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92-02-21/05.11.2018 г.    

                                                              

                                                             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 доставка на 15 000 броя 

еднократни пломби за запечатване на метални съдове с проби от течни горива се 

публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: 

“Доставка на еднократни пломби за запечатване на метални съдове с проби от течни 

горива за  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна 

дирекция  „Контрол на качеството на течните горива“ ( ГДККТГ)“. 

 

   При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се съобрази със 

следните изисквания на Възложителя: 

 Предметът на поръчка включва доставка на 15 000 бр. еднократни пломби за 

запечатване на метални съдове с проби от течни горива ( 2500 комплекта по 6 

броя пломби с един номер) 

 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. 

  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 5000 ( пет хиляди) лева без ДДС 

или 6000 ( шест хиляди) лева с ДДС с включени всички разходи, свързани с 

изпълнението (вкл. Транспортните разходи).  



2 
 

  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 30 (тридесет) дни, считано от датата на 

сключване на договор; 

 Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в предложената 

крайна цена от участника; 

 Техническа спецификация: 

Пломба 

Еднократна пластмасова пломба за запечатване на метални кутии с проби от течни 

горива, без да се използват пломбажни клещи. 

Изработена от устойчива пластмаса издържаща на механични, химични и 

атмосферни влияния. 

Всички детайли на пломбата да се запечатани в моноблок, който да не се отворя без 

видими следи от посегателство и/или разрушаване. 

Вътрешният механизъм на пломбата – ротор, който се върти само в една посока ( по 

часовата стрелка). 

Пломбата да има блокиращ механизъм, който не позволява след пломбирането 

въртенето на ротора и в двете посоки. 

На пломбата да е нанесен шестцифрен номер на три места – на корпуса, на 

блокиращият механизъм и на отчупващата се част на ротора. 

Пломбите да са изработени в комплект от шест броя с един номер. 

Номерата да започват от 105 335. 

Пломбата да има възможност за нанасяне на логото на ДАМТН и надпис ГД ККТГ. 

Върху корпуса на пломбата да е маркирано названието на компанията производител.  

Номера, надписи и лога изобразени върху пломбата, да са защитени с пластичен 

слой, който да изключва всякакво механично въздействие върху тях. 

Въже:  

Гъвкавото галванизирано въже с диаметър 0,6 - 0.7 мм., дължина 400 мм., 

издържащо на усилие на разкъсване от 200 до 250N. 

Единият край на въжето да е навит и трайно закрепен за пломбата.  

Опаковка:  

Опаковани в найлонови пликове по десет комплекта в плик, поставени в кашони до 

десет плика в кашон. 

 

- Участникът следва да предостави документ за патент за производство на 

пломбата.  
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- Участникът следва да предостави техническо описание на пломбата. 

- Участникът следва да предостави сертификат за съответствие на пломбата. 

- Участникът следва да предостави мостра на пломбата.  

 

 

 Доставката на пломбите следва да бъде извършена на административен адрес на 

Възложителя – гр. София, кв. Полигона, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2. 

 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 12.11.2018 г. 

 Офертата трябва да съдържа: 

1. Ценово предложение по образец на Възложителя. 

2. Мостра на пломбата. 

3. Документ за патент за производство на пломбата;  

4. Техническо описание на пломбата; 

5. Сертификат за съответствие на пломбата. 

 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. „Д-

р Г. М. Димитров" №52А. 

Лице за контакти: 

Николай Николов, главен инспектор в отдел ИКТГ, ГД ККТГ, тел: 0879519198, e – 

mail: Nikolai.Nikolov@damtn.government.bg 

Приложение: 

1. Образец на ценово предложение. 
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