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УТВЪРЖДАВАМ:……П……. 

 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 
Директор на Териториална дирекция 

”Държавен резерв” гр. Пловдив 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от 
Закона за обществените поръчки с предмет: „Услуги по абонаментно 
сервизно поддържане на пожароизвестителна система намираща се в складова 
база Долна махала при ТД ДР Пловдив за срок от 1 година“. 

 

ОБЕКТ: СБ Долна махала към ТД „Държавен резерв” Пловдив. 

 

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

„Държавен резерв” Пловдив, ЕИК 8319136610055, представлявана от Лиляна Паскалева 

Директор на Териториална дирекция „ Държавен резерв” Пловдив. 

 

А. Условия за изпълнение на поръчката 
 

Услугата предмет на поръчката е извършване на услуги по абонаментно сервизно 

поддържане на пожароизвестителна система намираща се в складова база Долна махала при 

ТД ДР Пловдив 

 

Б. Характеристики и изисквания за изпълнение на обществената поръчка 

 

На абонаментно сервизно поддържане и техническо обслужване подлежи 

пожароизвестителна система намираща се в СБ Долна махала и състояща се от: 

 

1. Приемно устройство на ПИИ тип "FS 5024"- 1 бр. 

2. Акумулаторна батерия 12V/7Ah - 2 бр. 

3. Пожароизвестител тип SPD 3.1 -  158 бр. 

4. Пожароизвестител тип "Apollo" S65 - 81 бр. 

5. Пожароизвестител ръчен РП - 1 - 8 бр. 

6. Пожароизвестител оптико-димен FD8030 - 2 бр. 

7. Охраняеми зони - 23 бр. 

8. Гръмозащитен модул (8 зони) - 3 бр. 

9. Светлинно-звукови сигнализации - 5 бр. 

 

1. Дейностите по абонаментната поддръжка да се изпълняват в съответствие с 

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

Възложителя. 
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2. Да се извършва ежемесечно, абонаментно, сервизно обслужване  на  монтираната  в  

складовата  база  пожароизвестителна  система.   

3. Да се извършва пълния обем дейности регламентирани в Наредба No 8121з-647 от 

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

Наредба No 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 европейската техническа спецификация CEN/TS 54-14:2004. 

4. Да се изготви график за извършваните дейности, който да се съгласува с 

възложителя. 

5. Да се съставят протоколи от извършените проверки, които да се подписват 

двустранно. Извършената работа по съответната инсталация да се документира в дневниците 

за техническото състояние на ПИС. 

6. Да се спазват действащите нормативи и изискванията на европейската техническа 

спецификация CEN/TS 54-14:2004, а така също и да се явяват при повикване за ремонт до 24 

часа от момента на обаждането, в рамките на работното време. 

7. Да са оборудвани с необходимите технически средства за изпълнение на услугата. 

8. След констатиране на повреда да се представя протокол за констатираната 

неизправност и оферта за ремонт. Извършената работа по съответната инсталация да се 

документира в дневниците за техническото състояние на ПИС. 

9. При извършване на ремонтни дейности и при подмяна на части от 

пожароизвестителната инсталация да се издават протоколи, сертификати и гаранционни 

карти за вложените резервни части и за извършените ремонтни дейности. 

10. Всички транспортни и други разходи свързани с изпълнението на настоящата 

обществена поръчка ще са за сметка на Изпълнителя. 

11. Да се инструктират лицата работещи с пожароизвестителните инсталации, 

дежурния персонал и отговорните длъжностни лица в обектите, за поддържане на 

компетентна техническа експлоатация и за подсигуряване на пожарна безопасност в 

обектите. 

 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка e 1 (една) година, считано от датата 

на подписване на договора. 

 

 

В. Изисквания към кандидатите и участниците 

 

 

I. Лично състояние на кандидатите и участниците. 

 

 Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, когато: 

1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
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законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Към офертата участниците подават декларации за липсата на гореописаните 

обстоятелства по образец (Приложение №5 и Приложение №6). 

 

 

II. Критерии за подбор на кандидатите или участниците. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участника да притежава Разрешение за осъществяване на дейности по чл. 129,  ал. 2,  

т. 1 – 5 от ЗМВР, лиценз(и) и/или еквивалентен документ, доказващ компетентността му за 

извършване на сервизно поддържане на пожароизвестителна система на територията на 

Република България 

Участникът следва да приложи към офертата си копие от разрешение(я), лиценз(и) 

и/или еквивалентен документ, удостоверяващ компетентността му да извършва поддържане 

на пожароизвестителни системи на територията на Република България. 

 

Г. Критерий за възлагане на поръчката 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта:  

„най-ниска цена“ в лева без ДДС (за една година, респективно за месец) за 

извършване на услугата с включени транспортни и всички други разходи възникнали по 

повод изпълнението на поръчката. 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 833,00 лв. без ДДС. 

 

Д. 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: 

 

-  Ценово предложение - Приложение №1; 

-  Техническо предложение - Приложение №2; 

-  Декларация за съгласие с проекта на договора - Приложение №3; 

-  Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – Приложение №4; 

-  Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП – Приложение №5; 

-  Декларация за не/използване на подизпълнител - Приложение №6; 

-  Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Приложение №7; 

-  Копие от Разрешение за осъществяване на следните дейности по чл. 129,  ал. 2,  т. 1 – 5 

от ЗМВР, лиценз(и) и/или еквивалентен документ, удостоверяващ компетентността на 
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участника да осъществява дейност по сервизно поддържане на пожароизвестителна система 

на територията на Република България; 

 

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 считат за 

непредставени и няма да бъдат разглеждани. 

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка, на адрес: 

гр.Пловдив, бул."Марица" №21. 

 

 

 


