
  

92-02-13/10.05.2017 г.   

ОДОБРЯВАМ: 

ВАЛТЕР ВАСИЛЕВ 

И.д Председател на ДАМТН 

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

 

по обществена поръчка с предмет: 

„ Доставка на еднократни пломби за запечатване на метални съдове с проби от течни 

горива за  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция  

Контрол на качеството на течните горива“.  

 

1. Предмет на поръчката: 

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на еднократни пломби за запечатване на метални 

съдове с проби от течни горива за  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН), Главна дирекция  Контрол на качеството на течните горива ( ГДККТГ)“.  

2. Срок за изпълнение на поръчката: 
Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 (тридест) календарни дни от датата на сключване на 

договор за обществената поръчка. 

 

3. Описание и предназначение на поръчката: 

 

 Предметът на обществената поръчка включва доставка на 15000 бр. еднократни пломби за 

запечатване на метални съдове с проби от течни горива.  

 

4. Прогнозна стойност 

Максималната стойност на поръчката е до 5 000 /пет хиляди/ лева без ДДС, с включени 

всички разходи, свързани с изпълнението.  

 

5. Технически спецификации 
 

Пломба 

Еднократна пластмасова пломба за запечатване на метални кутии с проби от течни горива, 

без да се използват пломбажни клещи. 

Изработена от устойчива пластмаса издържаща на механични, химични и атмосферни 

влияния. 

Всички детайли на пломбата да се запечатани в моноблок, който да не се отворя без видими 

следи от посегателство.  

Вътрешният механизъм да се върти само в една посока (по часовата стрелка), което да 

осигурява невъзможността за извличане на въжето след установяване на пломбата.  

Извличането на въртяща се вставка, на която се намотава въжето, да е възможно само при 

нейното пълно разрушаване.  

От едната страна на пломбата да има възможност за нанасяне на шестцифрен номер, от 

другата страна логото на ДАМТН и надпис ГД ККТГ.  

Пломбите да са изработени в комплект от шест броя с един номер. 

Номерата да започват от 102 835. 

Номера, надписи и лого изобразени върху пломбата, да са защитени с пластичен слой, 

което изключва всякакво механично въздействие върху тях.  



  

Върху корпуса на пломбата да се нанася названието на компанията производител и година 

на производство.  

Въже:  

Гъвкавото галванизирано въже с диаметър 0,6 - 0.7 мм., дължина 400 мм., издържащо на 

усилие на разкъсване от 200 до 250N.  

 

Опаковка:  
Опаковани в найлонови пликове по десет комплекта в плик, поставени в кашони до десет 

плика в кашон. 

 

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 не отговаря на поставените критерии за подбор, които са минимални 

изисквания на Възложителя по допустимост, или не изпълни друго условие, посочено в 

настоящата покана за участие; 

- 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 – административна сграда на Възложителя в София, кв. 

Полигона, ул. „Петър Мутафчиев“№ 2.  

 

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. Гаранция за изпълнение  

Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на 

договора за възлагане на обществената поръчка без ДДС.  

Участникът сам избира формата на гаранцията. Гаранцията може да бъде предоставена под 

формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, под формата банкова 

гаранция, издадена в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или 

парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.  

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, същата трябва да 

бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят 

заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената 

поръчка. Срокът на банковата гаранция е минимум срокът на договора плюс 30 (тридесет) дни.  

Оригиналът на банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя, или платежният документ за внесената по банков път 

сума трябва да бъде представен на Възложителя преди подписване на договора или при неговото 

сключване.  

Разходите по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят следва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на 

получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата 

процедура.  

Условията и сроковете за задържане/освобождаване на гаранцията се уреждат в договора за 

възлагане на обществена поръчка по съответната обособена позиция.  

Когато избраният участник е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в 

него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията 

или титуляр на застраховката. 

13. 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 17.05.2017 г. 

Възложителят удължава срока за получаване на оферти, когато в посочения срок са постъпили 

по-малко от три оферти. За удължаването на срока се публикува съобщение на профила на 

купувача. 

 

14. Дата на отваряне на оферти: 

Офертите ще бъдат отворени от назначената от възложителя комисия на25.05.2017 г. от 

14:00 часа. 

     15. 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; 

5. Документ за гаранция за изпълнение 

Лица за контакти: 

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М. 

Димитров“ №52А, лица за контакти: Николай Николов, главен инспектор в отдел ИКТГ, ГД 

ККТГ, тел: 0879519198, e – mail: Nikolai.Nikolov@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  

 

 


