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Изх. № 92-02-6/16.06.2020г. 

   

ОДОБРЯВАМ:  /П/ 

 

Петър Горновски  

Председател на ДАМТН 

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

 

по обществена поръчка с предмет: 

“Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол използвани от РО 

на ГД МН към ДАМТН“ в две обособени позиции: обособена позиция 1: 

„Калибриране на еталонни разходомери за втечнен газ пропан бутан, тип FAS 18. 

896 – 8 бр.; обособена позиция 2: “Калибриране на еталонни везни  за контрол на 

предварително опаковани продукти- 11 бр.“ 

 

1. Предмет на поръчката: 

Предмет на настоящата поръчка е “Калибриране на технически средства за 

наблюдение и контрол използвани от РО на ГД МН към ДАМТН“ в две обособени 

позиции: обособена позиция 1: „Калибриране на еталонни разходомери за втечнен 

газ пропан бутан, тип FAS 18. 896 – 8 бр.; обособена позиция 2: “Калибриране на 

еталонни везни  за контрол на предварително опаковани продукти- 11 бр.“ 

 

2. Срок за изпълнение на поръчката: 

2.1. Срокът за изпълнение на поръчката: По ОП 1 – месец август 2020г. 

       По ОП 2 – месец юли 2020г. 

3. Описание и предназначение на поръчката: 

Обществената поръчка има за цел калибриране на технически средства за наблюдение 

и контрол използвани от РО на ГД МН към ДАМТН 

4. Прогнозна стойност е 8100 (осем хиляди и сто) лева без ДДС. 
Максималната стойност на поръчката по двете обособени позиции е, както следва: 

4.1. По обособена позиция № 1 -  до 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева без 

ДДС, с включени всички разходи, свързани с изпълнението.  

4.2. По обособена позиция № 2 -  до 3 300 /три хиляди и триста/ лева без ДДС, с 

включени всички разходи, свързани с изпълнението.  

Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който Възложителя  

разполага по настоящата обществена поръчка. 

Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на 

обществената поръчка.  

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след 

десетичната запетая. Цените включват всички разходи на изпълнителя свързани с 

изпълнението на поръчката.   

 

5. Критерий за възлагане  

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.  

Икономически най-изгодната оферта се определя по критерия за възлагане „най-

ниска цена“.  
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На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за цялостно 

изпълнение по отделните обособени позиции. 

 

6. Изисквания за технически и професионални способности на изпълнителя.  

 

По обособена позиция № 1 участниците  следва да са акредитирани от БСА за 

калибриране на разходомери в посочения обхват. 

По обособена позиция № 2 участниците следва да са акредитирани от БСА за 

калибриране на везни в посочения обхват. 

7. Място на изпълнение: 

По обособена позиция № 1 - Гр. София /1 разходомер/, гр. Благоевград /1 разходомер/, 

гр. Пловдив /1 разходомер /, гр. Хасково /1 разходомер/, гр. Бургас /1 разходомер/, гр. 

Варна /1 разходомер/, гр. Русе /1 разходомер/, гр. Габрово /1 разходомер/. 

По обособена позиция № 2 - Гр. София /3 везни/, гр. Благоевград /2 везни/, гр. Пловдив 

/3 везни/, гр. Бургас /1 везна/, гр. Габрово /2 везни/. 

 

8. Начин и срок за плащане  
Възложителят заплаща на Изпълнителя цената за цялостно изпълнение на поръчката, 

според ценовото му предложение. Плащането се извършва по банков път, до 30 

(тридесет) дни, след получаване на оригинална фактура издадена от Изпълнителя и 

подписан от страните протокол за приемане на изпълнението на услугата без 

забележки.  

 

9. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 2 (два) месеца от крайния срок за 

представяне на офертите; 

Участник ще бъде отстранен от участие за възлагане на настоящата  обществена 

поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи 

или ако представи оферта с нормален срок, но при следващо поискване от възложителя 

– откаже да я удължи. 

 
10. Офертата следва да съдържа: наименование на участника, ценово предложение с 

включени всички разходи за изпълнение на поръчката, деклариране съответствието с 

посочените от Възложителя технически изисквания, данни за контакт. 

11. Срок за получаване на оферти: 

Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. 

София, до 17:30 часа на 24.06.2020 г. 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си. 

     Лице за контакт: Людмила Петкова – началник-отдел КМ, ГД МН – тел. 

0879504301 

     Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. „Д-р 

Г. М. Димитров“ №52А 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ:   

1. Техническа спецификация  

2. Ценово предложение по обособена позиция №1 

3. Ценово предложение по обособена позиция №2 
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