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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

 

 92-02-28 /30.10.2019 г.     ОДОБРЯВАМ:  /п/ 
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН  

И ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

 

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП  

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,  

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ Ви кани да представите ценово 

предложение (Образец № 1) във връзка с възлагането на обществена поръчка с 

предмет: „Сервизно обслужване и доставка на противопожарно оборудване“, 

подробно описан в техническа спецификация – Приложение № 1, неразделна част от 

настоящата покана.   

І. Правно основание: чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП. 

ІІ. Място на изпълнение на доставките: гр. София, бул. „Д-р Г. М. 

Димитров“ № 52А 

ІІІ. Прогнозна стойност за доставките, предмет на поръчката: 8500 /осем 

хиляди и петстотин/ лева без ДДС. 

ІV. Условия за изпълнение предмета на поръчката: 

1.Извършване на задължителна периодична проверки на пожарогасителните 

средства в нормативно определения срок. 

2. След извършване на проверка и зареждане на пожарогасителните средства, 

изпълнителят трябва да постави стикер в съответствие с чл.31, ал.3 и ал.4 от Наредба 

№8121з-531/0909.2014 г. 

3. За извършеното техническо обслужване,  се изготвя протокол по образец, 

съгласно приложение № 9 към чл.31, ал.5 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. 

4. В случаите, когато при периодична проверка се налага подмяна на 

дефектирал елемент от пожарогасител /манометър, вентил, маркуч и др./ същият се 

заменя с ново-закупен, след предварително съгласуване с възложителя. 

5. При установяване, че дадено пожарогасително средства не подлежи на 

ремонт и обслужване, а на замяна и   бракуване, то това се удостоверява с протокол. 

Доставката на ново пожарогасително средство става след предварително съгласуване 

с възложителя. 

V. Изисквания към участниците: 

1. Валидно разрешително от ГД ПБЗН /чл.129, ал.2, т.4 и т.5/ от ЗМВР за 

осъществяване на следните дейности: 

1.1. Сервизно обслужване на противопожарни уреди; 

1.2.Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения. 

 

VІ. Срок за изпълнение на дейностите – 20 работни дни от датата на 

възлагане  
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           VІІ. Начин на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя цената на 

доставеното количество по банков път, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след 

извършена доставка, въз основа на подписан двустранно приемателно-предавателен 

протокол и представена оригинална фактура. 

VIІІ. Критерий за оценка на ценовите предложения: Ценовите предложения 

ще се оценяват по икономически най-изгодна оферта въз основа на критерия „най-

ниска цена“. 

XІ. Прием на ценовите предложениея:  
Ценовите предложения се представят в деловодството на ДАМТН, до 17:30 ч. 

на 06.11.2019 г. на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 1. 

X. Нормативна рамка 

Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. 

Наредба №8121з-906/30.07.2015 г. 

Наредба №8121з-531/0909.2014 г. 

Наредба Iз-1971/29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд. 

 

 

 Лицe за контакт: Бисер Йончовски – главен експерт отдел УС, ДФСДУП: тел. 

0879519204: e–mail Biser.Yonchovski@damtn.government.bg     

 

Приложение: съгласно текста 
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