извършване на техническото обслужване да се поставят стикери, 

удостоверяващи извършената проверка, и гарантиращи изправността и годността на всички 

проверени и технически обслужени пожарогасители. 

6. Всички транспортни и други допълнителни разходи, свързани с изпълнението 

на договора, са за сметка на Изпълнителя. 

7. При сключване на договора с избрания за изпълнител участник, същият се 

задължава да представи документи, издадени от съответните компетентни органи, за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при съобразяване 

изискванията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП, и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, 

ал. 5 от ЗОП (по образец - Приложение № 5 от документацията). 

 

VIII. Критерии и методика за оценка на офертите: 

Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя изисквания, 

и които бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска цена“.  

 

IX. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите: 

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

съдържа най-малко:  

- Данни за лицето, което прави предложението; 

- Техническо предложение; 

- Ценово предложение; 

- Срок на валидност на офертата; 

2. Срок и място 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 негов представител, лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета 

на поръчката (така, както е изписан в поканата), наименованието на дружеството – участник, 

адрес за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.  

3. Представената оферта следва да съдържа: 

3.1. Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър; 

3.2. Представяне на участника, съдържащо възможно най-пълни административни данни 

за лицето, което прави предложението (по образец - Приложение № 1 от 

документацията);  

3.3. Техническо предложение, включващо срок за валидност на офертата (по образец - 

Приложение № 2 от документацията);  

3.4. Ценово предложение (по образец - Приложение № 3 от документацията); 

3.5. Декларация за съгласие с проекта на договор и с проекта на споразумението по чл. 18 

от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (по образец - Приложение № 6 

от документацията); 

3.6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 от ЗОП (по образец - 

Приложение № 4 от документацията); 
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3.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП (по образец - 

Приложение № 5 от документацията); 

3.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, в която да посочат дали възнамеряват да 

използват подизпълнители при изпълнение на поръчката (по образец - Приложение № 

8 от документацията); 

3.9. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец - Приложение № 7 от 

документацията). 

3.10. Други документи, по преценка на участника; 

3.11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

4. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване на офертите. 

5. Участникът следва да представи заверено копие на валидно разрешение по чл. 129, ал. 

1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. 

6. Участникът следва да представи заверени копия от актуални удостоверения за 

необходимата професионална квалификация на лицата, представляващи търговеца, и лицата, 

които непосредствено ще осъществят дейността, съгласно изискванията на чл. 129, ал. 7 от 

ЗМВР и чл. 6 от Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на 

персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност 

на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с 

пожарната безопасност. 

 

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. За целта участникът 

следва да попълни и представи декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец - Приложение 

№ 7 от документацията). Информацията, касаеща срокове, цени и гаранции не се счита за 

конфиденциална. 

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

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


