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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  на ТД „Държавен резерв“  Враца.  

       ОБЕКТ: СБ Лом, СБ Берковица и  СБ Враца.  

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

ТД „Държавен резерв”  Враца. 

 

 I. Техническо задание: 

  Обекти подлежащи на проверка и контрол са електрически инсталации и съоражения, 

както и мълниезащитни уредби, намиращи се в складовите бази в териториалния 

обхват на Териториална дирекция „Държавен резерв“ град Враца, както следва: 

1. Складова база гр. Лом, област Монтана 

   Заземители в ел. уредба – 43 точки 

   Заземители в мълниезащитна уредба – 54 точки 

2. Складова база гр. Враца 

   Заземители в ел. уредба – 3 точки 

   Заземители в мълниезащитна уредба – 4 точки 

3. Складова база гр. Берковица, област Монтана 

   Заземители в ел. уредба – 1 точки 

   Заземители в мълниезащитна уредба – 8 точки 

 

   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 заедно с протоколите за проведените измервания. 

- Заземителни уредби: сертификат за контрол заедно с протоколите за проведените 

измервания. 

 

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

единият е оригинал, а вторият заверено копие. 
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       Място на извършване на замерванията и контрола: СБ Лом, СБ Враца и СБ 

Берковица. 

 

II. Количествена сметка: 

1. Общата стойност на поръчката е приблизително 250, 00 лв. без ДДС. 

За изпълнение на поръчката изпълнителят следва да разполага с необходимата за 

това техника, екип от специалисти и валидна акредитация за изпълнение на този вид 

контрол. 

    2.  Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до 15 (петнадесет) 

дни след представяне  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура и сертификати ведно с 

протоколите от проведените измервания, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 

платежно нареждане, в български лева. 

 

ІІІ. Изисквания към 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. Измерването на съпротивлението на защитните и мълниезащитните заземителни 

уредби, да се извършва в съответствие на действащите нормативни документи. 

    3. При извършване на измерванията следва да се спазват всички действащи нормативни 

изисквания за безопасна и качествена работа.  

   4. 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“. 
 

 


