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УТВЪРЖДАВАМ: ........П.............                                          Приложение №1 

ДИРЕКТОР 

ЦТБ С. СОКОЛОВО 
 

  

Техническа спецификация 

за 

„Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в 

Централна техническа база с. Соколово“ за срок от 1 (една) година.  

 

I. Общи положения 

Възложител на поръчката е Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси“ чрез Централна техническа база с. Соколово, адрес: с. Соколово, община Дряново, 

област Габрово, БУЛСТАТ 8319136610089, идентификационен № по ДДС BG 831913661 , 

представлявана от Директор Румяна Иванова Русинова. 

 

II. Предмет на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в 

Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година. 

 

III. Обект на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

Обект на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) е услуга по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

IV. Цел на обществената поръчка 

Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП се провежда с цел да бъде избран Изпълнител, който да извърши абонаментен сервиз 

на пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в Централна техническа база с. 

Соколово за срок от 1 (една) година. 

 

V. Техническо задание/техническа спецификация 

        Абонаментният сервиз включва ежемесечното поддържане на: 

 

 Пожароизвестителна 

централа ПИС 8 

1 бр. 

 Пожароизвестителен 

лъч 

7 бр. 

 Изпълнителна линия 1 бр. 

 Димен датчик KL 

330 

127 бр. 

 Термомаксималноди

ференциален датчик 

KV 310    

2 бр. 

 Термомаксималноди

ференциален датчик 

KL 381 

5 бр. 

 Пламъчен датчик 

MHG 501 

1 бр. 



 2 

 Сирена/светлинна 

      сигнализация 

5/5 бр. 

 Ръчен бутон 8 бр. 

 Изнесена 

сигнализация 

60 бр. 

 Акумулатори 2 бр. 

 

 

VI. Характеристики на поръчката 

1. Място на извършване: 

                 - Административната сграда на Централна техническа база с. Соколово. 

2.Срок за изпълнение на обществената поръчка: 

                  - 1 (една) година със срок на изпълнение от 10.09.2017 г. до 09.09.2018 г., при 

осигурени финансови средства за 2018 г. 

3.Финансови условия на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП: 

                   - Прогнозната стойност на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – 

600,00 (шестстотин) без ДДС. Източник на финансиране – бюджетни средства на ДА 

ДРВВЗ.  

 

VII. Изисквания към участниците 

1. Участниците следва да притежават задължителните документи за извършване  

на дейността, предмет на обществената поръчка, които да са валидни през целия срок  на 

договора или ако срокът на валидност на някой от тези документи изтича през времето на 

действие, валидността на същия да се подновява своевременно, а именно: 

 Актуално разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарна 

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

свързани с пожарната безопасност съгласно чл. 129 от Закона за министерство на 

вътрешните работи (ЗМВР), чл. 17 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 и чл. 22, ал. 5 от Наредба №8121з-647 от 

01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите. 

 Обслужването и поддържането на пожароизвестителната уредба с инсталация  

да се осъществява в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при 

спазване изискванията на СД СЕN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: 

Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и 

поддържане”. 

 Участниците трябва да притежават копие на актуални удостоверения на 

лицата, представляващи търговеца и лицата, непосредствено осъществяващи дейността за 

необходимата професионална квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 

129, ал. 7 от ЗМВР. 

2. На основание чл. 18 от ЗЗБУТ, избраният за изпълнител отговаря за  

изпълнението на здравословни и безопасни условия на труд по време на извършване на 

дейността, за което се сключва допълнително споразумение, неразделна част от договора. 

3. Избраният за Изпълнител на поръчката представя Списък на лицата, които  

ще осъществяват услугата, включващ трите имена, ЕГН и настоящ адрес за получаване на 

съгласие от ДАНС за достъп в стратегически зони съгласно разпоредбите на Инструкция 

Iз-3025 от 21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на 

стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнение на стратегическите дейности от 

значение за националната сигурност. Договорът се сключва след получаване на 

необходимото съгласие от ДАНС за достъп до стратегически зони. 
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4. Възложителят сключва с определения изпълнител договор за обществена поръчка, 

при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:  

1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;  

2. представи определената гаранция за обезпечаване изпълнението на договора, в 

размер на 5 (пет) % от стойността на договора в лева, без ДДС; 

                    

 VIII. Изисквания за изпълнение на поръчката 

1. Дейностите по абонаментната поддръжка да се изпълняват в съответствие  

с действащата нормативна уредба в Република България и при спазване изискванията на 

Възложителя. 

2. Ежемесечно да се извършва проверка на приемното устройство и  

датчиците на пожароизвестителната инсталация по предварително съгласуван график. 

3. Да се изготвя протокол от извършените проверки. 

4. Да се отразява състоянието и извършените ремонти на ПИС в Дневник на  

инсталация за пожароизвестяване. 

 5. Изпълнителят да се явява при повикване за ремонт в рамките на работния 

ден или  до 24 часа от момента на обаждането. 

 6 .Всички транспортни и други разходи за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка са за сметка на Изпълнителя. 

 

IX. Критерий за оценка на офертите 

 

Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий: „най-ниска 

цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

X. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите 

 

Към офертата, участниците следва да представят: 

1. Представяне на участника – Приложение №2; 

2. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП - Приложение №3; 

3. Декларация по чл. 97, ал.6 от ППЗОП - Приложение №4; 

4. Декларация за не/използване на подизпълнител - Приложение №5; 

5. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Приложение №6; 

6. Декларация за съгласие с проекта на договора - Приложение №7; 

7. Списък на лицата по чл. 64, ал., 1 т. 6 от ЗОП (Приложение №8), и копие на 

актуални удостоверения или еквивалентен документ, доказващ компетентността на лицата, 

притежаващи необходимата професионална квалификация съгласно изискванията на 

наредбата /Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г./  по чл. 129, ал. 7 от ЗМВР, които ще 

осъществяват пряко  дейността. 

8. Техническо предложение - Приложение №9; 

9. Ценово предложение - Приложение №10; 

          10. Заверено копие на валидно разрешение издадено по реда на чл. 129 от ЗМВР; 

          11. Други (по преценка на участника). 

 

XI. 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 участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на 

случаите по чл. 44 от ЗОП. 
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XII. Допълнителна информация 

        Всеки участник може да представи само една оферта за участие. Офертите се 

подават в административната сграда на Централна техническа база при Държавна агенция 

"Държавен резерв и военновременни запаси" - с. Соколово, община Дряново, област 

Габрово. 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 следва да се посочат наименование и адрес на участника; 

телефон; по възможност факс и електронен адрес; обозначение на предмета на 

обществената поръчка (така както е изписан в обявата). 

 

 

 


