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І. Описание предмета на поръчката: 
 
1. „Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя ПИС, доставка и монтаж на димно оптични 
датчици, кабел-канали, кабели, светлинен индикатор и ръчен бутон в сградата на КРС, ул. „Гурко” 
№ 6, гр. София”;  
2. Критерии за оценка: най – ниска цена; 
 
ІІ. Изисквания: 
 
1. Дейностите, обект на поръчката следва да бъдат съобразени със съответните нормативни 
актове.  
2. 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 28 януари 2013 г.  
 
ІІІ. Технически изисквания 
І. Място на изпълнение на обекта – ул. „Гурко” № 6, гр. София.  
1. Описание на обекта:  
1.1. Пожароизвестителната система в сградата на КРС е изградена от един брой инсталирана и 
работеща централа с марка „Bentel”, модел G 504 и два броя инсталирани и работещи централи с 
марка „Bentel”, модел G 408 – 8; 
1.2. Пожароизвестителната система е окомплектована с разширители, оптико – димни датчици с 
основи, ръчни пожаро – известители, алармени звънци, блиц лампи на 24 волта, дистанционни 
индикатори, акумулаторни батерии 12 волта / 7 ампер часа и съответното опроводяване към всяко 
оборудване; 
1.3. Пожароизвестителната система работи нормално в съответствие с предварително 
зададените производствени параметри;  
1.4. Новодоставените димно- оптични датчици са необходими за монтиране в помещение с обща 
площ около 200 кв.м. 
2. Изисквания към монтажа на новите димно- оптични датчици: 
- новите димно- оптични датчици, следва да бъдат с еднакви или с еквивалентни параметри със 
инсталираните в момента димно- оптични датчици и централи; 
- новите димно- оптични датчици, следва да бъдат включени към една от пожаро известителните 
централи и да работят нормално, съгласно производствените характеристики. 
3. Изисквания към абонаментния сервиз на пожароизвестителните инсталации, обхващащ 
следните възли и детайли: 
- проверка на акумулаторни батерии; 
- преглед и контролни измервания на апаратурата; 
- проверка за правилно функциониране на сигнални устройства; 
- проверка за правилно функциониране на лъчеви комплекси; 
- обслужване на инсталации – почистване на димно-оптични датчици; 
- контролно задействане на инсталациите; 
- дневник за извършени дейности и сервизен протокол за извършени дейности; 
- при необходимост от извършване на подмяна на повредени елементи от централите и 
окомплектованото оборудване към тях, Възложителят заплаща вложените материали без 
разходите по доставка и труд; 
- дейностите за осигуряване на абонаментен сервиз, следва да бъдат предвидени за 3- годишен 
договор. 

Абонаментният сервиз на посочените по-горе инсталации следва да се извършва 
веднъж месечно. Дейностите на изпълнителя следва да отговарят на изискванията на 
НАРЕДБА № Із-2377 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ 
 
ІV. Изисквания към съдържанието на офертата: 
Всяка подадена оферта следва да съдържа:  
1. Посочване на ЕИК или удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация – 
оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 3 (три месеца от датата на 
подаване на офертата. 
2. Документ, доказващ, че участникът е оторизиран от компетентен орган да извършва сервизни и 
монтажни дейности на пожароизвестителни системи; 



3. Административни сведения на участника ;  
4. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката; 
5. Техническо предложение, попълнено по образец, съгласно Приложение 1;  
6. Ценово предложение с включена крайна цена за всички разходи, попълнено по образец, 
съгласно Приложение 2;  
7. Декларация за извършен оглед на състоянието на обекта от упълномощено лице (свободен 
текст); 
8. Декларация, подписана и подпечатана от управителя на фирмата, че изпълнителят ще спазва 
нормативните изисквания относно извършване на дейности по сервиз и монтаж на 
пожароизвестителни системи (свободен текст);  
9. Срок на валидност на офертата, не – по кратък от 90 дни. 
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - /Приложение 3/  
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП -              /Приложение 4/                           
12. Списък на документите, съдържащи се в офертата 
 
V. Попълване и подаване на оферти 
1. Офертите и всички документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен 
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.  
3. 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 28 януари 2013 г.  
4.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.  
 
VІ. Оценка на оферти: 
1. Офертите ще бъдат оценявани по критерий: „най – ниска цена”.  
2. При получени еднакви цени ще бъде теглен жребий;  
3. За осигуряване на достъп за оглед, следва да се обръщате към:  
- Красимир Василев - младши експерт - КРС, тел.: 02/9492290; 0884/987020 
- Борислав Стоянов - главен експерт - КРС, тел.: 02/949 2269  
5. Време за извършване на огледи и подаване на оферти до 28 януари 2013 г. от 09:00 до 17:30 
часа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКАТА 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
„Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя ПИС, доставка и монтаж на димно оптични датчици, 
кабел-канали, кабели, светлинен индикатор и ръчен бутон в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6, гр. 

София” 
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 изпълним дейностите по 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… за срок от три години. 
2. Описание на организацията и начина на изпълнение на поръчката.  
4. Офертата ни е валидна ………… дни.  
5. Място на изпълнение на поръчката 
………………………………………………………………………………………………  
6. Срокът за доставка и монтаж на димно- оптични датчици, кабел-канали, кабели, светлинен 
индикатор и ръчен бутон е…….(до 10 дни от подписване на договора). 
 
Запознат съм с условията на възложителя и съм съгласен с изискванията му.  
 
 
 
Дата………………….2013 г.    УПРАВИТЕЛ:………………..  

/подпис, печат/ 
 



Приложение № 2  
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКАТА 
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
„Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя ПИС, доставка и монтаж на димно оптични датчици, 
кабел-канали, кабели, светлинен индикатор и ръчен бутон в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6, гр. 

София” 
 
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 поръчката е:  
 
1. „Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя ПИС в сградата на ул. „Гурко” № 6”;  
- …………………………………………………./……………./ лв. без ДДС  
- …………………………………………………/……………./ лв. с ДДС  
2. „Доставка и монтаж на димно оптични датчици, кабел-канали, кабели, светлинен индикатор и 
ръчен бутон, необходими за монтиране в помещение с обща площ около 200 кв.м. в сградата на 
КРС, ул. „Гурко” № 6, гр. София”, с единична цена за всеки елемент и обща цена /крайна/; 
- …………………………………………………./……………./ лв. без ДДС  
- …………………………………………………/……………./ лв. с ДДС  
 
3. Обща цена 
 
………………………. ………………………../………………/лв. с ДДС 
 
4. Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката.  
 
 
Дата………………….2013 г.  УПРАВИТЕЛ:………………..  

/подпис, печат/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

 (образец ) 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
                 по  чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 
 

 Долуподписаният/ата ............................................................................................................... 
(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 
от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 
...................................................................................................................., регистрирано по ф.д. 
№.................. на ......................., ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със 
седалище и адрес на управление ............................................................................................................ 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс; 
1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс; 
1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс; 
1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс; 
1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс; 
 

 
 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 

Дата: ..................... 2013 г.  Декларатор: .............................. 
гр. ................................. (подпис, печат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
(образец) 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки 

 
 
 

Долуподписаният/ата ..................................................................................................... 
(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 
от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 
..........................................................., както и временно изпълняващ такава длъжност в 
............................................................, регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., 
ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на управление 
.................................................................................................................................................................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
 
 2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 
 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя на обществена в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 

Дата: ..................... 2013 г.  Декларатор: .............................. 
гр. ..................................... 
          (подпис, печат) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


