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            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" ГР.ВАРНА 
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УТВЪРЖДАВАМ: ................П......................... 

                         /ОГНЯН ИВАНОВ/ 

                         Директор на ТД ДР  – Варна 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

"Услуга за извършване на ремонт на една пожароизвестителна система и 

поддържане и обслужване на три пожароизвестителни системи съгласно изискванията на 

Наредба №8121з-647/01.10.2014г. в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр.Варна за 

срок до 31.12.2016г." 

 

 

 

I. Общи положения:  

Възложител на поръчката е Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 

запаси" чрез Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна на адрес ул."София" №28, 

ЕИК 8319136610036, № по ДДС BG831913661, представлявана от Огнян Иванов - директор. 

 

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

"Услуга за извършване на ремонт на една пожароизвестителна система и 

поддържане и обслужване на три пожароизвестителни системи съгласно изискванията на 

Наредба №8121з-647/01.10.2014г. в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр.Варна за 

срок до 31.12.2016г." 

 

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

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

поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи - услуга по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

 

IV. Обща цел на обществената поръчка: 

Настоящата публичната покана по глава осма "а" от ЗОП се провежда с цел да бъде 

избран външен изпълнител, който да извърши ремонт на една пожароизвестителна система и 

поддържане и обслужване на три пожароизвестителни системи съгласно изискванията на 

Наредба №8121з-647/01.10.2014г. в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр.Варна за 

срок до 31.12.2016г. 

 

V. Стойност на поръчката: 

Прогнозната стойност на поръчката е 9000 лева без ДДС. 
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VI. Характеристика на поръчката: 

1. Място на извършване: Складова база Синдел, с.Синдел, Варненска област; 

Складова база Силистра, с.Калипетрово, ул."Партизанска гора" №15 и Складова база 

Търговище, кв."Калково". 

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

до 31.12.2016г. 

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: 9000 лева 

(девет хиляди 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 приложени 

двустранно подписани протоколи за приемане на извършения ремонт и за поддържане и 

обслужване на пожароизвестителната система за всяка база по банковата сметка на 

изпълнителя: 

Обслужваща банка: 

IBAN: 

BIC: 
 
VII. Изисквания към участниците: 
 

1. Извършване ремонт на  пожароизвестителна система, монтирана в складова база 
Търговище с централа тип SLF 420 LCD с възможност за 24 охранителни контура с обща 
дължина 2210 метра, от които 1530 метра в помещенията и 680 метра между складовете, с 
237 броя пожароизвестители и 30 броя ръчни бутона, с последващо тримесечно обслужване 
за II,III и IV тримесечие на 2016г. при спазване изискванията на европейската техническа 
спецификация CEN/TS 54-14:2004 във връзка с чл.22, ал.1, т.1 от Наредба №8121з-
647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите. Тримесечното обслужване за IV тримесечие да бъде съчетано с годишното 
обслужване по същата техническа спецификация. В предмета на поръчката влизат и 
тримесечни обслужвания за II, III и IV тримесечие на пожароизвестителната система, 
монтирана в складова база Синдел с централа тип FS 7002 с два охранителни контура, 136 
броя пожароизвестители и 28 броя ръчни бутони и пожароизвестителна система, монтирана 
в складова база Силистра с централа тип FS 5200 с 32 охранителни контура, 238 броя 
пожароизвестители и 23 броя ръчни бутони и годишно обслужване на същите, съчетано по 
същия начин.  

2. Да извършат ремонта, поддържане и обслужването на горепосочените съоръжения 
качествено и в максимално къси срокове. 

3. При поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи да 

изпълняват графика по т.А.11.2.1, букви „с“ и „d” (тримесечно и годишно обслужване) от 

европейската техническа спецификация CEN/TS 54-14:2004. 

4. Да отразяват резултатите в протокол, който да се подписва двустранно. 

5. Да спазват действащите нормативи и изискванията на европейската техническа 

спецификация CEN/TS 54-14:2004, а така също и да реагират в срок от 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. 
 
VIII. Критерий за оценка на офертите: 
 
Най-ниска цена в лева без ДДС за извършване на услугата с включени транспортни 

и други разходи, включваща в себе си всички изисквания за изпълнение на поръчката на 
възложителя. 
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IX. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите: 
 
Представената оферта трябва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП и да 

съдържа:  
1. Представяне на участника (Приложение №2 от документацията за участие); 
2. Техническо предложение (Приложение №1 от документацията за участие); 
3. Ценово предложение (Приложение №3 от документацията за участие); 
4. Проект на договор (Приложение №9 от документацията за участие), подписан и 

подпечатан от участника; 
5. Проект на споразумение (Приложение №9-1 от документацията за участие), 

подписан и подпечатан от участника; 
6. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (Приложение №12 от документацията за 

участие); 
7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение №15 от документацията за 

участие); 
8. Оферта (Приложение №13 от документацията за участие); 
9. 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 
(Приложение №4 от документацията за участие; 

10. Към офертата участниците следва да приложат Разрешение от ГД ПБЗН при 
МВР за дейността по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, 
издадено по реда на чл.3 т.5 от Наредба №8121з-531/09.09.2014г. във връзка с чл.129, ал.2, 
т.5 от ЗМВР. 

11. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за 
сметка на изпълнителя. 

12. Срок за подаване на офертите: 
Оферти се подават до 16:30ч. на 13.04.2016 г. в ТД "Държавен резерв" гр. Варна, 

ул."София" No 28. 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. 

13. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.04.2016г. в 10,00ч. в ТД "Държавен 
резерв" гр. Варна, ул."София" No 28 съгласно условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП.  

14. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 
крайния срок за получаване на офертите. 

15. При сключване на договор класираният на първо място участник представя 
документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 
чл. 47 ал. 1, т.1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от Закона за 
обществените поръчки (Приложения №8 от документацията за участие), както и документ за 
удостоверяване на внесена гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на 
договора без ДДС. 

 
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, с 
изключение на случаите по чл.44 и чл.73, ал.4 от ЗОП. 

 

 

 


