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ОДОБРЯВАМ: /п/
КИРИЛ ВОЙНОВ,
За Председател на ДАМТН
Съгласно Заповед № КВ – 236/24.08.2018 г. на МС
ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Във връзка с необходимостта от възлагане на поръчка за извършване на
калибриране на 6 броя преносими везни за нуждите на РО МН към Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН) се публикува настоящата обява за
набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Калибриране на везни за
извършване на контрол на предварително опаковани продукти (ПОП) за нуждите на РО
МН към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”.
При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се съобрази със
следните изисквания на Възложителя:


Участникът следва да отговаря на минималните изисквания по ЗОП и за него да
не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, като в случай,
че бъде избран за изпълнител преди подписване на договора следва да изпълни
задълженията по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.



Участникът следва да притежава валиден сертификат за акредитация за
калибриране на везни в посочения обхват, издаден от националния орган по
акредитация на Република България – Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ или от национален орган по акредитация на друга държавачленка на ЕС.



Това обстоятелство се доказва с представяне на копие на валиден сертификат за
акредитация на участника.



Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия
за възлагане „най-ниска цена“;



Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 1999,99 ( хиляда деветстотин
деветдесет и девет лева и 99 стотинки) лева без ДДС или 2399,99 (две хиляди
триста деветдесет и девет лева и 99 стотинки) лева с ДДС с включени всички

разходи, свързани с изпълнението (вкл. транспортните и командировъчни
разходи до съответния град).


Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на
обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща
определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие;



Срокът за изпълнение на поръчката е до 40 (четиридесет) дни, считано от датата
на сключване на договор;



Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в предложената
крайна цена от участника;



Технически спецификации:
Калибриране на 6 броя везни от лаборатория, акредитирана от БСА за
калибриране на везни в посочените точки:
Везна тип
Брой
Метрологични
Точки за калибриране
характеристики
/g/

BP 310-S

2

PB 8001-S

3

BP 1200-S

1

-



Клас на точност: ІІ
e=0.01 g; d=0.001 g;
Min 0.02 g; Max 310 g
Клас на точност: ІІ
e=1 g; d=0.1 g;
Min 5 g; Max 8100 g
Клас на точност: ІІ
e=0.1 g; d=0.01 g;
Min 0.05 g; Max 1200 g

0,02; 10; 50; 100; 200; 250; 300

5; 20; 50; 100; 200; 500; 1000;
2000;4000; 5000; 6000; 8000
0,5; 20; 50; 100; 200; 300; 500;
1000; 1200

Калибрирането следва да се извърши през м. Септември в гр. Бургас или в гр.
Сливен (2 броя везни) и в гр. Плевен (4 броя везни).
За калибрирането на всяка везна следва да се издаде свидетелство за
калибриране и заверено копие от него.
Калибрирането на везните следва да бъде извършено на място, на съответния
административен адрес на Възложителя, където те са позиционирани, както
следва:
Административните сгради на Възложителя в градовете: гр. Бургас, к-с
„Славейков“ ул. „Проф. Яким Якимов“ № 25 или в гр. Сливен, кв. Индустриален
ул. „Родопи“ № 6 - 2 броя везни; гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 27 - 4 броя везни.



Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни от датата на подаването
им;



Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г.
М. Димитров” № 52 А, до 17:30 ч. на 04. 09. 2018 г.



Офертата трябва да съдържа:

1. Ценово предложение по образец на Възложителя;
2. Копие на валиден сертификат за акредитация




Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване на офертите или са в незапечатана опаковка или в опаковка с
нарушена цялост.
Върху опаковката се изписва :

а) наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
б) адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес;
в) наименование на обществената поръчка;


Комуникация с Възложителя:

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с
настоящата обществена поръчка са в писмен вид.
Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за контакт на
адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. „Др Г. М. Димитров" №52А.
Лице за контакти:
Павлина Данаилова - тел:02/986 22 66, e-mail: Pavlina.Danailova@damtn.government.bg
Приложение:
1. Образец на ценово предложение.

Съгласувал:
…………………………-Петя Маринова – началник отдел „Правно-административно
обслужване и обществени поръчки”
Изготвил:
………………………- Елена Хаджиева – старши юрисконсулт в отдел „Правноадминистративно обслужване и обществени поръчки”

