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Изх. № 92-02-3/04.03.2022 г.    

ОДОБРЯВАМ: (п) 

Петър Горновски  

Председател на ДАМТН 

и Възложител 

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

по обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Контрол на физичните и 

химични фактори на работната среда за Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” 

 

1. Предмет на обществената поръчка: 

Предмет на настоящата поръчка е „Контрол на физичните и химични фактори на 

работната среда за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива” 

 

2. Срок за изпълнение на поръчката : Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 

(тридесет) дни, считано от датата на възлагане на поръчката. 

 

3. Описание и предназначение на поръчката: 

Обществената поръчка има за цел осъществяване на контрол на физичните и химични 

фактори на работната среда за нуждите на ГД „Контрол на качеството на течните 

горива” (ККТГ) към ДАМТН. 

 

4. Прогнозна стойност за извършване на обществената поръчка, предмет на 

настоящата покана, е до 4 300 (четири хиляди и триста) лева без ДДС. 

Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който 

Възложителят 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“.  

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на 

поръчката. 

 

6. Място на изпълнение : 

1. Подвижна лаборатория – Плевен, ул. ,,Дойран“ № 27, гр. Плевен; 

2. Подвижна лаборатория – Бургас, бул. „Проф. Я. Якимов“ № 25, гр. Бургас; 

3. Стационарна лаборатория – София, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2, гр. 

София; 

4. Стационарна лаборатория – София, бул. ,,Г. М. Димитров“ 52Б, гр. София. 
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7. 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 поръчката без 

забележки.  

 

8. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 (деветдесет) дни от крайния 

срок за представяне на офертите; 

 

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

включени всички разходи за изпълнение на поръчката, данни за контакт. 

10. Срок за получаване на оферти: 

Подаване на оферти : Оферти се подават електронно на електронната поща на ДАМТН 

- damtn@damtn.government.bg до 17:30 часа на 11.03.2022 г. 

 

Лицe за контакт: – Мирослав Миронов – държавен експерт, Сектор „Стационарна 

лаборатория-София“, ГД ККТГ, гр. София, телефон: 0879 504 271, електронна поща: 

Miroslav.Mironov@damtn.government.bg .       

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:   

1. Техническа спецификация;  

2. Ценово предложение; 
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