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               Приложение №3 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

С. СОКОЛОВО 
 

От 

(наименование на участника) 

представлявано от 

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на 

участника) 

 

в качеството си на 

  

(посочва се длъжността на представителя на участника) 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

След запознаване с всички документи и образци, като неразделна част от 

публичната покана за участие в поръчката, удостоверяваме и потвърждаваме, че 

отговаряме на условията, посочени от Вас в изискванията за участие в нея.  

 

 

1. Техническо обслужване, презареждане и ремонт на следните пожарогасители: 

 Прахов пожарогасител 2 кг                              - 3 бр. 

 Прахов пожарогасител АВС 6 кг                     - 20 бр.                             

 Прахов пожарогасител ВС 6 кг        - 1 бр. 

 Прахов пожарогасител АВС 12 кг                     - 2 бр. 

 Прахов пожарогасител ВС 12 кг        - 1 бр. 

 Воден пожарогасител 9 л                                   - 13 бр. 

 Воден пожарогасител 9 л с пяна        - 6 бр. 

 Пожарогасител с въглероден диоксид 5,6 кг   - 7 бр. 

 Пожарогасител с въглероден диоксид 3,5 кг   - 3 бр. 

 

 

2. Всички транспортни и други разходи във връзка с изпълнението на услугата са 

за наша сметка. 

3. Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извърши при 

спазване изискванията на СД ISO/TS 11602-2:2015, Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба 
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№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.  

4. След извършване на услугата ще издадем: 

      -  протокол съгласно Приложение №9 към чл. 31, ал. 5 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. 

                  - стикери на пожарогасителите, удостоверяващи извършената проверка и 

гарантиращи тяхната изправност и годност. 

5.  Притежаваме разрешително по чл. 129 от Закона за Министерството на 

вътрешните работи за осъществяване на съответната дейност, което прилагаме към 

офертата. 

6. Притежаваме актуални удостоверения на лицата, представляващи търговеца и 

лицата, непосредствено, които ще осъществят дейността за необходимата професионална 

квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 129, ал. 7 от ЗМВР. 

7. При извършване на услугата ще предоставим копия на декларации по чл. 22 от 

Наредба №8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за 

оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на 

производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за 

осъществяване на контрол. 

8.  Задължаваме се техническото обслужване, презареждането и ремонтът на 

пожарогасителите да се осъществят в периода от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. 

 

 Срок на валидност на офертата – 90 календарни дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

 

 

 

 

Дата: ......................... 2016 г.    Подпис и печат:  

   (име, длъжност) 

 

 


