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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на Обществена поръчка по глава осма „а” с 

предмет: „Извършване на услуги по контрол на съпротивлението на 

мълниезащитните и заземителните уредби в базите и административната сграда 

на ТД „Държавен резерв“ – Пловдив“.  

 

ОБЕКТ: СБ Долна Махала, ПБ Първомай, СБ Белозем, СБ Голямо Дряново, СБ Пещера, СБ 

Широка поляна и административната сграда на ТД „Държавен резерв” Пловдив, 

находяща се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ №21.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД 

„Държавен резерв” - Пловдив, ЕИК 8319136610055, представлявана от Лиляна Паскалева -

Директор на Териториална дирекция „ Държавен резерв” - Пловдив.  

 

А. Описание.  

 

Проверка и контрол на съпротивлението на мълниезащитни и защитни заземителни 

уредби. Обекти подлежащи на проверка са електрически инсталации и съоръжения до 1000V, 

находящи се на територията на Управлението и складовите бази на ТД „Държавен резерв” – 

Пловдив както следва:  

1. Складова база – с. Долна махала, общ. Калояново  

Заземители в ел. уредба - 91 точки;  

2. Петролна база – гр. Първомай (в ремонт)  

Заземители в ел. уредба - 79 точки  

Заземители в мълниезащитна уредба - 164 точки  

3. Складова база – с. Белозем, общ. Раковски  

Заземители в ел. уредба - 8 точки  

4. Складова база – с. Голямо дряново, общ. Казанлък  

Заземители в ел. уредба - 1 точка  

5. Складова база – гр. Пещера  

Заземители в ел. уредба - 10 точки  

6. Управление – гр.Пловдив  

Заземители в ел. уредба - 1 точка  

7. Складова база – м. Широка поляна, общ. Батак  

Заземители в ел. уредба - 1 точка  

За всеки от обектите след извършване на проверката на съответния параметър, 

изпълнителят следва да предаде:  

- Мълниезащитни уредби: доклад за техническото състояние на мълниезащитната 

уредба, сертификат за контрол, ведно с протоколите за проведените измервания;  

-  Заземителни уредби: сертификат за контрол, ведно с протоколите за проведените  
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измервания;  

Изготвените материали се предават в два екземпляра на хартиен носител, от които 

единият е оригинал, а вторият – заверено копие.  

Срок на изпълнение на услугата от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г. Срок на валидност 

на офертата не по-кратък от 30 дни, считано от датата на изтичане на публичната покана.  

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 1666,00 лв. без ДДС.  

Критерият за възлагане на обществената поръчка е „Най-ниска цена“ за извършване 

на услугата в лв. без ДДС с включени такси, транспорт и всички други разходи.  

 

Б. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка  

 

1.  Изпълнителя извършва измерванията с изправни и калибрирани уреди.  

2. Съпротивление на защитни заземителни уредби се извършва в съответствие с 

изискванията на Наредба №16-116/2008 г. (oбн. ДВ. бр.26/2008 г.); Наредба №3/2004 г. (обн. 

ДВ, бр.90 и 91/2004 г.). Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредба № 4/2010 г. (обн. ДВ, бр. 6/2011 г).  

3.Ценовото предложение на участника включва всички необходими за изпълнението 

на услугата разходи, транспортни разходи, разходи за издаване на сертификати, както и 

всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.  

 

В. Изисквания към техническите възможности на участниците  

 

1. Участниците следва да притежават валиден сертификат за акредитация и заповед 

за обхвата на предоставената акредитация, доказващи компетентността им да извършват 

измервания и контрол съгласно действащото в страната законодателство, регламентиращо 

предмета на поръчката или еквивалентен документ за акредитация издаден от съответния 

орган на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. В тази връзка участникът прилага към офертата си 

заверено копие от сертификата и заповедта за акредитация.  

2. При извършване на измерванията следва да се спазват всички действащи 

нормативни изисквания за безопасна и качествена работа.  

3. При изпълнение на услугата следва да се спазва строго Правилника за вътрешния 

ред и условията за достъп в обекти на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси“. 
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