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УТВЪРДИЛ:   

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител на  

Софийска област 

 

Областният управител на Софийска област, в качеството си на възложител, на 

основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и ръководейки се от принципите на публичност, 

прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция 

отправя настоящата 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 

във връзка с определянето на изпълнител за извършване противопожарни дейности  на 

сграда, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6 

 

1. Пълно описание:  

„ИЗВЪРШВАНЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДА, 

ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ, НАХОДЯЩА СЕ НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША“ 

№ 6 “, както следва: 

 

ДЕЙНОСТ 1: Проектиране и изграждане на пожароизвестителна 

инсталация в съответствие с нормативната уредба за пожарна безопасност в т.ч. 

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (СТПНОБП) и стандарт СД CEN/TS 54-14; 

ДЕЙНОСТ 2: Доставка и монтаж на евакуационно – осветителние, 

осигуряващо 1 lux светлина по пътищата за евакуация; 

ДЕЙНОСТ 3: Оборудване с пожаротехнически средства - пожарен кран, 

пожарен шланг и пожарен струйник и обслужване на вътрешни пожарни кранове, 

съгласно Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 за Правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО); 

ДЕЙНОСТ 4: Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 120 с 

размери 1,2 м. х 3 м. и демонтаж на съществуващата врата; 

2. Количествена сметка : 

        Приложение № 1- Противопожарни дейности на сграда, предоставена за 

управление на Областен управител на Софийска област, находяща се на адрес: гр. 

София, бул. „Витоша“ № 6. 

3. Технически изисквания към участниците: 

3.1. Участниците да притежават разрешение от ГД ПБЗН към МВР за 
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осъществаване на съответните противопожарни дейности, предмет на настоящата 

процедура. 

3.2. Участниците да разполага с миминум трима служители, лицензирани за 

извършване на дейности по поддържане и обслужване на противопожарни системи и 

съоръжения. 

3.3. Вложените материали да отговарят на действащата нормативна уредба 

в Р. България и приложимите стандарти. 

 

4. Място на изпълнение: гр. София, бул. „Витоша“ № 6. 

5. Прогнозна стойност – до 16 600.00 /шестнадесет хиляди и шестотин/ 

лева без ДДС. 

6. Гаранционен срок на изпълнените дейности: не по-малко от 24 

месеца; 

  

7. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 /шестдесет/ дни. 

8. Критерий за избор - “икономически най-изгодна оферта“. 

8.1. Показатели за оценка на предложенията и начин за определяне на 

тежестта им в крайната комплексна оценка: 

- Предложена цена в български лева с ДДС. Теглови коефициент – Ц = 40; 

- Гаранционен срок за ПИИ и евакуационно осветление. Теглови 

коефициент – Г = 40; 

- Срок за изпълнение. Теглови коефициент – С = 20. 

9. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията - 

офертите се оценяват съобразно критериите за оценка и тяхната тежест в общата бална 

оценка. 

ПОКАЗАТЕЛ ЗА 

ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ: Ki 

ТЕЖЕСТ НА 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ: 

Ai 

ПРИЕСЪЕДИНЕН 

БРОЙ ТОЧКИ: Bi 

K1: предложена цена в 

български лева с ДДС 

А1 = 40 B1 = Цмин/Цпр 

К2:следгаранционна 

поддръжка на адресируема 

пожароизвестителна 

инсталация  

А2 = 40 В2 = Гпр/Гмакс  

К3: срок за изпълнение  А3 = 20 В3 = Смин/Спр 

ЛЕГЕНДА: 

Кi – критерий за оценка на предложенията; 

Ai – тежест на критерия; 

Bi – присъден брой точки; 

Цпр; Спр; Гпр – предложения на кандидата; 

Цмин; Смин – минимално предложение на участниците в процедурата; 

Гмакс – максимално предложение на участниците в процедурата; 

  

 За всеки критерий се дават от 1 до 100 точки по следната формула: Ki = Ai x 

Bi. Стойностите на всеки от посочените показатели се получават по следния начин: 

 К1 – предложена цена в български лева с ДДС – представлява 

съотношението между предложената най-ниска цена от участник в процедурата към 

предлаганата цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 40. 

 К2 следгаранционна поддръжка на адресируема пожароизвестителна 

инсталация – представлява съотношението между предложения гаранционен срок на 
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всеки един от участниците в процедурата към максималния гаранционен срок, 

предложен от участник в процедурата, умножено с теглови коефициент – 40. 

 К3 – срок за изпълнение – представлява съотношението между минималния 

предложен срок за изпълнение към предложения от участника срок за изпълнение, 

умножено с тегловен коефициент – 20.  

 Комисията класира участниците на база комплексна оценка, получена като 

сбор от стойностите на съответните оценки: К комплесна оценка= K1+K2+K3. 

 За оценка на офертите комисията прилага формулите в таблицата. На първо 

място се класира участникът, получил най- висока комплексна оценка. 

 При равенство на комплексната оценка, на първо място се класира 

участникът с най- висока стойност по К1. 

Максималната комплексна оценка е 100 точки. 

10. Срок за изпълнение -  не по-късно от 60 / шестдесет / дни от датата на 

подписване на договор. 

11. Условия и начин на плащане - чрез банков превод от Областна 

администрация на Софийска област по сметка на Изпълнителя, с отложено плащане до 

30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписването на двустранен протокол за 

извършените противопожарни дейности и представена валидна данъчна фактура. 

12. Всяка оферта – подписана и подпечатана, следва да бъде съобразена с 

техническото задание и да съдържа следните реквизити: 

- Ценово предложение – обща стойност за изпълнение, с приложени 

съответни Количествено-стойностни сметки без включен ДДС, съответстващи на 

приложената количествена сметка (Приложение №1); 

- Гаранционен срок за обслужване на доставеното оборудване и цена на 

следгаранционно обслужване на ПИИ; 

- Срок на валидност на офертата: не по-малко от 60 /шестдесет/ дни; 

- Административни данни на оферента: наименование, административен 

адрес, лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес 

(ако има такъв); 

- Копия от документи за доказване на обстоятелствата по т.3.1 и 3.2. 

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 

часа на 10.08.2018 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6 или на 

електронната поща на Областна администрация на Софийска област: 

sofoblast@government.bg, с предмет: „Извършване противопожарни дейности на 

сграда, предоставена за управление на Областен управител на Софийска област, 

находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6.“. 

 

Лице за контакти: Борислав Калаузки – служител по противопожарна 

безопасност, тел: 02/930 1831; мобилен 0896456142 

Приложения: 

1. Количествена сметка – Приложение № 1 

2. Техническо задание 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

А. Пожароизвестителна инсталация 

№ Описание Прогнозен Брой 

1 Проект Пожароизвестяване /в Autocad/ 1 

mailto:sofoblast@government.bg
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2 
Димен детектор /с инструкции за обслужване от 

производителя на периоди не по-малки от 12 месеца/ 
68 

3 Адресируеми карти 68 

4 Основа за  детектор  60 

5 Ръчен пожароизвестител 4 

6 Сирена   8 

7 Пожароизвестителен Панел 1 

8 Повторител 1 

9 Акумулатори  4 

10 Пожароизвестителен кабел 1000 

11 

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация и 

сервизно обслужване съгласно изисквнията на наредба 8121з-

647 / 2014 за период от 24 месеца 

1 

Б. Евакуационно осветление 

1 Доставка и монтаж на евакуационно-осветителни тела 50 

2 Окабеляване за евакуационно-осветителни тела 50 

В. Вътрешни пожарни кранове /ВПК/ 

1 
Доставка и монтаж на пожарен кран, пожарен струйник и 

пожарен шланг 
4 

2 
Обслужване на пожарен кран съгласно Наредба 8121з-647 / 

2014 
4 

Г. Доставка и монтаж на пожароустойчива врата 

1 Демонтаж на съществуащи врати 2 

2 
Доставка и монтаж на пожароустойчива врата с анти-паник 

брава в отвор с размери 1,2 х 3 м. 
1 

 
 

 

 

 


