
 

         ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" ГР.ВАРНА 

 ул."София" №28, тел.: ++ 359 52/631-206, факс: ++ 359 52/631-203, e-mail: tddrvarna@gmail.com 

  

 

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

                         /ОГНЯН ИВАНОВ/ 

                         Директор на ТД ДР  – Варна 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

"Услуга за извършване на техническо обслужване, ремонт, презареждане и 

хидростатично изпитване при необходимост на носими пожарогасители в 

административната сграда и складовите бази на Териториална дирекция „Държавен 

резерв“ – гр.Варна за срок от 1 (една) година" 

 

 

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 обществената поръчка по глава двадесет и шеста от ЗОП - 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: 

 

Услуга за извършване на техническо обслужване, ремонт, презареждане и 

хидростатично изпитване при необходимост на носими пожарогасители в 

административната сграда и складовите бази на Териториална дирекция „Държавен резерв“ – 

гр.Варна. 

 

III. Обект на обществената поръчка по глава двадесет и шеста от ЗОП - 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: 

 

Обект на обществената поръчка по глава двадесет и шеста от ЗОП - СЪБИРАНЕ НА 

ОФЕРТИ С ОБЯВА е извършване на техническо обслужване, ремонт, презареждане и 

хидростатично изпитване при необходимост на носими пожарогасители - услуга по смисъла 

на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

IV. Обща цел на обществената поръчка: 

Настоящата обществена поръчка по глава двадесет и шеста от ЗОП - СЪБИРАНЕ НА 

ОФЕРТИ С ОБЯВА се провежда с цел да бъде избран външен изпълнител, който да извърши 

техническо обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при необходимост 

на носими пожарогасители в административната сграда и складовите бази на Териториална 

дирекция „Държавен резерв“ – гр.Варна. 
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V. Стойност на поръчката: 

Прогнозната стойност на поръчката е 5000 лева без ДДС. 

 

VI. Характеристика на поръчката: 

Място на извършване: Зърнобаза Генерал Тошево- гр.Генерал Тошево, ул. „Велико 

Маринов“ №6; Зърнобаза Дончево, с.Дончево, Добричка област; Складова база Шумен, 

ул."Калиакра" №32; Складова база Синдел, с.Синдел, Варненска област; Складова база 

Царевци, с.Царевци, Варненска област; Складова база Силистра, с.Калипетрово, 

ул."Партизанска гора" №15, Складова база Търговище, кв."Калково" и административната 

сграда в гр.Варна, ул.“София“ №28. 

Описание: 

1. Техническо обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при 

необходимост на носими пожарогасители в административната сграда и складовите бази на 

ТД "Държавен резерв" - Варна, както следва: 

Зърнобаза Генерал Тошево: прахови 12кг. – 12 броя, 6кг. – 108 броя, 2кг. – 3 броя, СО2 5,6кг. 

- 44 броя, водни 9л. - 108 броя, водопенни 9л - 15 броя; 

Зърнобаза Дончево: прахови 12кг. – 6 броя, 6кг. – 42 броя, 2 кг. - 2 броя, СО2 5,6кг. – 18 броя, 

1,4кг. – 1 брой, водни 9л. – 69 броя; 

Сектор Синдел: прахови 12 кг. – 6 броя, 6кг. - 57 броя, 2кг. – 11 броя, 1кг. - 2 броя, СО2 5,6кг. 

– 7 броя, 3,5кг. – 6 броя, 1,4кг. – 1 брой, водни 9л. – 54 бр., водопенни 9л. - 2 броя; 

Складова база Силистра: прахови  6кг. – 17 броя, 2кг – 1 брой, СО2 5,6кг. – 29 броя, водни 9л. 

– 24 броя, водопенни 9л. - 2 броя; 

Складова база Търговище: СО2 5,6кг. – 34 бр., прахови 12кг. - 15 броя, 6кг. - 70 броя, 1кг. - 1 

брой, водни 9л. - 60 броя, водопенни 9л. - 4 броя; 

Складова база Шумен: прахови 12кг. – 1 брой, 6кг. – 19 броя, 1кг. – 1 брой, СО2 5,6кг. – 8 

броя, водни 9л. - 10 броя; 

Административна сграда гр.Варна: прахови 6кг. – 2 броя, СО2 5кг. – 8 броя, водни 9л. – 2 

броя; 

2. Техническото обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при 

необходимост на носимите пожарогасители следва да се извършват  при спазване на 

разпоредбите на чл.21, ал.3 и ал.4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

3. Техническото обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при 

необходимост на носимите пожарогасители ще се извършва съгласно график. 

4. Организиране и провеждане по места теоретично обучение за устройството и 

принципа на действие на противопожарните уреди и съоръжения и практическо занятие на 

личния състав за правилното боравене с уредите за пожарогасене при ликвидиране на 

запалвания и пожари. 

5. Техническото обслужване включва всички изисквания, необходими за годността 

на пожарогасителите за работа с тях и се извършва на място в обектите във възможно най-

краткия срок. 
6. Всички транспортни и други разходи във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка, включително резервните части, са за сметка на изпълнителя. 
 
VII. Изисквания към участниците: 

 

Участник може да бъде всяко физическо или юридическо лице. 

За участниците в обществената поръчка не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.т. 1-5 и 7 от ЗОП. Липсата на обстоятелствата се доказва с декларации по образец, приложения 

към обявата. За подизпълнителите – също. 
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VIII. Критерий за класиране 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. 

 
IX. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите: 
 

Участниците следва да представят оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП, ППЗОП, 

настоящата обява, техническата спецификация и образците на документи, публикувани в профила на 

купувача на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, които могат да бъдат изтеглени от всяко заинтересовано 

лице. 

 

Офертата следва да съдържа следните документи: 

 

1. Документация за участие - Образец №1 

2. Представяне на участника – Образец №2 

3. Техническо предложение - Образец №3 

4. Ценово предложение - Образец №4 

5. Проект на договор - Образец №6 

6. Проект на споразумение - Образец №7 

7. Декларация за съгласие с проекта на договора - Образец №8 

8. Декларация за не/използване на подизпълнител - Образец №9 

9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Образец №10 

10. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП - Образец №11 

11. Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП - Образец №12 

12. Заверено копие на валидно Разрешение от ГД ПБЗН при МВР за дейността по 

сервизно обслужване на противопожарни уреди, издадено по реда на чл.129, ал.2, т.4 от 

ЗМВР във връзка с чл.3, т.4 от Наредба №8121з-531/09.09.2014г. 

13. Подписан от участника списък на услугите, извършени в системата на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с посочване на мястото, вида, обема, стойностите и 

датите, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съобразно чл. 

64, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

14. Подписана от участника декларация за техническото оборудване, което ще бъде 

използвано за изпълнение на поръчката, съобразно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП. 

 

Всички документи, свързани с участието в обществената поръчка, се представят в 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

- наименованието на участника; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

- наименование на поръчката 

 

Документите, които не са надписани, опаковани и маркирани по реда, посочен по-

горе или намиращи се извън съответната опаковка, с която се представя офертата, ще се 

счита за непредставени и няма да бъдат разглеждани. 
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Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка, на адрес: 
гр.Варна, ул.“София“ №28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


