92-02-10/10.04.2017 г.
ОДОБРЯВАМ: /п/
ВАЛТЕР ВАСИЛЕВ
Зам.-председател на ДАМТН
и Възложител по Заповед № А-242/31.03.2017 г.
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
по обществена поръчка с предмет:
„Калибриране на везни, използвани от РО МН за контрол на предварително опаковани
продукти (ПОП) за нуждите на ДАМТН ”.

1. Предмет на поръчката:
Предмет на настоящата поръчка е „Калибриране на везни използвани от РО МН за контрол на
предварително опаковани продукти (ПОП) за нуждите на ДАМТН ”.
2. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на сключване на
договор за обществената поръчка.

3. Описание и предназначение на поръчката:
Предметът на обществената поръчка включва калибриране на 11 броя везни. Калибрирането
на везните следва да бъде извършено на място при Възложителя, на съответния
административен адрес, където са позиционирани.
4. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност за предоставяне на услугата - калибриране на 1 везна е до 400 лв. без
ДДС, с включени всички разходи, свързани с изпълнението (вкл. транспортните и
командировъчни разходи до съответния град).
Максималната стойност на поръчката е до 4 400,00 /четири хиляда и четиристотин/ лева без
ДДС.
5. Технически спецификации
Калибриране на 11 броя везни от лаборатория, акредитирана от БСА за калибриране на везни в
посочените точки:
Везна тип

Брой

BP 310-S

2

PB 8001-S

5

BP 1200

2

Метрологични
характеристики

Точки за калибриране
/g/

Клас на точност: ІІ
e=0.01 g; d=0.001 g;
Min 0.02 g; Max 310 g
Клас на точност: ІІ
e=1 g; d=0.1 g;
Min 5 g; Max 8100 g
Клас на точност: ІІ
e=0.1 g; d=0.01 g;
Min 0.05 g; Max 1200 g

0,02;10; 50; 100; 200; 250;
300
5; 50; 100; 200; 500; 1000;
2000;4000; 5000; 6000;
8000
0,5; 20; 50; 100; 200; 300;
500; 1000; 1200

PG 5002

2

Клас на точност: ІІ
e=0.1 g; d=0.01 g;
Min 0.5 g; Max 5100 g

0,5; 20; 50; 100; 200; 500;
1000; 2000; 2500; 5000

6. Изисквания към участниците
6.1.
Изисквания към личното състояние на участниците:
6.1.2. Участникът следва да отговаря на минималните изисквания по ЗОП и за него да не са
налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, като в случай, че бъде
избран за изпълнител преди подписване на договора следва да изпълни задълженията
по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
6.2. Основания за отстраняване
6.2.1. Възложителят ще отстрани:
- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката;
- Участник, който не е представил предложение в съответствие с изискванията на
Възложителя за изпълнение на поръчката.
7. Място на изпълнение
Мястото на изпълнение на поръчката – административните сгради на Възложителя в градовете
София, ул. Лъчезар Станчев № 13 – 5 броя везни, гр. Пловдив, бул. ,,Санкт Петербург“ № 67 –
4 броя везни, гр. Габрово, ул. ,,Бодра смяна“ № 3 – 2 броя везни.
8. Изискуеми документи:
- Оферта (Приложение 1)
- Ценово предложение - цена за цялостно изпълнение на поръчка, включително
транспортните и командировъчни разходи до съответния град (Приложение 2);
- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП (Приложение 3);
- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от
ЗОП (Приложение 4)
*Участниците трябва да представят всички документи и да отговарят на всички
изброени условия.
9. Начин и срок за плащане
9.1. 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 услугата без забележки.
10. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 2 (два) месеца от крайния срок за
представяне на офертите;
11. Критерий за възлагане, показатели за оценка и тяхната тежест
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 цялостно изпълнение
на поръчката.
12. Срок за получаване на оферти:
Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр.
София, до 17.30 часа на 18.04.2017 г.
13. Дата на отваряне на оферти:
Офертите ще бъдат отворени от назначената от възложителя комисия на 24.04.2017 г. от
14:00 часа
14. Сключване на договор:
С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва
писмен договор.
Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:
1. Свидетелство за съдимост на законните представители на участника;
2. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на Възложителя
и на участника.
3. Данни за банковата сметка на изпълнителя;
4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от
упълномощено лице.
Лица за контакти:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М.
Димитров“ №52А, лица за контакти:
Вяра Хранова – 0882631490, Vyara.Hranova@damtn.government.bg
Павлина Данаилова , тел:02/9862266, e – mail: Pavlina.Danailova@damtn.government.bg
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 – Оферта
2. Приложение № 1а
3. Приложение № 2 - Ценово предложение
4. Приложение № 3 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
5. Приложение № 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП
6. Приложение № 5 - Договор – проект

