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 92-02-12/17.11.2022 г.                                        ОДОБРЯВАМ: (п) 

  ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ, 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН 

  И ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

                                                                  

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: 

„Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на 

ДАМТН“. 

I. При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се 

съобрази със следните изисквания: 

1. Срок за изпълнение: доставките на работно облекло и лични предпазни 

средства се изпълняват по заявка на възложителя в срок до 25 дни от датата на 

заявяване. 

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 25 000 

(двадесет и пет хиляди) 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. 
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            2.2. Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на 

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

на Възложителя. 

            2.3. Разходите по доставките, предмет на настоящата поръчка са за сметка на 

Изпълнителя; 

            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. 

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

на поръчката. 

4.  Доставката следва да се извърши на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 

№13. 

4.1. При извършване на доставката изпълнителят следва задължително да 

представи декларация, че качеството на предлаганите работно облекло, работни 

обувки, ботуши и лични предпазни средства съответстват   на  посочените в заявката 

към запитването стандарти и еквиваленти. 

            II. При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се 

съобрази със следните изисквания на Възложителя по отношение на работното 

облекло: 

   1. Следва да е по БДС и да отговаря на специфичните изисквания за качество на 

материалите, което се доказва със сертификати; 

   2. Да отговаря на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и 

опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства 

нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са 

предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие; 

            3. Да е изработено от плат, който да бъде непрозрачен, устойчив на износване и 

протриване, обработен против свиване, устойчив при изпиране; 

            4. По отношение на работното облекло, предназначено за Главна дирекция 

„Контрол на качеството на течните горива“, участниците следва да се съобразят с 

изискването якетата и гащеризоните да бъдат изработени от антистатична материя; 

5.Да осигурява защита на работника; 

6. Да отговаря на условията на съответното работно място – да осигурява защита 

при всякакви атмосферни условия и с оглед спецификата на работното място; 
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7. Да е съобразено с индивидуалните особености на работниците; 

8. Не трябва да създава риск за здравето на работниците; 

9. Да съответства на представения сертификат за качество; 

10. Да бъде поставено лого на ДАМТН на необходимите артикули, посочени в 

приложение № 1 към настоящата покана. 

Точните размери на работното облекло, обект на настоящата обществена 

поръчка, ще бъдат предоставени на изпълнителя с подадена заявка от Възложителя. 

Изпълнителят следва да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в 

размерите и качеството. 

III. При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се 

съобрази със следните изисквания на Възложителя по отношение личните 

предпазни средства: 

1.Да осигуряват защита от рисковете, за които се прилагат, без те самите  да 

водят до увеличаване на който и да е риск; 

2.Да отговарят на условията на съответното работно място; 

3.Да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след 

подходящо регулиране. 

IV. Общи изисквания. 

1. Офертата по настоящата поръчка следва да съдържа: наименование на 

участника, ценово предложение с включени всички разходи за изпълнение на 

поръчката, данни за контакт. 

2. Офертите се подават по електронната поща на ДАМТН на адрес: 

damtn@damtn.government.bg, до 17:30 ч. до 18.11.2022 г.  

            3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния 

срок за получаване на офертите.  

             4. 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. Списък на необходимите артикули; 

2. Образец на ценово предложение. 
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