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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6 на основание чл. 2, 
ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, удължава срока за 
подаване на оферти по процедура за сключване на договор с предмет: „Доставка и монтаж на 
брави и изработка и монтаж на решетки в имот на КРС, находящ се в с. Брястовец, област 
Бургас”. Описание на основните дейности с оглед изготвяне на оферта ще намерите на интернет 
страницата на КРС: www.crc.bg – секция: За нас → Обяви 

Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. в деловодството на 
Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. „Гурко”№ 6 до 01 декември 2011 г. 

За допълнителна информация и осигуряване на достъп за оглед се обръщайте към: 
тел.: /02/ 949 2269 – Борислав Стоянов - Комисия за регулиране на съобщенията; 
тел.: /02/ 949 2290 – Красимир Василев - Комисия за регулиране на съобщенията 
 
 
 
 
София, 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crc.bg/


 
І. Описание на предмета 

 
1. Обект на процедурата е: 

 1. Доставка и монтаж на брави и изработка и монтаж на решетки в имот на КРС, находящ 
се в с. Брястовец, област Бургас; 

2. Критерии за оценка: най – ниска цена; 
3. При получени повече от една равни най-ниски цени, ще бъде проведен публичен 

жребий. 
 

ІІ.  Изисквания: 
 

1. Дейностите, обект на процедурата  да бъдат съобразени със съответните нормативни 
актове. 

2. Гаранционните срокове за всички видове дейности да бъдат не по-малки от 
минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. на МРРБ, когато е 
приложимо.  

3. Обекта на поръчката се издава във вид, готов за употреба с договор и приемо 
предавателен протокол. 

4. Срок и място за подаване: Офертата се подава от участника или негов упълномощен 
представител в запечатан непрозрачен плик в деловодството на КРС, гр. София-1000, ул. „Гурко” 
№ 6, ІІ етаж, стая 201 от 09:00 до 17:30 часа най късно до 01 декември 2011 г.  

5. С цел събирането на минимум три оферти съгласно чл. 2, ал. 1 от НВМОП, поканата ще 
бъде публикувана на страницата на КРС в Интернет и изпратена и до възможни изпълнители, 
подбрани чрез извършено проучване в интернет и база данни от натрупан опит на възложителя. 

 
ІІІ. Технически изисквания 

 
І. Място на изпълнение  на обекта – с. Брястовец, област Бургас. 

 1. Описание на обекта: 
 1.1. Доставка и монтаж на брави и изработка и монтаж на решетки в имот на КРС, находящ 
се в с. Брястовец, област Бургас; 
 2. Изисквания към обекта: 
 2.1. Обект в имот на КРС, находящ се в с. Брястовец, област Бургас: 
 а) доставка и монтаж на брави и изработка и доставка и монтаж на решетки за 5 броя 
прозорци с размери и параметри: 
 - 210 Х 140 см. – 4 броя прозорци; 
 - 290 Х 140 см – 1 брой прозорец; 
 - 8 броя брави. 
 б) материала за изработване на решетките е от вида квадратна метална тръба с размери 
15 Х 15 Х 1,5 мм. 
 в) разстояние между вертикалните пръчки 150 мм. 

г) хоризонталните пръчки се разполагат през един вертикален ред, като всяка 
хоризонтална пръчка е с размери от 150 мм. и разстояние между хоризонталните пръчки не по 
вече от 30 см. 

д) цвят на решетките - бял 
 е) бравите са с бронировка и патронници към тях; 
 ж) всички вложени метални изделия са предварително грундирани и заварките покрити с 
антикорозионен грунд. 
 з) срока на изпълнение на поръчката е до 3 работни дни. 
 и) гаранция на всички изпълнени дейности и вложени материали за монтажа на решетките 
и вратите е минимум 5 години, а за монтажа на бравите е миниум 2 години. 
 й) всички появили се дефекти по време на гаранцията са за сметка на изпълнителя. 
 3. Всички кандидати да посочат в офертите си цена с включени всички разходи описани в 
количествено стойностни сметки; 
 4. Офертите трябва да съдържат техническо и ценово предложение;  
 5. Офертите да бъдат валидни 60 дни.  

6. Офертите ще бъдат оценявани по критерий „най – ниска цена”. 
  7. При получени еднакви цени ще бъде теглен жребий; 
 8. За осигуряване на достъп за оглед, следва да се обръщате към: 
 - Руси Златев - началник отдел - КРС, тел.: 056/841609; 0884/987036 



 - Веселина Стоянова - главен инспектор - КРС, тел.: 02/949 2269 
 9. Време за извършване на огледи и подаване на оферти до 01 декември 2011 г. от 09:00 
до 17:30 часа  
 10. Оферти се подават в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на ул. 
„Гурко” № 6, ІІ етаж, гр. София-1000 до 01 декември 2011 г. 
 

ІV. Изисквания за съдържанието на офертата: 
 

Всяка подадена оферта следва да съдържа. 
1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата издадено не по рано от 1 месец -  

заверено от кандидата копие или посочване на ЕИК. 
2. Сведения на участника: адрес, телефон, банкови реквизити; 
3. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката. 
4. Срок за изпълнение на поръчката  
5. Срок на валидност на офертата 
6. Техническо предложение – Приложение 1 
7. Ценово предложение – Приложение 2 
8. Декларация за извършен оглед на състоянието на обекта от упълномощено лице 

(свободен текст). 
9. Декларация свободен текст, че ще спази условията на Закона за безопасни условия на 

труд, ще носи отговорност за причинени вреди на трети лица и движимо и недвижимо имущество. 
10. Декларация че няма до има претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако поръчката не се 

осъществи поради липса на финансови средства. 
11. Декларация, че участника е съгласен с гаранционните изисквания посочени в 

документацията. 
12. Изпълнението на поръчката следва да бъде осъществена в светлата част на деня за 

времето от 9 до 17 часа. 
  

V. Попълване и подаване на оферти 
 

1. Офертите и всички документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан плик. 
2. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
Адрес: 
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София-1000, ул. „Гурко” № 6, ІІ етаж. 
Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката. 
4. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията на посочения в т. 2. адрес от 09:00 до 17:30 часа най късно до 01 декември 2011 г.  
5. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер. 
6. Оферта, подадена след изтичане на крайния срок, не се приема за разглеждане и се 

връща на кандидата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, съгласно търговската 
регистрация на кандидата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА УЧАСТИЕ ВПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 
„Доставка и монтаж на брави и изработка и монтаж на решетки в имот на КРС, находящ се 

в с. Брястовец, област Бургас” 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
/наименование на участника/ 
 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 
/трите имена/  
 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 
/длъжност/ 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 

1. Предлагаме да изготвим и изпълним дейностите по 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

2. Предлагания срок за изпълнение на поръчката е …………………..дни, считано от датата 
на подписване на договора. 

3. Описание на организацията и начина на изпълнение на поръчката.  
4. Офертата ни е валидна ………… дни. 
5. Място на изпълнение на поръчката 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Гаранционните срокове за вложените материали и труд: Не по-малки от минималните 
гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 / 31.07.2003 г. на МРРБ /. 

Запознат съм с условията на възложителя и съм съгласен с изискванията му. 
 
Дата………………….2011 г.                            УПРАВИТЕЛ:……………….. 
                                                                                                 /подпис, печат/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ ВПРОЦЕДУРА 
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
„Доставка и монтаж на брави и изработка и монтаж на решетки в имот на КРС, находящ се 

в с. Брястовец, област Бургас” 
. 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника/ 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена/  
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: ……………………………. 
e-mail : …………………………………….. 

 
 Цената ни за изпълнение на поръчка е за (участникът попълва цени за обекта за който участва): 
 1. Доставка и монтаж на брави и изработка и монтаж на решетки в имот на КРС, находящ 
се в с. Брястовец, област Бургас; 

- …………………………………………………./……………./ лв. без ДДС 
- …………………………………………………/……………./ лв. с ДДС 
2. Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката. 
 
Дата………………….2011 г.                            УПРАВИТЕЛ:……………….. 
 
                                                                                                 /подпис, печат/ 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНИ  СВЕДЕНИЯ  НА  УЧАСТНИКА 

1  Наименование : 
 
 
2. Адрес: 

/ код, град, община, квартал, улица №, блок, ап. / 

телефон № .................... 

факс № ......................... 

e-mail ........................... 

3. Лице за контакт: 

4. Длъжност: 

телефон/GSM/факс№ ............... 

5. Обслужваща банка ………………......... 

6. Банкова сметка, по която ще бъдат превеждани сумите  
 
.………………………………………………………….. 

7. Банков код ………………….. 

8. Титуляр на сметката ................................................ 

 

Подписано на ___.___. 2011 г. 

.................................. 
 
/ Подпис и печат / 

 


