ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ОТПРАВЯ

ПОКАНА
до заинтерeсовани лица за подаване на оферти

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Ви отправя
покана за участие в поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Измерване на
фактори на работната среда за нуждите на Изпитвателна лаборатория за горива
смазочни материали и присадки, към Главна дирекция „Контрол на качеството на
течните горива“, при ДАМТН” и за предоставяне на оферта за участие при следните
условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Измерване на факторите на работната среда: физически и химични фактори и
електробезопасност. Обект на проверката са помещения, инсталации и съоръжения на
Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ГД ККТГ,
при ДАМТН.
ІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
- гр. София, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2;
- гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ №52Б.
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Поръчката ще се изпълни в рамките до 30 дни от сключване на договора.
IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Възложителят заплаща в лева по банкова сметка на изпълнителя извършената услуга
в срок до 30 дни след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол с
приложени към него изготвени материали (протоколи и сертификати), удостоверяващи
изпълнението на поръчката.
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА
1. Контрол на електрически уредби
 Импеданс на контура „фаза - защитен проводник” в ел. уредби и съоръжения до
1000 V – 300 бр. контакти;
 Съпротивление на защитна заземителна уредба в ел. уредби и съоръжения до и
над 1000 V;
 Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба в ел. уредби и
съоръжения до и над 1000 V;
 Защитни пекъсвачи с нулева последователност в ел. уредби и съоръжения до
1000 V.
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2. Контрол на физически фактори
 Микроклимат в работна среда по показатели – 15 бр. помещения:
- температура на въздуха
- относителна влажност на въздуха
- скорост на движение на въздуха
 Изкуствено осветление в работна среда – 40 бр. работни повърхности;
 Ниво на шум – 1 бр. помещение:
- еквивалентно ниво на шум
- дневно ниво на експозиция на шум
- върхово ниво на звуково налягане
 Контрол на дебит на въздуха на вентилационни инсталации – 11 бр. решетки
- скорост на движение на въздуха
- дебит на въздуха
3. Химични фактори /Общ брой замервания/
 бензин-крекинг/ 5 броя/;
 газьол (нафта)/дизелово гориво /4 броя/;
 п-хексан /2 брой/;
 толуен /2 броя/;
 ацетон /1 брой/;
 циклохексан /1 брой/
Забележка: За резултатите от извършения контрол изпълнителя следва да издаде
и предаде на възложителя протокол за контрол и/или сертификат за контрол.
VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Участниците следва да представят:
- Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК);
документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му
законодателство. Документите се предоставят в заверени от участника копия;
- Валиден сертификат за акредитация издаден от БСА и документ за обхвата на
предоставената акредитация, доказващи компетентността им да извършват
измервания и контрол съгласно действащото в страната законодателство,
регламентиращо предмета на поръчката.
В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, следва да бъде
попълненна Декларация за използване на подизпълнители, както и вида на работите,
които ще извършват и дела на тяхното участие съгласно чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП.
Подизпълнителите следва да отговарят на изискванията поставени към участниците.
VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: „най-ниска цена”.
Максимална обща стойност на поръчката: до 2 500 (две хиляди и петстотин) лева
без включен ДДС формирана от следните единични цени:
 Измерване на физически фактори и електробезопасност: до 1000 (хиляда) лева
без включен ДДС;
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 Измерване на химични фактори: до 1500 (хиляда и петстотин) лева без
включен ДДС;
Резултата от избора на изпълнител на поръчка ще бъде обявен на интернет
адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, в профил на купувача.
VІІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:
Подадените оферти следва да са със срок на валидност не по-малко от 60
(шестдесет) календарни дни от датата на подаването им.
ІX. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ:
Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр.
София, до 21.07.2015 г. до 17.00 ч..
Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен плик,
с посочени на нея име на участник, наименованието на поръчка за която се отнася,
адрес, телефон, факс и електронна поща.
Оферти подадени в незапечатан плик, плик с нарушена цялост или след обявения
срок незабавно ще бъдат връщани.
Не се допускат оферти с повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
Забележка: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да разглежда оферта на участници, когато
установи липса на документи и/или несъответствия с други изисквания.
X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.
2. Определяне на срок на валидност на представената оферта (срокът на валидност
не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни от подаване на офертата).
3. Офертата трябва да е попълнена съгласно образеца на оферта.
ХІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
С избраният изпълнител/и ще бъде сключен договор, като към датата на сключване
на договора избрания изпълнител, следва да представи:

свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството.

декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

данни за банковата сметка на изпълнителя.

оригинал или заверено копие на пълномощно, при подписване на договора от
упълномощено лице.
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XІІ. ФОРМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
ДО
СТЕФАН ЦАНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН

ОФЕРТА
за изпълнение на поръчка с предмет:
„Измерване на фактори на работната среда за нуждите на Изпитвателна
лаборатория за горива смазочни материали и присадки, към Главна дирекция
Контрол на качеството на течните горива, при ДАМТН”
от…………………………………………………………………............................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на
управление, ЕИК по ЗТР)
чрез.……………………………………...............…………………........................................
(собствено и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАНКОВ,
След запознаване с всички изисквания, документи и образци, получени като
неразделна част от поканата за участие в поръчката, декларирам/е и потвърждавам/е, че
………………………………… отговаря на условията, посочени от Вас в изискванията
за участие в поръчката.
1. КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Представя се пълно описание на предлаганата услуга, за която се участва,
съгласно техническите изискванията на документацията.
2. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
……………..
Посочва се срока за валидност на офертата в календарни дни, считано от
крайния срок за представянето и.
3. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
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Единична цена в лева без ДДС: ..............................(словом)
Единична цена в лева с ДДС: ..................................(словом)
Обща цена в лева без ДДС:...................(словом)
Обща цена в лева с ДДС:....................... (словом).
При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи цена ще
се взема предвид изписаната с думи.
Приемаме начина на плащане, посочен в поканата за участие в настоящата
обществена поръчка.
Банковата сметка (IBAN, BIC, при коя банка), по която желая/ем да бъде
превеждана цената на услугата, ако бъда/ем избран/и за Изпълнител на обществената
поръчка, е:
…………………………………………………………………………………………………...

Дата:

(Подпис)
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XІIІ. Декларация за подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/
,
ЕГН
, в качеството ми на
(посочва
се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на
(посочва
се
наименованието
на
участника),
ЕИК:
.___________________ със седалище и адрес на управление
- участник в процедура за
възлагане на поръчка с предмет: „Измерване на фактори на работната среда за
нуждите на Изпитвателна лаборатория за горива смазочни материали и
присадки, към Главна дирекция Контрол на качеството на течните горива,
при ДАМТН”“
Д Е К Л А Р И Р А М Ч Е:
1. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните
(невярното се зачертава) подизпълнители:
Наименование на
подизпълнителя, ЕИК/ЕГН

Видовете работа от
предмета на поръчката
които ще се изпълняват

Съответстващ дял в % от
стойността на
обществената поръчка

2. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочените
от нас подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

.
Дата: __________________ г.
Декларатор: ________________________________
(име и фамилия)
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