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 92-02-6/01.08.2022 г.                                         ОДОБРЯВАМ: (п) 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН 

                                                                  

ПОКАНА 

 за провеждане на обществената поръчка по чл. 20, ал.4 от ЗОП   

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, 

           Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува 

настоящата покана за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: 

„Предоставяне на достъп до база данни с информация от средствата за масово 

осведомяване“. 

При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се съобрази със 

следните изисквания на Възложителя: 

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора.  

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 4400 (четири хиляди и 

четиристотин ) лева без включен ДДС. 

2.1. Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на 

обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща 

определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие. 

2.2. Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на Изпълнителя за 

пълното изпълнение на поръчката, качествено и в срок, според нуждите на 

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

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане 

„най-ниска цена“. 

3.1. Предложената цена следва да е в лева с точност до втория знак след десетичната 

запетая. 

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

поръчката. 

4.Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 (шестдесет) дни от крайния срок 

за представяне на офертите. 

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

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

6. Срок и място за получаване на оферти: 

Офертите се подават по електронната поща на ДАМТН на адрес: 

damtn@damtn.government.bg, до 17:30 ч. на 09.08.2022 г.  

 

6.1. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване на офертите.  

 

7. Техническите изисквани по настоящата поръчка са описани в Техническата 

спецификация, представляваща Приложение №1 към настоящата покана. 

 

8. Лице за контакт: Силвия Ангелова, главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и 

обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно и информационно 

обслужване“; Телефон: 0885622582;  

e-mail: Silvia.Angelova@damtn.government.bg 

  

Приложения:  

1. Техническа спецификация; 

2. Образец на ценово предложение. 
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