
Партида: 2946 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2946
Поделение: ________
Изходящ номер: 3971 от дата 20/08/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Военно формирование 46380 към МО
Адрес
ул. "Дякон Игнатий" 3
Град Пощенски код Страна
София 1000 България
Място/места за контакт Телефон
София, ул. "Ген. Стефан Тошев" 
№86

02 9227420; 02 9227411

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Валентин Соколов, Йордан Шумчев
E-mail Факс
sa@iksbg.org 02 8553029
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.dis.mod.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.dis.mod.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на противопожарни средства за нуждите на военно 
формирование 46380 - МО

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 35111000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставка на:
1. Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг (СЕ) - 50 бр.;
2.  Пожарогасител прахов - 2 кг  АВС .(СЕ) - 50 бр.;
3.  Пожарогасител прахов - 6 кг  АВС .(СЕ) - 100 бр.;
4.  Пожарогасител прахов - 12 кг  АВС .(СЕ) - 50 бр.;
5.  Пожарогасител водопенен:- 9 л - АFFF.(СЕ) - 120 бр.;
6.  Шланг - 52 мм. с щорцове - 100 бр.;
7.  Струйник - 52 мм. - 100 бр.;
8. ПП касети – съгласно БДС EN 671-3 (за вграден монтаж) - 90 
бр.;
9. Евакуационни осветителни тела с автономност не по малко от 60 
мин - 100 бр.;
10. Указателни знаци - съгласно Наредби с № РД-07/8 от 
20.12.2008 г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопастност и/или здраве при работа и № Iз-2377 от 15.09.2011 
г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите със стандартни размери - 300 бр.;

Прогнозна стойност
(в цифри): 40000   Валута: BGN
Място на извършване
София, военно формирование 46380 - МО код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
I. Участниците следва да предоставят оферта, която да отговаря 
на изискванията на чл.101в от ЗОП, както и да съдържа:
1.Документ, удостоверяващ актуалното правно състояние на 
кандидата – заверено копие от документа за регистрация или 
единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец; копие от документ за самоличност, когато 
участникът е физическо лице; 
2. Попълнени образци на оферта, ценово предложение, декларации и 
административни данни,приложения към поканата;
3. Заверено копие от Разрешение, издадено съгласно Наредба № Iз-
2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и 
контролна дейност на търговци, извършващи дейност по пожарна 
безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, 
свързани с пожарната безопасност.
II.  Всички пожарогасители да бъдат придружени от съответните 
технически паспорти и декларации за съответствие по БДС EN 3-7 
"Носими пожарогасители".
III. Срок на доставка - 40 календарни дни след подписване на 
договор.
IV. Плащането ще се извърши в 30-дневен срок след доставката и 
след издаване на оригинална фактура и подписване на съответните 
приемо-предавателни документи.
V.До сключване  на договора, за обезпечаване на  изпълнението на 
задълженията по него, изпълнителят да внесе парична сума или 
учреди в полза на военно формирование 46380 безусловна 
неотменяема банкова гаранция в размер на 3 % от общата стойност 
на договора без ДДС, която ще   бъде освободена не по-рано от 30 
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(тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Ако 
гаранцията е парична сума, следва да бъде преведена по сметката 
на Възложителя:
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
IBAN: BG30BPBI79423388686301
BIC: BPBIBGSF.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 03/09/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
www.dis.mod.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/09/2012 дд/мм/гггг
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