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Приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  за 
„Доставка и монтаж на метални предпазни решетки на прозорците и вратите на 4 ет. на 

административната сграда на  ТД "Държавен резерв" гр. Бургас” 

 

 

I. Общи положения 

Възложител на поръчката Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 

запаси" чрез Териториална дирекция "Държавен резрв" гр. Бургас, адрес ул. 

„Александровска” № 9, ЕИК 8319136610021, № по ДДС BG 831913661, представлявана 

от ИД Директор Иван Костов. 

 

IІ. Предмет на публичната покана по глава 8 а от ЗОП 

„Доставка и монтаж на метални предпазни решетки на прозорците и вратите на 4 ет. на 

административната сграда на  ТД "Държавен резерв" гр. Бургас” 

 

IІI. Oбект на публичната покана по глава 8 а от ЗОП 

Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП е предоставянето на услуга по 

смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

ІV. Обща цел на обществената поръчка 

Настоящата публичната покана по глава 8 а от ЗОП, се провежда с цел да бъде 

избрана външна организация, която да извърши доставка и монтаж на метални 

предпазни решетки на прозорците и вратите на 4 ет. на административната сграда на ТД 

«Държавен резерв» гр. Бургас. 

 

V. Техническо задание/техническа спецификация: 

За обекта има изготвен архитектурен проект, на основание издадено от 

Министерството на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство 

становище № 90100-2/14.01.2013 г. и съгласно Договор за проектиране. 

След направено подробно архитектурно заснемане на включените в обхвата на 

бъдещия проект зони е определено конкретно местоположение, размери и материали на 

решетките и са изобразени в графичната част на проекта. 
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Решетките ще бъдат изпълнени от стоманени профили /стомана клас А III/. 

Захващането става чрез закотвени обрамчващи отвора L- профили /60х60х5мм/ в 

стоманенобетонния пояс и тухлената зидария. Закотвенето ще бъде през 30 см. 

Носещите профили са замонолитени в стената, чрез анкерни шпилки /12х140 мм/, с 

инжекционен разтвор, който ще свърже цялата повърхност на шпилката към стената на 

пробития отвор. Профилите на рамките на вратите и прозорците са със сечение 45х30х2 

мм. Решетките се отварят на крайната верткикална ос /на панти/.Стъпката на 

вертикалните елементи с кръгло сечение, Ф12 е през 12 см. светъл отвор. Металните 

решетки се грундират с компресорен пистолет, срещу корозия, след това ще бъдат 

обработени, чрез прахово боядисване с боя, цвят RAL 9016, Traffic white. Всички връзки 

са на заварки. Местата, където са заварките се запилват и боядисват в цвета на 

решетката. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА: 

 

1.Доставка на  L профил 60х60х5 мм. - 79 м.л.; 

2. Доставка на профил на рамките на вратите и прозорците /45х30х2мм/ - 102 м.л.; 

3. Доставка на профил 20х20х1,5мм - 26 м.л.; 

4. Доставка на обла стомана Ф 12 - 123 м.л.; 

5. Доставка на С-образен елемент 60х120мм - 84 броя; 

6. Доставка на С-образен елемент 130х250 мм - 72 броя; 

7. Доставка на връх - 57 броя; 

8. Доставка на панти - 52 броя; 

9. Доставка на уплътнителна лента - 91 м.л.; 

10. Доставка на анкерни шпилки 12/140 - 527 броя; 

11. Доставка на инжекционен разтвор за замонолитване - 0,10 м³; 

12. Доставка на декоративна шина - 79 м.л.; 

13. Монтаж на  мателни рамки около отвори - 79 м.л.; 

14. Монтаж на метални решетки за прозорци  L = 79 см. и H = 171 см - 4 броя; 

15. Монтаж на метални решетки за прозорци L = 138 см. и H = 96,5 см. - 2 броя; 

16. Монтаж на метални решетки за прозорци L = 118 см. и H = 100 см. - 1 брой; 

17. Монтаж на метални решетки за прозорци L = 87 см. и H = 102 см. - 1 брой; 

18. Монтаж на решетки за врати L=82 см. и H= 225 см.- 2 броя; 

19. Монтаж на метални решетки за вратопрозорци L=115 см. и H = 203 см.-  4 броя. 
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За изпълнение на поръчката изпълнителят следва да разполага с необходимата за 

това техника и екип от специалисти. 

 

VI. Характеристики на поръчката: 

1. Място на извършване: 

 Гр. Бургас,  ул. „Александровска” № 9 ет.4 

 

2. Срок на изпълнение на предмета на публичната покана по глава 8а от ЗОП:  

 До 2 /два/ месеца от датата на сключване на договора. 

 

3. Финансови условия на публичната покана по глава 8а от ЗОП:  

3.1. Прогнозна стойност на публичната покана по глава 8а ЗОП: до 6000лв. (шест 

хиляди  лева) без ДДС.  

   3.2. Начин на плащане: Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в 

срок до 10 (десет) дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна 

фактура за извършената услуга по банков път, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 

платежно нареждане, в български лева. 

 

 

VII. Изисквания към участниците: 

 

Съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, при сключване на договора, изпълнителят 

представя документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

Изпълнителят подписва Споразумение, което е неразделна част от договора, за 

определяне на взаимодействията и отговорностите по осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. 

При извършване на строително-монтажни работи следва да се спазват всички 

действащи нормативни изисквания за безопасна и качествена работа. Влаганите 

материали следва да се съгласуват по вид и качество с лицата, определени да извършват 

инвеститорски контрол на обекта. 

При изпълнение на СМР следва да се спазва строго Правилника за вътрешния ред 

и условията за достъп на обекта. 

 



    

4 
 

VІІІ. 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”. 

 

ІХ. Изискванията при изготвяне и представяне на офертите: 

 

А/1. Участниците следва да представят оферта, отговаряща на изискванията на чл. 101в 

от ЗОП, ведно с: 

     2. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката по чл. 

51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - декларация с пълно подробно описание на техническото 

оборудване, с което разполага участникът  за изпълнение на обществената поръчка. 

 3. Допуска се участие на подизпълнители, което се удостоверява с декларация по 

чл.56, ал.1т.8 от ЗОП. В случай, че не се ползват подизпълнители, това обстоятелство се 

вписва в същата декларация. 

 4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 

56, ал. 1, т 1, 4, 5, 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се 

прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие; Когато участникът не предвижда в 

обществената поръчка да участват подизпълнители, той представя декларация, че няма 

да бъдат ползвани такива. 

 

Б/ Изисквания за изпълнение на услугата: 

При извършване на услугата, изпълнителят да спазва изготвения  и съгласуван от 

Министерството на културата архитектурен технически проект  за  обект „Доставка и 

монтаж на метални предпазни решетки на прозорците и вратите на 4 ет. на 

административната сграда на  ТД "Държавен резерв" гр. Бургас” 

 

В/ Други: 

 1. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка са за сметка на изпълнителя; 

 2. Договорът се сключва със срок на изпълнение от 2 /два/ месеца от датата на 

сключването му и се прекратява с изтичането на срока или с достигането на посочената 

прогнозна стойност. 
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Г/ Срок за подаване на офертите: 

 Оферти се подават до 17:00ч. на 30.10.2014 г. в ТД "Държавен резерв" гр. Бургас 

ул."Александровска" № 9. 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 участникът следва да посочи 

предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и 

по възможност факс и електронен адрес.  

 

X. Конфиденциална информация. 

При подаване на офертата си участникът също 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. 

 Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от 

участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или 

търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП и чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 


