РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

92-02-2 /20.04.2021 г.

ОДОБРЯВАМ: (п)
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН
И ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) изпраща
настоящата покана за набиране на оферти с предмет: „Сервизно обслужване и
доставка на противопожарно оборудване“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона
за обществените поръчки при следните условия:
Прогнозната стойност за извършване на дейностите, предмет на настоящата
покана, е 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС.
Място за изпълнение на услугите е територията на Република България, гр.
София, ул. „Петър Мутафчиев“ №2, ул. „Лъчезар Станчев“ №13, ул. „Г.М. Димитров“
№52А и №52Б и регионални отдели на ДАМТН, посочени в техническата
спецификация към настоящата покана.
Срокът за изпълнение на дейностите по поканата е 40 (четиридесет) дни, считано
от датата на възлагане на дейността.
Участниците следва да отговарят на следните изисквания, а именно:
1). Да притежават валидно разрешително от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) съгласно чл.129, ал.1 от ЗМВР за
осъществяване на следните дейности:
- Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители;
- Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни
системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.
2) Да разполагат с внедрена система за качество по ISO 9001:2015 с обхват
услуги, свързани с обезопасяването на пожарната безопасност на обекти;
При извършване на дейността си, участниците следва да спазват изискванията
на приложимата нормативна уредба, а именно Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.,
Наредба №8121з-906/30.07.2015 г., Наредба №8121з-531/0909.2014 г., Наредба №1971/29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар и Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

Адрес на управление: София 1797, бул. “Г.М.Димитров” № 52А
тел: (+3592) 980 63 17, факс: (+3592) 986 17 07
E-mail: damtn@damtn.government.bg
Web: www.damtn.governent.bg

Нормативно определеният срок за задължителни периодични проверки на
пожарогасителните средства е 12 (дванадесет) месеца.
След извършване на проверка и зареждане на пожарогасителните средства се
поставя стикер върху корпуса на съответния уред в съответствие с чл.31, ал.3 и ал.4
от Наредба №8121з-531/09.09.2014 г.
За извършеното техническо обслужване се изготвя протокол по образец,
съгласно приложение №9 към чл.31, ал.5 от Наредба №8121з-531/0909.2014 г.
В случаите, когато при периодична проверка се налага подмяна на дефектирал
елемент от пожарогасител (манометър, вентил, маркуч и др.), същият се заменя с
новозакупен след предварително съгласуване с възложителя.
При установяване, че дадено пожарогасително средства не подлежи на ремонт и
обслужване, а на замяна и бракуване, същото обстоятелство се удостоверява чрез
съставяне на протокол. Доставката на ново пожарогасително средство става след
предварително съгласуване с възложителя.
Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“. Всички разходи за цялостно
изпълнение на договора са включени в предложената крайна цена от участника.
За изпълнение на дейностите по поканата ще бъде сключен договор с избрания
изпълнител.
Срокът на валидност на офертите да е минимум 30 календарни дни от датата на
подаването им.
Подаване на оферти : Оферти се подават електронно на електронната поща на
ДАМТН - damtn@damtn.government.bg до 17:30 часа на 26.04.2021 г.
Лицe за контакт: – Бисер Йончовски – главен експерт УС, Дирекция ФСДУП,
тел. 0879519204, е-mail: Biser.Yonchovski@damtn.government.bg

Приложения:
1. Техническа спецификация;
2. Ценово предложение;
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