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РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА

ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Предмета на обществената поръчка касае доставка на специализирана техника:
техническо оборудване за радиационна, химическа и биологична защита, инженерно
оборудване, пожарен автомобил и пожарогасители, по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на техническо оборудване за радиационна,
химическа и биологична защита”:
Позиция № 1.1. Газ-анализатори за измерване на токсични газове - 3 /три/ броя;
Позиция № 1.2. Газ сигнализатор – 2 /два/ броя;
Позиция № 1.3. Дозиметри за радиация – 4 /четири/ броя;
Позиция № 1.4. Дозиметри за повърхностно замърсяване - 3 /три/ броя;
Позиция № 1.5. Гама радиометър-дозиметър - 3 /три/ броя;
Позиция № 1.6. Индивидуални дозиметри за контрол на облъчването - 20 /двадесет/
броя;
Позиция № 1.7. Комплект въздушно-дихателни апарати - 10 /десет/ броя;
Позиция № 1.8. Газонепроницаем защитен костюм – 1 /един/ брой;
Позиция № 1.9. Куполна палатка за бърза дезинфекция с машина за топла вода – 1
/един/ брой.
Обособена позиция № 2 – „Доставка на инженерно оборудване”:
Позиция № 2.1. Мобилен кран 45 т. – 1 /един/ брой;
Позиция № 2.2. Бензинов моторен къртач – 3 /три/ броя;
Позиция № 2.3.Перфоратор – 4 /четири/ броя;
Позиция № 2.4. Моторен трион - 3 /три/ броя;
Позиция № 2.5.Бензинова резачка - 4 /четири/ броя;
Позиция № 2.6.Моторни помпи за отпадни води – 10 /десет/ броя;
Позиция № 2.7.Спасителни жилетки - 10 /десет/ броя;
Позиция № 2.8.Хидравлична Автовишка - минимална работна височина 25 метра и
максимална работна височина 30 м – 1 /един/ брой;
Позиция № 2.9. АТV с ремарке – 4 /четири/ броя;
Позиция № 2.10. GPS Преносима навигационна система – 6 /шест/ броя.
Обособена позиция № 3 - „Доставка на противопожарно оборудване”:
Позиция № 3.1.Пожарен автомобил за гасене с вода и пяна и с модул за издърпване
и оказване на първа помощ (повишена проходимост) – 1 /един/ брой;
Позиция № 3.2. Пожарогасители - 10 /десет/ броя.
Оферти трябва да бъдат подадени за всички обособени позиции.
Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС. Офертите на
участниците трябва да са съобразени с това обстоятелство. Прогнозната стойност на
поръчката общо е 1 854 100,00 (един милион осемстотин петдесет и четири хиляди и сто)
лева без ДДС, както следва:
Прогнозна стойност за обособена позиция № 1 – „Доставка на техническо
оборудване за радиационна, химическа и биологична защита” е общо 289 332
(двеста осемдесет и девет хиляди триста тридесет и два) лева без ДДС:
Позиция № 1.1. Доставка на газ-анализатори за измерване на токсични газове - 3
/три/ броя. Прогнозна стойност 30 236 (тридесет хиляди двеста тридесет и шест) лева без
ДДС.
Позиция № 1.2. Доставка на газ сигнализатор – 2 /два/ броя;. Прогнозна стойност 13
032 (тринадесет хиляди тридесет и два) лева без ДДС.

Позиция № 1.3. Доставка на дозиметри за радиация – 4 /четири/ броя. Прогнозна
стойност 84 802 (осемдесет и четири хиляди осемстотин и два) лева без ДДС.
Позиция № 1.4. Доставка на дозиметри за повърхностно замърсяване - 3 /три/ броя.
Прогнозна стойност 49 338 (четиридесет и девет хиляди тристатридесет и осем) лева без
ДДС.
Позиция № 1.5. Доставка гама радиометър-дозиметър - 3 /три/ броя;. Прогнозна
стойност 6 027 (шест хиляди двадесет и седем) лева без ДДС.
Позиция № 1.6. Доставка на индивидуални дозиметри за контрол на облъчването 20 /двадесет/ броя. Прогнозна стойност 31 065 (тридесет и един хиляди шестдесет и пет)
лева без ДДС.
Позиция № 1.7. Доставка на комплект въздушно-дихателни апарати - 10 /десет/
броя. Прогнозна стойност 20 405 (двадесет хиляди четиристотин и пет ) лева без ДДС
Позиция № 1.8. Доставка на газонепроницаем защитен костюм – 1 /един/ брой.
Прогнозна стойност 21 563 (двадесет и един хиляди петстотин шестдесет и три) лева без
ДДС.
Позиция № 1.9. Доставка на куполна палатка за бърза дезинфекция с машина за
топла вода – 1 /един/ брой. Прогнозна стойност 32 864 (тридесет и две хиляди
осемстотин шестдесет и четири) лева без ДДС.
Прогнозна стойност за обособена позиция № 2: „Доставка на инженерно
оборудване” е общо 1 099 451 (един милион деветдесет и девет хиляди четиристотин
петдесет и един) лева без ДДС.
Позиция № 2.1. Доставка на мобилен кран с товароподемност 45 тона – 1 /един/
брой. Прогнозна стойност 651 933 (шестстотин петдесет е една хиляди деветстотин
тридесет и три) лева без ДДС.
Позиция № 2.2. Доставка на бензинов моторен къртач – 3 /три/ броя. Прогнозна
стойност 14 368 (четиринадесет хиляди триста шестдесет и осем) лева без ДДС.
Позиция № 2.3. Доставка на перфоратор - 4 /четири/ броя . Прогнозна стойност 6
352 (шест хиляди триста петдесет и два) лева без ДДС.
Позиция № 2.4. Доставка на моторен трион – 3 /три/ броя. Прогнозна стойност 4
790 (четири хиляди седемстотин и деветдесет) лева без ДДС.
Позиция № 2.5. Доставка на бензинова резачка – 4 /четири/ броя. Прогнозна
стойност 4 590 (четири хиляди петстотин и деветдесет) лева без ДДС.
Позиция № 2.6. Доставка Моторни помпи за отпадни води – 10 /десет/ броя.
Прогнозна стойност 36 886 (тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и шест) лева
без ДДС.
Позиция № 2.7. Доставка на спасителна жилетка – 10 /десет/ броя. Прогнозна
стойност 3 225 (три хиляди двеста двадесет и пет) лева без ДДС.
Позиция № 2.8. Доставка на хидравлична автовишка - минимална работна височина
25 метра и максимална работна височина 30 м – 1 /един/ брой. Прогнозна стойност 244
475 (двеста четиридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет ) лева без ДДС.
Позиция № 2.9. Доставка на АТV с ремарке – 4 /четири/ броя. Прогнозна стойност
130 387 (сто и тридесет хиляди триста осемдесет и седем) лева без ДДС.
Позиция № 2.10. Доставка на GPS преносима навигационна система – 6 броя.
Прогнозна стойност 2 445 (две хиляди четиристотин четиридесет и пет) лева без ДДС.
Прогнозна стойност за обособена позиция № 3: „Доставка на противопожарно
оборудване” е общо 465 317 (четиристотин шестдесет и пет хиляди триста и
седемнадесет) лева без ДДС.

Позиция 3.1 Доставка на пожарен автомобил за гасене с вода и пяна и с модул за
издърпване и оказване на първа помощ (повишена проходимост) – 1 /един/ брой.
Прогнозна стойност 464 502 (четиристотин шестдесет и четири хиляди петстотин и два)
лева без ДДС.
Позиция 3.2 Доставка на пожарогасител - 10 /десет/ броя. Прогнозна стойност 815
(осемстотин и петнадесет) лева без ДДС.
Предложенията на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност по
всяка позиция. Участник предложил ценова оферта по-висока от прогнозната стойност на
позицията ще бъде отстранен от участие в процедурата.
I. Пожарният автомобил и оборудването трябва:
1. да бъдат нови, неупотребявани и от модели, които не са спрени от производство и
да са произведени до 12 месеца преди датата на доставка;
2. да отговарят на параметрите и техническите характеристики от Техническата
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да са в пълно съответствие с изискванията на Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложени към договора.
3. да отговарят на комплектацията на производителя;
4. да бъдат доставени във вид, готов за използване – напълно комплектовани и
тествани.
5. При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи илюстровани
каталози на резервни части за базовото шаси, помпата и надстройката на пожарният
автомобил и оборудването към него под формата на илюстровани каталози на оптичен и
хартиен носител
6. При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи техническа
документация на български език за пожарният автомобил и оборудване, която да включва
информация относно:
- технически данни и характеристики;
- ръководства (инструкции) за експлоатация: процедури за нормална експлоатация,
мерки за безопасност, установяване на неизправности и конкретни действия за
отстраняването им от страна на обслужващото лице. Почистване и хигиенни инструкции;
- инструкции за разкомплектоване, контрол и сглобяване;
- график за обслужване: честота и процедури за периодични проверки;
функционални изпитвания; процедури за техническо обслужване;
Като краен продукт, пожарният автомобил трябва да е преминал техническо
одобрение от компетентни технически служби за допускане до движение по пътната
мрежа, както и за първоначална регистрация в Република България.
II. Стандарти, технически норми и препоръки.
1. Производителите на базовото шаси, субструктурата, пожарната помпа,
въздушните дихателни апарати, моторните агрегати и специализираното оборудване
(стълби, шлангове, топлозащитни облекла, осветителни прибори, радиостанции,
турбоструйници) трябва да имат въведена система за управление на качеството в
съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент.
2. Съответствието на оборудването с посочените в отделните позиции на
техническата спецификация конкретни норми и/ или стандарти следва да е видно от
трайно нанесени върху оборудването СЕ маркировки, надписи и/ или пиктограми и да се
потвърждава с декларации за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания
към продуктите и Наредбата за маркировка за съответствие.

3. Възможностите на участника да осигури гаранционно обслужване
на
доставените автомобили и оборудване се удостоверява с декларация от участника с
приложен списък на сервизи в Република България, определени от производителите, със
съответните адреси и телефони.
4. Участникът следва да представи за пожарният автомобил декларация за
съответствие “ЕО” и съответствие с хармонизиран стандарт ЕN 1846 или еквивалент,
съгласно изискванията на “Директива 2006/ 42/ ЕО от 17.05.2006 г., относно машините”,
издадена от производителя или негов упълномощен представител.
5. Посочените параметри в техническата спецификация на оборудването са
минимални и задължителни.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА
РАДИАЦИОННА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА:
Позиция № 1.1. Газ-анализатори за измерване на токсични газове - 3 /три/ броя:
1. Довзривна концентрация на взривоопасни вещества с обхват: 0-100 % ДГВ
(долна граница на взривяемост);
2. Електрохимични сензори за следните вещества:
- амоняк с обхват 0-300 ppm NH3;
- хлор с обхват: 0÷20ppmCl2;
- въглероден окис с обхват 0-2000 ppm CO
-сероводород с обхват 0-200 ppm H2S;
3. Показанията при електрохимичните сензори да могат да бъдат извеждани на
дисплея както в ppm така също и в мг/м3.
4. LCD дисплей за визуализация на резултатите и параметрите на измерване
5. Алармени нива – 2, с възможност за настройване в измервателния обхват
6. Сигнализации при достигане на алармените прагове – 3 вида: вибрационна,
звукова и светлинна
7. Апаратът да бъде с вградена памет и автоматична система за тестване на
функционалната годност и калибриране на нулата на чист въздух
8. Апаратът да бъде акумулаторна батерия и зарядно устройство на 220V, като с
едно зареждане се осигурява непрекъсната работа на прибора минимум 10 часа.
9. Тегло – не повече от 0.3 кг.
10. Параметри на околната среда:
- температура от -15 до +50°С;
- влажност на въздуха от 10 до 95 %;
- налягане от 700 до 1300 hP .
11. Клас на прахо- и влагозащита ≥ IP65
12. Удароустойчив гумиран корпус;
13. Взривобезопасно изпълнение съгласно ATEX – зона 0
Позиция № 1.2. Газ сигнализатор – 2 /два/ броя:
1. Каталитичен сензор за измерване на взривоопасни вещества с обхват:
- довзривна концентрация на взривоопасни вещества(метан, водород, пропанбутан и други с обхват 0-100 % ДГВ (долна граница на взривяемост);
1.
Електрохимичен сензор за измерване на кислород с обхват: 0÷25 об. %
О2.

2.
Електрохимичен сензор за измерване на въглероден оксид с обхват:
0÷2000ppmCO;
3.
Електрохимичен сензор за измерване на сяроводород с обхват:
0÷200ppmH2S.
4.
LCD дисплей за визуализация на резултатите и параметрите на
измерване;
5.
Алармени нива – 2, с възможност за настройване в измервателния обхват
6.
Сигнализации при достигане на алармените прагове – 3 вида:
вибрационна, звукова и светлинна;
7.
Голям осветен дисплей за ясно и едновременно разчитане на показанията
на четирите газа;
8.
Апаратът да бъде с вградена памет и автоматична система за тестване на
функционалната годност и калибриране на нулата на чист въздух;
9.
Апаратът да бъде с акумулаторна батерия и зарядно устройство на 220V,
като с едно зареждане се осигурява непрекъсната работа на прибора минимум 10 часа;
10.
Тегло – не повече от 0.3 кг;
12. Параметри на околната среда:
- температура от -15 до +50°С;
- влажност на въздуха от 10 до 95 %;
- налягане от 700 до 1300 hP ;
13. Клас на прахо - и влагозащита ≥ IP65;
14.Удароустойчив гумиран корпус;
15.Взривобезопасно изпълнение съгласно ATEX ; зона 1
Позиция № 1.3. Дозиметри за радиация – 4 /четири/ броя:
1.
Сцинтилационен детектор CsI;
2.
Измерителен обхват по гама 0,01 µSv/h до 1 Sv/h;
3.
Енергиен диапазон 30 keV – 3 MeV за гама и рентгеново лъчение;
4.
Идентификация на естествени и индустриални радионуклиди;
5.
Течнокристален дисплей, видим на пряка слънчева светлина;
6.
Софтуер за настройка.
7.
Възможност за настройка на различни алармени нива за мощност на дозата
със светлинна и звукова сигнализация;
8.
Тегло не повече от 1500 г;
9.
Живот на батерията поне 24 часа. Вградено зарядно устройство;
10.
Bluetooth и USB връзки;
11.
Работна температура на околната среда от -20оC до +50оC;
12.
Устойчив на удар и вибрации, с клас на защита от вода IP54.
13.
Един от уредите да бъде с възможност за детектиране на неутрони с
енергиен диапазон 0,025 eV – 15 MeV;
Позиция № 1.4. Дозиметри за повърхностно замърсяване - 3 /три/ броя:
1.
Измерителен обхват за повърхностно замърсяване от 1 до 100 000 cps или
от 0,01 до 1 000 000 Bq/cm2;
2.
Енергиен диапазон:
Алфа > 2MeV;
Бета > 100keV
50 keV – 1,3 MeVза гама и рентгеново лъчение;
3.
Размер на прозореца на детектора минимум 15 см2

4.
Софтуер за настройка;
5.
Възможност за настройка на различни алармени нива за повърхностно
замърсяване със звукова и визуална сигнализация;
6.
Тегло не повече от 330 г с батерия;
7.
Размери максимум 80 х 130 х 60 мм
8.
Живот на батерията при нормални условия минимум 9 месеца;
9.
Работна температура на околната среда от -25оCдо +55оC;
10.
Компенсиране на фона при измерване в Bq/cm2;
11.
Вграден инфрачервен порт;
Позиция № 1.5. Гама радиометър-дозиметър - 3 /три/ броя:
1.
Гайгер - мюлеров брояч H*(10);
2.
Измерителен обхват за мощност на доза от 0,01 µSv/hдо 100 mSv/h;
3.
Измерителен обхват за доза от 0,01 µSvдо 1Sv;
4.
Енергиен диапазон 50 keV – 1,3 MeVза гама и рентгеново лъчение;
5.
Софтуер за настройка;
6.
Възможност за настройка на различни алармени нива за мощност на дозата
със звукова сигнализация;
7.
Тегло не повече от 220 г с батерия;
8.
Размери максимум 80 х 130 х 35 мм
9.
Живот на батерията при нормални условия минимум 9 месеца;
10.
Работна температура на околната среда от -25оCдо +55оC;
11.
Устойчив на удар и вибрации, с клас на защита от вода IP67;
12.
Вграден инфрачервен порт;
Позиция № 1.6. Индивидуални дозиметри за контрол на облъчването - 20
/двадесет/ броя:
1.
Измерителен обхват за мощност на доза от 0,1 µSv/h до 10 Sv/h;
2.
Показване на доза от 1 µSv до 10 Sv;
3.
Показване на мощност на доза от 0, 1 mSv/h до 10 Sv/h
4.
Енергиен диапазон 15 keV – 7 MeV за гама и рентгеново лъчение;
5.
Софтуер за настройка;
6.
Възможност за настройка на различни алармени нива за мощност на дозата
със светлинна, звукова и вибрационна сигнализация;
7.
Тегло не повече от 85 г с батерия;
8.
Размери максимум 90 х 60 х 25 мм;
9.
Живот на батерията при нормални условия минимум 9 месеца;
10.
Работна температура на околната среда от -10оCдо +50оC;
11.
Работоспособност при висока влажност на средата - < 90%
12.
Устойчив на удар и вибрации, с клас на защита от вода IP67;
13.
Електромагнитна съвместимост;
14.
Четец за дозиметри за комуникация между дозиметър и компютър;
Позиция № 1.7. Комплект въздушно-дихателни апарати - 10 /десет/ броя:
Съответствие с европейски директиви и стандарти: Като крайно изделие, ВДА
трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 137: 2006 тип 2 или еквивалент (за
пожарните служби) на PED Директива 97/23/ЕС:1997 за екипировка, работеща под
налягане. Да притежава CE маркировка и да е изпитан за съответствие с БДС EN

137:2006 или еквивалент.
Работно налягане 300 Bar (30,0 МРа). С повишено налягане в лицевата маска.
Комплектация:
- Самар (носеща рама) - Антистатичен, ергономичен, изработен от лек ударо- и
температуро-устойчив материал. С удебелени ремъци с меки подплънки за раменете и
колан, изработени от огнеустойчиви материали и с катарами с механизми против
самоотваряне. Ремъците и колана да могат да се свалят за почистване и да могат да се
подменят самостоятелно при нужда.
- Делим белодробен автомат – за повишено налягане, с куплунг за бързо свързване
към маската и шланга за средно налягане на ДА. Да е включен в сертификата на апарата
по БДС EN 137 или еквивалент. Да се активира с едно вдишване. С шланг, от химически
и температуроустойчив материал, притежаващ необходимата механична здравина. С
бутон (бутони) за отделяне от маската;
- Редуцирвентил - да осигурява въздушен поток, достатъчен за захранване на
основната маска и на втора, спасителна маска. Да позволява работа за период от
минимум 6 години без техническо обслужване. Да осигурява работа с бутилки с работно
налягане 300 Bar;
- Шланг (шлангове) за високо и средно налягане – изработен (и) от химически и
температуроустойчив материал, притежаващ (и) необходимата механична здравина и
издържащ(и) на въздействието на UV лъчи. Да има (т) добра устойчивост на огъване и да
не променя (т) свойствата си;
- Бутилка за сгъстен въздух – композитна (карбонова), ≥ 6,0 l/ 300 Вar. . Със
спирателен вентил, снабден с ръкохватка, непозволяваща презатягане на бутилката. Да
съответства на изискванията на PED Директива 97/23/ЕС:1997 и вентил, съответстващ на
БДС EN 144:2000 или еквивалент. Да е включена в сертификата на апарата по БДС EN
137 или еквивалент.
- Целолицева маска – Да съответства на изискванията на БДС EN 136 клас 3 или
еквивалент. Да притежава CЕ маркировка. С повишено налягане. Изработена от
материали, притежаващи висока степен на химична и механична устойчивост и
издържащи на въздействието на топлина и UV лъчи. Един универсален размер. С
разговорна мембрана, осигуряваща добра комуникация и с куплунг за бързо свързване
към белодробния апарат. Към маската да е предвиден ремък за носене (окачване) на врат.
Маската да е с панорамен визьор, изработен от устойчив на надраскване поликарбонат,
осигуряващ максимална панорама и с възможност за подмяна при счупване. Визьорът да
не пречупва, увеличава, намалява и изкривява наблюдаваните обекти. Цвят на маската черен. Маската да е включена в сертификата на апарата по БДС EN 137 или еквивалент.
- Адаптор за средно налягане (втора връзка за средно налягане) - За включване при
необходимост на втори белодробен автомат;
- Звуково сигнално устройство - задействащо се при понижаване на налягането в
бутилката (бутилките) под 55 ± 5 Bar;
- Контролен манометър – тариран през 10 Bar, защитен от механични повреди,
позволяващ следене на налягането при ограничена видимост и изведен на удобно за
оператора място;
- Спасителна качулка - с втори шланг за средно налягане, с постоянен приток на
въздух. Качулката да позволява лесното поставяне на изпаднал в безсъзнание или паника
човек. Да е с вграден белодробен клапан, без нужда от свързване. Когато не се използва,
да се носи в удобен калъф (чантичка), който да се прикрепя по лесен начин към
пожарникарски колан.

Позиция № 1.8. Газонепроницаем защитен костюм – 1 /един/ брой:
Да съответства на БДС EN 943-2 или еквивалент и да е сертифициран като тип 1а
ЕТ. Костюмът трябва да предпазва от агресивни, токсични или опасни материали.
Материалът от който е изработен костюмът, наред с изключителната си устойчивост към
различни субстанции трябва да притежава отлична защита при механични въздействия,
втечнени газове и залпов пламък.Дихателният апарат се носи отвътре, като да позволява
работа с една или с две бутилки. Тегло на костюма заедно с ботушите не повече от 7кг.
Голям панорамен визьор, позволяващ широко зрително поле. Да се предлага в не по
малко от 3 размера. Срок на годност на съхранение на костюма ≥ 10години.
Газонепроницаемият защитен костюм трябва да бъде за многократна употреба, без
ограничение на броя на използването му в срока на годност.
Позиция № 1.9. Куполна палатка за бърза дезинфекция с машина за топла вода
– 1 /един/ брой:
Деконтаминационна надуваема палатка с душ за предварителна обработка на
защитни химически костюми в комплект с устройство за производство на топла вода.
Да бъде с надуваеми разпъващи се пневматични арки и да има предпазен клапан.
Височина не по-малка от 2,40 м. Размери на основата не по-малко от 2,0 х 2,0 м.
Материалът на душ-кабината да е от специален полиестер, двустранно покрит с
ПВЦ.
Душкабината да бъде с четири прозрачни стени и да е предназначена за 1 човек. На
едната стена да има закачени 2 вътрешни ръкава с ръкавици за подпомагане на къпещия
се отвън. Входът и изходът да бъдат с ципове.
Душовата система да бъде с дюзи и да има четка, захранвана с вода. На палатката да
има монтиран стандартен „С или D”-куплунг за изсмукване на мръсната вода и
стандартен „С или D” куплунг за захранващата вода.
В доставката да бъдат включени всички необходими принадлежности за укрепване
на палатката и надуването и от бутилка със сгъстен въздух. Да има редуцирвентил за
захранващата вода с входно налягане до 10 бара и редуциране до работното налягане.
Входът и изходът на редуцирвентила да бъдат със стандартен „С или D”-куплунг. Към
комплекта да бъде включен и захранващ шлаух с дължина не по-малка от 70 см,
предназначен за свързване към изхода на редуцирвентила и входа на душовата система.
Свързващият шлаух да бъде от двата края със стандартен „С или D”-куплунг.
Да има платнище с размери не по-малки от 4 х 4 м от устойчив материал за
подлагане под палатката, с цел защитаване от повреда.
Палатката да бъде поместена в чанта за съхранение и транспортиране с размери не
по-големи от: 1,40 х 0,80 х 0,80 м.
Устройство за топла вода - захранване 230 V АС, производителност - не по-малко от
500 до 1200 л/час. Входът и изходът да бъдат със стандартен „С или D”-куплунг.
Температурата на произведената вода да може да се регулира до 50°С . Размери - не поголеми от 0,70 х 0,70 х 1,00 м. Тегло - не по-голямо от 80 кг.
Помпа за захранване с чиста вода от външен източник с дебит осигуряващ
захранване на душовата система. Захранване 220 V.
Помпа за изсмукване на замърсената вода, дебит не по-малко от 150 л/мин.
Захранване 220 V.

Затворен резервоар за мръсна вода - да бъде с обем не по-малък от 1000 л. и тегло
не по-голямо от 10 кг. Да бъде изработен от материал ПВЦ и да бъде поместен в чанта за
носене и съхранение с размери не по-големи от: 0,80 х 0,50 х 0,50 м.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ИНЖЕНЕРНО ОБОРУДВАНЕ
Позиция № 2.1. Мобилен кран с товароподемност 45 тона.
1. Шаси
- Усилено, за работа в тежки условия
- Задвижване – 4х4х4
- Двигател – 6 цилиндров турбодизелов, с течностно охлаждане
- Мощност на двигателя - минимум 115 kW
- Въртящ момент на двигателя - минимум 650 N/m
- Спирачна система - двукръгова, с дискови спирачки на преден и заден мост
- Система за стабилизаране - 4 бр. независими телескопични греди с хидравлично
управление и вертикални хидравлични крикове. Електро-хидравличен контрол от
кабината.
2. Кранова уредба:
Товароподемност – 45т.
Дължина на стрелата :
събрано състояние >10 м.
разпънато състояние > 32 м.
Тип на стрелата – 4 секционна, телескопична със синхронно разпъване и
напълно хидравлично задвижване.
Подем на стрелата - подемът да се задвижва с двойно действащ
хидравличен цилиндър;
Ъгъл на подем на стрелата δ
- мин. ъгъл на подем: δ мин. < 0 о;
макс. ъгъл на подем: δ макс. > +78о.
Операторска кабина – изцяло стоманена конструкция, с предпазно стъкло и
регулируема ергономична седалка на оператора
3. Въртене – 360 ° непрекъснато въртене
Позиция № 2.2. Бензинов моторен къртач – 3 /три/ броя:
- Тегло (без инструмента) kg ≤≤ 24,0
- Опашка mm ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160
- Брой на ударите 1/min - мин 1.200
- Енергия на отделния удар J (mkp) – мин 45 (4,5)
- Задвижване Едноцилиндров двутактов бензинов двигател с въздушно охлаждане
- Работен ходов обем мин : ≥ 80 cm3
- Експлоатационна мощност ≥ kW (PS) 1,6 (2,18)
- Обем на резервоара ≥ 1,8L (литра)
- Разход на гориво ≤ l/h 0,9
Позиция № 2.3. Перфоратор – 4 /четири/ броя:
- напрежение на акумулатора (V) ≥ 18
- капацитет на акумулатора (Ah) ≥ 2.2
- тип батерия Li Power
- сила на удара (J) ≥ 1.7
- Захват SDS plus

- Ляв/десен ход
- обороти (мин-¹) 0 - 1 000
- Ø пробиване в бетон (мм) до 20
- тегло (кг) ≤ 3.7
- бр.акум. батерии 2
Позиция № 2.4. Моторен трион - 3 /три/ броя:
С едноцилиндров, двутактов, бензинов двигател
Мощност ≥ 2,0 kW
С инерционна спирачка и система за намаляване на вибрациите.
Работна дължина на шината ≥ 400 mm
Стъпка на веригата - 325 или 3/8 инча
Тегло без шина и верига ≤ 6 kg
Комплектация за 1 к-т моторен трион:
Шина- 1 бр.
Верига- 1 бр.
Комплект инструменти за обслужване - к-т
Позиция № 2.5. Бензинова резачка - 4 /четири/ броя:
- С едноцилиндров, двутактов, бензинов двигател
- Мощност ≥ 3,4 kW
- С обръщащо се режещо рамо
- Диаметър на работния диск ≥ Ø 300 mm
- Тегло без режещия диск ≤ 10 kg
- Комплектация за 1 к-т моторен дисков циркуляр:
- Диск универсален спасителен - 1 бр.
- Комплект инструменти за обслужване
Позиция № 2.6. Моторни помпи за отпадни води– 10 /десет/ броя:
-Преносима моторна помпа с олекотена рамка
- Дебит на помпата ≥ 850 л./мин. при 2 бара
- Минимален размер на засмукваните твърди частици ≥ 25 мм.
С бензинов 4 тактов двигател с вътрешно горене.
Мощност ≥ 6,5kW.
Стартер - Електрически, задвижван от собствена акумулаторна батерия
Смукателно отверстие оборудвано със съединител STORZ mm;
Нагнетателното отверстие оборудвано със съединител STORZ mm;
Тегло ≤ 70кг.
В комплектация с 2бр.х 2м. смукателни тръби STORZ - В
mm съответстващи
на изискванията на EN ISO 14557 или еквивалент;
Смукателна цедка STORZ - В
mm - съответстваща на изискванията на DIN 14
362 или еквивалент.
Въже за смукателна линия - 1 бр. - 20 m.
Позиция № 2.7. Спасителни жилетки - 10 /десет/ броя:
- 150 Нютона плаваемост
- снабдена със свирка;
- да е снабдена с лампа с интезитет най-малко 0,75 кандела и капацитет на
захранването най-малко за 8 часа.
-цвят- оранжев
-размери- ≥ XL
-Да съответства на стандарт EN 12 402-3 (EN 396) или еквивалент;

Позиция № 2.8. Хидравлична Автовишка – минимална работна височина 25
метра и максимална работна височина 30 м – 1 /един/ брой:
1. Товарен автомобил
- Двигател - дизелов, 4 цилиндров,горивна система “common rail”
- Обем на двигателя - минимум 4000 см3
- Мощност на двигателя - минимум 125 kW
- Въртящ момент на двигателя - минимум 550 N/m
- Степен на екологичност - минимум Евро 5
- Скоростна кутия – механична, минимум 6 скорости
- Кабина - стандартна къса, 1+2 места
- Задвижване - 4х2, заден двигателен мост
- Спирачки - дискови на преден и заден мост
- Радиус на завой (по външен габарит) - максимум 8000 мм
- Допустимо общо тегло GVW - до 10 000 кг;
- Гуми – безкамерни, за регионален транспорт
- Друго оборудване: комфортна седалка на водача с пневматично окачване, звукова
сигнализация при движение на заден ход
2. Надстройка:
- Минимална работна височина 25 м и максимална работна височина 30 м
- Хидравлична артикулираща стрела с телескопични рамене
- Товароподемност на коша - минимум 120 кг
- Минимален страничен работен обсег :
10,00 м (225 kg)
12,00 м (120 kg)
- Минимални размери на коша: 1500 x 800 x 1100 мм
- Завъртане на коша: 90°+ 90°
- Управление на платформата – чрез пултове от платформата и от коша
- Ъгъл на въртене стрелата на коша – минимум 360°
- Система за стабилизиране чрез хоризонтално - вертикални хидравлични
стабилизатори
- Функция за аварийно сваляне на коша
Съгласно Регламент 595/2009 базовото шаси по поз. 2.8 „Хидравлична автовишка минимална работна височина 25 метра и максимална работна височина 30 метра следва
да е оборудвано с двигател, отговарящ на екологична норма Евро VI и да притежава
необходимите сертификати за съответствие с посочена екологична норма Евро VI.
Позиция № 2.9. АТV с ремарке – 4 /четири/ броя:
Двигател – Бензинов 4 тактов едно цилиндров с течно охлаждане.
Работен обем > 400 сm3
Скоростна кутия – автоматична
Задвижване – 4х4
Междуосие > 1200мм.
Клиренс > 250мм.
Тегло < 400кг.
Електрическа инсталация – работно напрежение 12 V
Осветление - Предни светлини - габарити, мигачи, къси и дълги светлини
Задни светлини; к-т стоп светлини, габарити, мигачи, аварийни светлини

Дигитален или аналогов контролен блок състоящ се от: скоростомер;
оборотомер; часовник; индикатори за количество на горивото, температура на
охлаждащата течност на двигателя; брояч мото часове.
С монтиран теглич за прикачен товар ≥ 500кг.
Допълнително оборудване - Едноосно или двуосно работно ремарке с
товароносимост >300кг.
Позиция № 2.10. GPS Преносима навигационна система – 6 /шест/ броя:
- да е с подробна карта на България (на български език);
- с възможност за 2D и 3D изглед;
- с гласова навигация и меню и на български;
- адресите в България да се въвеждат на кирилица;
- очакван живот на батерията в работен режим минимум 2 часа;
-диагонал на екрана минимум 4.3"/ 10.9 см.;
- комплектът да включва: зарядно устройство за автомобил 12/24 V, стойка за
прикрепяне към стъклото на автомобила, инструкция за експлоатация на български.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО
ОБОРУДВАНЕ:
Позиция № 3.1. Пожарен автомобил за гасене с вода и пяна и с модул за
издърпване и оказване на първа помощ (повишена проходимост) – 1бр.
Количество,
параметър или
Спецификации – изисквания
условие за
съответствие
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ПОЖАРНИЯТ АВТОМОБИЛ СРЕДЕН ТИП АГВП , КЛАС М (ОТ 7.5
ДО 14 t), КАТЕГОРИЯ 2 (С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ) И С
МОДУЛ ЗА ИЗДЪРПВАНЕ
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАЗОВОТО
ШАСИ
ГАБАРИТИ (ГЕОМЕТРИЧНИ РАЗМЕРИ)
Максимална височина, H max [mm]

< 3300 mm

Максимална дължина, L max [mm]

< 7800 mm

Максимална широчина, W max [mm]

< 2600 mm

ПЪЛНА МАСА НА ОКОМПЛЕКТОВАН АВТОМОБИЛ, [kg]

≤14000 kg

ПРОХОДИМОСТ И КОЛЕСНА ФОРМУЛА
Проходимост

повишена

Колесна формула
Клиренс
ОКАЧВАНЕ

4х4,осигурена
против боксуване
≥ 390мм.
Усилено, за
работа в условия на
постоянна
натовареност на
автомобила в режим
на
очакване

ДВИГАТЕЛ
Четиритактов, дизелов (турбодизелов) двигател.

да

С течностно охлаждане

да

Работен обем

сm3

минимум 6 000

Съгласно Регламент 595/2009 базовото шаси следва да е оборудвано с двигател, отговарящ
на екологична норма Евро VI и да притежава необходимите сертификати за съответствие с
посочена екологична норма Евро VI.

Мощност

≥ 180 кW

Ниво на отделяне на вредни емисии

EURO - V

СПИРАЧНА УРЕДБА
Двукръгова или със самостоятелни кръгове за всички колела.

Антиблокираща система
Паркинг спирачка с блокаж на задните колела.
С извод за поддържане на налягане в пневматичната система, изведен
до вратата на водача
СКОРОСТНА КУТИЯ

В зависимост
от конструктивното
решение на базовото
шаси
да
да
да

Механична

да

Синхронизирана

да

Степени
Задна скорост - с изведен светлинен и звуков сигнал при
придвижване на автомобила на заден ход
СЪЕДИНИТЕЛ

≥ 6 степени
плюс една задна
Звуков сигнал
≥ 80 dB (A)
Сух

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Волан, разположен от ляво по посока на движението
С усилвател

регулиращ се
по височина и
наклон
да

КОЛЕЛА И ГУМИ
Предни и задни колела - с джанти и гуми с размер, в зависимост от
с безкамерни,
изискванията на производителя на базовото шаси
всесезонни гуми
Резервно колело, разположено извън полезния обем на кабината и
1 бр.
субструктурата, с джанта и гума аналогична по вид и размер на останалите
Свалянето и поставянето на резервното колело на постоянното му
място да не изисква нормалните усилия на повече от един човек
Всички джанти на колелата да са оцветени в основния цвят на
автомобила - сигнално червен
Година на производство на гумите на колелата на автомобила

да
RAL 3000

до 12 месеца,
преди датата на
доставка
В комплектацията на автомобила да е включен маркуч с дължина 10да
12 m, окомплектован с манометър за помпане на гуми
РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО
Вместимост

Зареждането с гориво да не изисква сваляне или преместване на
екипировка или други съоръжения от автомобила
Резервоарът да е с капачка, пригодена за заключване с ключ

За
изминаването на не
по-малко от 300 km
или 4 часа
непрекъсната работа
на помпата – за поголемия разход
да
да

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ
Работно напрежение
Генератор за ел.ток, осигуряващ възможност за включване на
допълнителни електрически устройства (радиостанция, специални
сигнали, осветителни тела и др.)
Акумулаторните батерии да са разположени извън полезния обем на
кабината, в отделен отсек, защитени от замърсявания и механични
повреди
Година на производство на акумулаторните батерии
Гаранционен срок на акумулаторните батерии

Да е монтиран главен изключвател (ключ-маса) на ел. инсталация
близо до мястото на водача
Да е монтирано вградено зарядно устройство, с изведен до
шофьорската врата куплунг 220V/16А за зареждане на акумулаторните
батерии без снемането им от автомобила
В комплектацията на автомобила да е включен гумиран кабел с
дължина 10-12 m, окомплектован с куплунг и щепсел тип “Шуко” за
зареждане на акумулаторните батерии
ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКИ И АНТИКОРОЗИОННИ ПОКРИТИЯ
Всички лаково-бояджииски покрития да са изпълнени с трайни,
висококачествени материали
Да е осигурена антикорозионна защита на ходовата част, кабината и
субструктурата
Всички елементи и детайли без лаково-бояджийско покритие да са
защитени чрез галванични покрития или покрити с безвредни пластични
материали, притежаващи висока устойчивост на UV лъчи, атмосферни и
експлотационни натоварвания
Основен цвят на автомобила – сигнално червен
Допълнителен цвят на автомобила – бял

24 V
да
да
до 12 месеца,
преди датата на
доставка
не по-малко от
24 месеца от датата
на подписване на
приемнопредавателния
протокол
да
да
1 бр.

да
да
да

RAL 3000
RAL 9003

ОСВЕТЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛНИ ЗВУКОВИ И СВЕТЛИННИ
СИГНАЛИ
Предни светлини - габарити, мигачи, къси и дълги светлини вградени в предната маска, защитени срещу механични повреди
Монтирани предни фарове за мъгла, защитени срещу механични
повреди

к-т
2 бр.

Задни светлини; к-т стоп светлини, габарити, мигачи, аварийни
светлини, фар за мъгла и осветление на регистрационния номер, защитени
срещу механични повреди
Монтирани разделено върху предната горна част на кабината сини
сигнални светлини 50-70 W, защитени срещу механични повреди
В предната маска на кабината монтирани сини стробоскопични
сигнални светлини 25 - 50 W, тип “бягаща светлина”, защитени от
механични повреди
В задната горна част на автомобила монтирана синя сигнална
светлина 50 - 70 W, защитена срещу механични повреди и не
възпрепятстваща работата със субструктурата
Осветлението на шкафовете на субструктурата да се включва при
отваряне на шкаф или при включено общо осветление на автомобила

к-т

Монтирана 2 – 5 тонална електронна сирена 100 – 200 W, с
високоговорящо устройство
Всички контролни и сигнални светлини за критичен работен режим
да са маркирани с пиктограми и описания (надписи) на български език

1 бр.

2 бр.
2 бр.
1 бр.
да

да

БРОНИ
Предна и задна – бели

RAL 9003

С осигурено място за монтиране на държавен контролен номер

да

БУКСИРНИ И ТЕГЛЕЩИ УСТРОЙСТВА

Преден и заден
буксир, със
заключващо
устройство

КАБИНА
Вид на кабината

Монолитна
еднообемна
стоманена кабина

Брой врати

2 бр.

Брой места

3 бр.(1+2)

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ НА КАБИНАТА
Климатик

да

Общообменна принудителна вентилация

да

ОЦВЕТЯВАНЕ И ЕКСТЕРИОР НА КАБИНАТА
Основен цвят - сигнално червен

RAL 3000

Предни врати – бели

RAL 9003

По цялото продължение от двете страни на кабината, на 50 mm под
страничните прозорци - бяла линия, с широчина 250 mm
На челната част на кабината – нанесени две симетрично разположени
вертикални бели ивици, с широчина 180 mm и разстояние между тях 90
mm, считано от геометричния център на предната маска на автомобила
Антена за УКВ радиостанция
Чистачки за почистване на предното стъкло с не по-малко от три
работни режима: бавна и бърза пауза и непрекъсната работа
Вградени в предната маска пръскачки за измиване на предното
стъкло
ВРАТИ НА КАБИНАТА

RAL 9003
RAL 9003

монтирана на
покрива на кабината
не по-малко от
две
не по-малко от
две

Брой врати

2бр.

Ъгъл на отваряне на вратите в хоризонтална равнина

≥ 75о

Врати да са осигурени срещу самозатваряне и с монтирани сигнални
осветителни тела при отворен режим
Да е осигурено механично заключване на предните врати с
еднообразен ключ
ВИЗЬОРИ НА КАБИНАТА (СТЪКЛА)
Всички стъкла на кабината да са изработени от безопасен материал
Челно стъкло - панорамно, безцветно, тонирано в горната част за
защита на водача и ръководителя на екипа от слънчево въздействие
Странични стъкла, снабдени с механичен управляващ механизъм

да
да

да
да
на всяка от
вратите

ОГЛЕДАЛА НА КАБИНАТА
Странични отопляеми, панорамни, тонирани огледала за задно
виждане

2 бр., по едно
от двете страни на
кабината
Огледало над предното стъкло на кабината за осигуряване видимост
1 бр.
пред предната броня
Огледала над предните врати за осигуряване видимост към предните
2 бр., по едно
колела
над двете врати
Всички огледала да са механично регулируеми в две равнини
да
ИНТЕРИОР НА КАБИНАТА

Дигитален или аналогов контролен блок състоящ се от: скоростомер;
оборотомер; часовник; индикатори за количество на горивото, температура
на охлаждащата течност на двигателя, налягане на маслото, зареждане на
акумулаторната батерия, включена паркинг спирачка и др., всички с
предупредителни светлинни сигнали при навлизане в критичен режим

Пред водача

Звуков и светлинен сигнал "отворена врата" или "отворен шкаф на
субструктурата"
Лампа за четене и управляващ блок на сигналната уредба

да

Пред седалката
на ръководителя на
екипа
Мобилна УКВ радиостанция с мощност ≥ 25 W, 136-174 MHz,
1 бр.
о
о
канално отстояние 12,5 КHz., температурен режим от – 20 С до + 60 С, монтирана на място,
работеща в единичен и двоен честотен симплекс. Канали ≥16, с
удобно за работа с
възможност за регулиране на каналната честота и селективно повикване, с нея както от
външна антена и високоговорящо устройство
ръководителя на
екипа, така и от
водача на
автомобила
Тапицерията на вътрешните повърхнини на кабината и седалките е от
да
материал, който не позволява поемането на замърсявания и миризми и е
лесен за почистване
Седалки - тапицирани, разположени по посока на движението.
3 бр. – за всеки
Шофьорска седалка – разположена от ляво по посока на движение на
член на екипа, с
автомобила, в дясно от нея – 2бр.
интегрирани в
облегалките
поставки за
дихателен апарат,
без мястото на
водача
Общо осветление на кабината, задействащо се при отворена врата
да
или при включване от водача
Подовото покритие на кабината да не позволява подхлъзване, да е
да
износоустойчиво и антистатично
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ:
Проверката на
всички
компоненти и
уредби, подлежащи
на ежедневен
контрол и
обслужване от
водача, да не
изисква повдигане
или накланяне на
кабината

ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАНЕВРЕНОСТ НА
ПОЖАРНИЯ АВТОМОБИЛ

Не по-лоши от
изискванията на
БДС EN 1846 или
еквивалентен за
пожарни
автомобили от този
клас

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
СУБСТРУКТУРАТА НА ПОЖАРНИЯТ АВТОМОБИЛ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Изработена изцяло от композитни материали, неръждаема стомана
или алуминиеви профили и алуминиева ламарина с допълнителна защита
срещу корозия
Всички кухини да са обработени срещу корозия и да са защитени от
проникване на вода и замърсявания
Конструкцията на субструктурата да е проектирана и изпълнена по
начин, позволяващ поемането на деформации и др. динамични
натоварвания при движение на автомобила
Основен цвят на субструктурата – сигнално червен
В задната част на субструктурата - две симетрично разположени
вертикални бели линии, с широчина 180 mm и разстояние между тях 90
mm
По цялото продължение на субструктурата от двете страни да са
нанесени бели линии, с широчина 250 mm като продължение на белите
хоризонтални линии на кабината
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

да

Закрепването на субструктурата към базовото шаси да е одобрено и
да е в съответствие с изискванията за автомобилен монтаж на
производителя на базовото шаси
Всички шкафове да са оборудвани с датчик за отворено положение, с
изведен предупредителен сигнал в кабината на автомобила
Всеки един елемент от оборудването, който е разположен в
шкафовете на субструктурата да е закрепен и осигурен срещу самоволно
падане
Компонентите, които при използване ще бъдат издадени повече от
250 mm от габарита на автомобила да са маркирани със светлоотражателно
фолио
Стълбите и другото оборудване, разположени върху покрива на
субструктурата, да са закрепени и осигурени срещу самоволно падане, а
закрепващите устройства да позволяват лесно освобождаване при
използване
Снемането на стълбите и другото оборудване от покрива на
субструктурата да се постига с нормалните усилия на не повече от двама
човека

да

да
да
RAL 3000
RAL 9003
RAL 9003

да
да
да
да

да

За всеки шкаф да е осигурено вътрешно общообемно осветително
тяло, задействащо се при отваряне вратата на шкафа или при включено
общо (габаритно) осветление на автомобила
Над всеки шкаф да е осигурено осветително тяло за районно
осветление с необходимата защита, осветяващо пространството пред
шкафа
СТРУКТУРИРАНЕ НА СУБСТРУКТУРАТА

да
да

Разположени от двете страни на субструктурата шкафове, затварящи
Не по-малко от
се с плъзгащи се във вертикална равнина (ролетни) врати
по два, от двете
страни на
автомобила
В задната част на субструктурата – един голям шкаф, с плъзгаща се
във вертикална равнина (ролетна) врата
Покрив на субструктурата – функционален, с осигурен достъп до
него посредством трайно монтирана стълба или степенки. С предвидено
място за разполагане и закрепване на пожарникарски стълби и друго
оборудване. Покривът да издържа допълнителното натоварване на двама
екипирани пожарникари, без да получава пластични деформации

да
да

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ШКАФОВЕТЕ
Всички плъзгащи се във вертикална равнина (ролетни) врати, да са
изработени от лека алуминиева сплав с двойнолицев дизайн. Те не са
оцветени в основния цвят на автомобила и върху тях не са поставени
хоризонтални бели ивици
Максималната височина на отворена във вертикална равнина врата
(ролетка) на който и да е шкаф, да не изисква използването на специални
приспособления за затварянето на шкафа

да

Допуска се
използването на
ленти за издърпване
на ролетките

Вратите на шкафовете да са оборудвани с фиксиращи устройства
срещу самоволно отваряне/затваряне в крайни горно и долно положение и
да са пригодени за заключване с еднообразен ключ или централно.

да

Всички шкафове да са конструирани така, че при експлоатацията и
при почистването (измиването) на автомобила да не прониква и да не се
задържа вода във вътрешността им
Защитата на външните и вътрешни осветителни тела над и във
вътрешността на шкафовете, да не позволява влизането на вода и
твърди частици при експлоатацията и при почистването (измиването)
на автомобила

да
≥ ІР 44

Полезният обем на шкафовете да позволява поместването на цялото
предвидено оборудване съгласно техническата спецификация

да

Подреждането на екипировката в шкафовете да не изисква снемането
на няколко различни вида екипировка за използването само на един от
видовете
Оборудването в шкафовете да е подредено според предназначението
си на плъзгащи се платформи, чекмеджета и рампи, които да позволяват
лесен достъп до него, със заключващи се механизми в затворено и
отворено положение
Привеждането в работно положение на която и да е от платформите,
чекмеджетата и рампите с оборудване, да не изисква използването на
специални приспособления или стълба за изтегляне

да

Отделенията за шланговете да са обособени чрез прегради и
снабдени с обезопасителни ленти (ремъци) с широчина 50 mm и със
закопчалки тип “Velcro” или еквивалент

да

да

Върху лентите
да са нанесени
надписи, указващи
размера на шланга

ПОЖАРНА ПОМПА

1 бр.

Да позволява подаване на вода и при движение на автомобила

да

Центробежна: за ниско и високо налягане, съответстваща на БДС EN
1028 или еквивалент
Дебити Q [l/min]

да

- Q ≥ 2000
l/min при 10 Bar;
- Q ≥ 240 l/min
при 40 Bar
Разположена в задната част на автомобила в самостоятелен шкаф на
да
субструктурата и задвижвана посредством отбор на мощност (РТО) от
двигателя на автомобила
Възможност за прекъсване и възобновяване подаването на гасително
Да, независимо
вещество - от кабината на автомобила и от шкафа на пожарната помпа
едно от друго
Смукателни тръбопроводи: Ø 110 mm, разположени симетрично в
2 бр., по един
задната част на автомобила. Със съединители тип “Storz-А”, защитени с от двете страни
капачки, осигурени срещу падане и изгубване чрез гъвкава метална връзка
към смукателните отверстия
Тръбопровод, захранващ с вода пожарната помпа от собствен
1 бр.
резервоар за вода (цистерната)

Нагнетателни тръбопроводи: 1 бр. за захранване на лафетния
струйник (монитора), 1 бр. за захранване на уредбата за бързо действие и 4
бр. Ø 75 mm, за захранване на нагнетателните отверстия, оборудвани със
съединители тип “Storz-В” и разположени симетрично 2х2 от двете страни
на автомобила в задната му част

Общо 6 бр.

ПОМПЕН ОТСЕК (ШКАФ НА ПОЖАРНАТА ПОМПА)
Обособен в задната част на автомобила. В него е разположена
пожарната помпа, дозатора за пяна, крановете на нагнетателните
тръбопроводи и на тръбопровода захранващ помпата с вода от собствения
резервоар
Монтиран контролен панел с регистриращи устройства, отчитащи:
температура на двигателя; налягане на маслото на двигателя; количеството
на водата в резервоара; количеството на пенообразувателя в резервоара;
времето на работа на пожарната помпа в моточасове; манометри за вакуум,
ниско и високо налягане на пожарната помпа

да

Монтирано дублирано високоговорящо устройство на
радиостанцията на автомобила и комутатор за работа с радиостанцията

да

Монтирани органи за: управление на оборотите на двигателя със
застопоряващ механизъм; включване и изключване на пожарната помпа;
включване и изключване подаването на пенообразувател и вода

да

Работно осветление с достатъчен интензитет за работа при нощни
условия
Трайно монтирана схема на водопенната комуникация и инструкция
за работа с пожарната помпа на български език
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ И ЦЕДКА

да

Смукателни тръби със съединители тип “Storz”, съответстващи на
изискванията на DIN EN ISO 14 557 или еквивалент

да

да

4 бр. х 2 m Ø
110 mm

Смукателните тръби да са разположени на място (под
да
субструктурата, над субструктурата или в шкафовете) позволяващо бърз и
лесен достъп до тях, да са осигурени срещу самоволно падане и да са
защитени от механични повреди и замърсяване
Смукателна цедка със съединител тип “Storz”, съответстваща на
1 бр. Ø 110 mm
изискванията на DIN 14 362 или еквивалент
с възвратен клапан
Смукателната цедка да е разположена в помпения отсек (шкафа на
пожарната помпа), осигурена срещу самоволно падане и да е защитена от
механични повреди и замърсяване
ВАКУУМЕН АПАРАТ

да
1 бр.

С автоматично включване
Максимално време за създаване на разреждане (вакуум) и засмукване
на вода от дълбочина 7,5 m:≤ 60 sec
Тип на вакуумният апарат
ДОЗАТОР

да
да
Да не е
газоструен тип
1 бр.

Стационарен, изработен от материал, устойчив на въздействието на
всички видове пенообразувател.

да
да

Да позволява дозиране на разтвор на пенообразувател за 3 и 6%.
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГАСИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА – ОБЩИ
ИЗИСКВАНИЯ

да

Да са изработени от корозиоустойчиви и киселиноустойчиви
материали.
Да са оборудвани с електронни нивомерни устройства и контролни
прибори за следене на нивото, дублирани със светлинни сигнали, изведени
в шкафа на пожарната помпа
Формата и разположението на резервоарите за гасителни вещества да
предполага максимално нисък център на тежестта на автомобила

да
да

РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА
Вместимост (обем)

1 бр.
m3 )

≥ 2 500 l (2,5

С прегради (вълноломи), преливник изведен под шасито и метален
тръбопровод, позволяващ бързото запълване на цистерната с вода от
пожарен хидрант или друг пожарен автомобил (1 бр. тръбопровод,
оборудван със съединител тип “Storz-В”
mm, сферичен кран и
капачка, осигуряващ горно пълнене на резервоара за вода)

да

С утайник и кран за аварийно (пълно) източване и отвор за
почистване
Закрепването на резервоара за вода към базовото шаси да е одобрено
и да е в съответствие с изискванията за автомобилен монтаж на
производителя на шасито
РЕЗЕРВОАР ЗА ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ

да

Вместимост (обем)

да
1 бр.

m3 )

≥ 250 l (0,25

С извод за запълване, оборудван със съединител тип “Storz-С” Ø 52
mm и капачка с отвор за компенсиране на подналягане, извод към дозатор
със сферичен кран с диаметър осигуряващ оптималната работа на пенната
система
Автомобилът да се достави напълно зареден със синтетичен
пенообразувател (група S, както са дефинирани в БДС EN 1568 или
еквивалент), за получаване на пяна с ниска, средна и висока кратност с 3%
работна концентрация (при смесване с вода за получаване на
пожарогасителна пяна с ниска, средна и висока кратност), съответстващ на
изискванията на БДС EN 1568 или еквивалент и предназначен за гасене на
пожари от клас А и клас В (както са дефинирани в БДС EN 2:1992 или
еквивалент)
Закрепването на резервоара за пенообразувател към субструктурата
или базовото шаси да е одобрено и да е в съответствие с изискванията за
автомобилен монтаж на производителя на шасито

да

да

да

ЛАФЕТЕН СТРУЙНИК (МОНИТОР)

1 бр.

Разположен на покрива на субтруктурата

да

С ръчно управление посредством ръкохватки

да

За подаване на компактна и разпръсната водни струи и въздушномеханична пяна
Ъгъл на ротация в хоризонтална равнина

да
0-360о

Ъгли на движение във вертикална равнина
-10

о

+70 о
Дебит на вода с осигурена възможност за регулиране на дебита
Далекобойност компактна водна струя

Надолу: 0 до ≤
Нагоре: 0 до ≥

≥ 800 l/min при
10 Bar
≥ 60 m

Далекобойност разпръсната водна струя

≥ 50 m

Далекобойност на пенната струя

≥ 50 m

В неработно положение, лафетния струйник да осигурява
изискванията за максимална височина на автомобила
Да е с монтиран манометър за налягане
УРЕДБА ЗА БЪРЗО ДЕЙСТВИЕ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

да
да
1 бр.

Разположение

в задния десен
шкаф по посока на
движение на
автомобила или в
помпения отсек на
субструктурата

Работно налягане

≥ 4,0 МРа (40
Bar).

С полутвърд шланг с дължина L = 60 m, навит на макара и 1 бр.
основен и 1 бр. резервен пистолетен струйник за сбита и разпръсната
водни струи с възможност за регулиране на дебита и подаване на пяна

да

Уредбата за бързо действие да позволява подаването на вода и пяна
независимо от степента на разгъване на маркуча.
Макарата да е оборудвана с барабанна спирачка и механизъм за
прибиране на полутвърдия шланг
ТРЪБОПРОВОДИ И КРАНОВЕ НА ВОДОПЕННАТА АРМАТУРА

да

Всички тръбопроводи и кранове да са метални и устойчиви на
въздействието на синтетичен пенообразувател

да

Тръбопровод за запълване на собствената цистерна с вода, оборудван
със съединител тип „Storz-B”, сферичен кран и капачка, разположен в
задната част на автомобила.
Тръбопроводите да са осигурени с компенсатори за деформации при
движение на автомобила.

1 бр.

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ОБОРУДВАНЕТО НА ПОЖАРНИЯТ АВТОМОБИЛ.
ОБОРУДВАНЕТО ДА ВКЛЮЧВА:
ОСВЕТИТЕЛЕН ПРИБОР, ВЗРИВОЗАЩИТЕН
Акумулаторен групов осветителен прибор, за работа в потенциално
експлозивна среда. Изработен и тестван в съответствие с (ISO 9001) или
еквивалент.
Да съответства на изискванията на Директива 94/9СЕ Директива
89/366/СЕЕ; EN 60079-0: 2006; EN 60079-15: 2005;EN 61241-0: 2006; EN
61241-1: 2004
Взривозащита:

Работна температура

да

mm

да

2 бр.

да

≥ Ех ІІ 2G Eex
ib IIC T4 zone 1 and
2; Еx II 2D IP 65 To
oC zone 21 and 22.
- 20 оС до + 40
о
С

Далекобойност на светлинния лъч
Максимално тегло в работно положение

≥ 120 m
≤ 1,5, kg

Непрекъсната работа с основната лампа

≥5h

Комплектация за 1 бр. осветителен прибор:
Зарядни устройства комплект: 1 бр. за автомобила и 1 бр. за
захранващо напрежение 220 V AC 50 Hz

По 1 к-т за
всеки прибор

РАДИОСТАНЦИЯ НОСИМА, работеща в единичен и двоен честотен
симплекс.

2 бр.

Мощност

1- 5 W

Честотен банд

136 – 174 MHz

Канално отстояние

12,5 KHz

Температурен диапазон

o

от – 20 oС до +

60 С
Канали

≥ 16

Батерия

LiIon ≥ 1 Ah

Комплектация на 1 бр.радиостанция:
Антена

1 бр.

Батерия

2 бр.

Зарядни устройства к-т:1 бр. за автомобила и 1бр. за 220 V AC 50 Hz

да

Автоаптечка, к-т

1 к-т

Пожарогасител прахов 6 kg, съгласно изискванията на БДС EN 3 или
еквивалент
Светлоотразителен триъгълник, съгласно изискванията за товарни
автомобили, бр.
Сигнална жилетка, съгласно изискванията за товарни автомобили, бр.

1 бр.
1 бр.
1 бр.

Крик хидравличен, 10 t, бр.

1 бр.

Ключ за джанти, бр.

1 бр.

Водовземателна стойка. Двупътна, за пожарен подземен хидрант по
DIN 3221, с номинален диаметър
mm, със спирателни кранове и
съединители тип "Storz" В
mm). Материал: Алуминиева сплав. Тегло
≤ 8 kg . Височина ≤ 1,1 m. Съответстваща на DIN 14375 или еквивалент,
бр.

1 бр.

Ключ за подземен пожарен хидрант. С квадрат 32 mm. Съответстващ
на DIN 3223 или еквивалент
Ключ за подземен спирателен кран, с квадрат 23 mm, бр.

1 бр.
1 бр.

Санитарен комплект за първа помощ. За пожарните служби.
Оборудване, съответстващо на, DIN 14142 или еквиваленти, к-т.

1 к-т

Стълба сглобна, четиризвенна. Материал: алуминиева сплав.
Дължина в работно положение: 8-8,5 m. Съответстваща на БДС EN 1147
или еквивалентен на него, к-т
Шланг
mm. С дължина L=20 m, к-т със съединители тип „StorzВ” по DIN 14303, машинно вързани със стоманена, мека поцинкована тел.
За работно налягане ≥ 16 Bar. Съответстващ на DIN 14 811, или
еквивалент, бр.
Шланг
mm, бр. С дължина L=20 m, к-т със съединители тип
„Storz-С” по DIN 14302, машинно вързани със стоманена, мека
поцинкована тел. За работно налягане ≥ 16 Bar. Съответстващ на DIN 14
811, или еквивалент, бр.
Водосъбирател А/ВВ
mm/ 2 х
mm), съответстващ на DIN
14 355 или еквивалент. Със съединители тип “Storz” . С 1 бр. капачка
mm със съединител тип “Storz-В”.
Диелектрични боти за изпитвателно напрежение ≥ 15 кV,
универсален размер, чф.

1 к-т

Диелектрични ножици за изпитвателно напрежение ≥ 2,5 кV, бр.

1 бр.

10 бр.

10 бр.

1 бр.
1 чф.

Диелектрични ръкавици за изпитвателно напрежение ≥ 2,5 кV,
универсален размер, чф.
Диелектрично килимче за изпитвателно напрежение ≥ 5 кV, бр.

1 чф.

Ключ за съединители тип “Storz А/В/С”, универсален, съответстващ
на изискванията на DIN 14 822 или еквивалент, бр.

2 бр.

Пенна насадка за турбоструйник за работно налягане от 3 до 7 Bar и
дебит до 235 l/ min,

2 бр.

Променител Ø 75/ Ø 52 mm със съединители тип “Storz В/С”,
съответстващ на DIN 14 342 или еквивалент.

2 бр.

Разклонител трипътен със съединители тип “Storz” В/СВС и
сферични лостови кранове, съответстващ на DIN 14 345 или еквивалент.

2 бр.

Стълба щурмова, изработена от алуминиева сплав и с кука от
високоякостна стомана. Дължина 4-4,25 m. Съответстваща на
изискванията на БДС EN 1147 или еквивалент.
Стълба тип “палка”. Изработена от дърво. С работна дължина 3 – 3,5
m. Съответстваща на изискванията на БДС EN 1147 или еквивалент.

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Топлозащитно метализирано пожарникарско облекло, к-т. Един
универсален размер. Сак за съхранение на облеклото. Да съответства на
изискванията на БДС EN 1486 тип 2 или еквивалент.
Турбоструйник за компактна и разпръсната водни струи, с дебит от
130 до 400 l/min при 6 Bar. С далекобойност на струята от 27 до 35 m при 6
Bar. Със съединител тип “Storz В”, съответстващ на DIN 14 367 или
еквивалент.
Турбоструйник за компактна и разпръсната водни струи, с дебит от
60 до 235 l/min при 6 Bar. С далекобойност на струята от 20 до 30 m при 6
Bar. Със съединител тип “Storz С”, съответстващ на DIN 14 367 или
еквивалент.
Хидравличен комплект за аварийно-спасителни действия за работно
налягане ≥ 630 Bar.

2 к-та
2 бр.

2 бр.

1 к-т

Да съответства на изискванията на БДС EN 13 204

да

С възможност за захранване на повече от един инструмент

да

Смяната на работните инструменти да не изисква спиране подаването
на хидравлично масло

да

Комплектация:
Хидравличен помпен агрегат

1 бр.

С бензинов, четири тактов двигател с вътрешно горене

да

Мощност

≥ 2,2 kW

Номинално налягане

≥ 630 Bar

Тегло

≤ 30 kg

Хидравличен комбиниран инструмент (за рязане, разпъване и
дърпане)
Сила на разпъване

1 бр.
≥ 150 kN

Сила на дърпане

≥ 50 kN

Капацитет за рязане на плътни стоманени пръти

≥ Ø 30 mm

Тегло

≤ 16 kg

Хидравлична мини ножица за рязане на педали, волани, панти на
врати и др.

1 бр.

Манипулация с една ръка

да

Капацитет за рязане на плътни стоманени пръти

≥ Ø 18 mm

Тегло

≤ 5,5 kg

Комплект хидравлични тръбопроводи за високо налягане, навити на
общ барабан със стойка, за захранване на два инструмента и дължина 15
m.
Еърбег-защита за волан

1 к-т
1 бр.

Нож за рязане на предпазни колани

1 бр.

Механичен инструмент за чупене и рязане на автостъкла

1 бр.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Гаранционен срок на базовото шаси на пожарният автомобил, без
оглед на пробега, считано от датата на подписване на приемопредавателния протокол
Гаранционен срок на пожарната помпа, считано от датата на
подписване на приемо-предавателния протокол

Не по-малко от
24 месеца

Гаранционен срок на субструктурата, считано от датата на
подписване на приемо-предавателния протокол

Не по-малко от
36 месеца

Не по-малко от
36 месеца

Гаранционен срок на оборудването, считано от датата на подписване
Не по-малко от
на приемо-предавателния протокол.
12 месеца
Гаранционен срок срещу корозия, считано от датата на подписване на
Не по-малко от
приемо-предавателния протокол
36 месеца
Гаранционен срок на всички лаково-бояджииски покрития, считано
от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

Не по-малко от
36 месеца

При поява на дефекти, в срока по предходните точки,
да
ПОЛУЧАТЕЛИТЕ уведомят писмено за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 1 работен ден от датата на установяването им.
Гаранционният срок спира да тече за периода от възникването до
отстраняването на повредите
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури аварийна техническа помощ за
Не по-малко от
базовото шаси и субструктурата 24 часа в денонощието и 7 дни в
24 месеца за
седмицата по време на гаранционния срок.
базовото шаси и
не по-малко от
36 месеца за
субструктурата
В гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури
Не по-малко от
постоянна “гореща линия” (телефон, факс, куриерска поща или e-mail) за 24 месеца за
техническа помощ на бенефициента.
базовото шаси и не
по-малко от 36
месеца за
субструктурата

Фирма/и със седалище в Р България за извършване на дейностите,
свързани с гаранциите (с име, адрес, телефон, и данни за фирмата) на
базовото шаси, субструктурата и отделните елементи на оборудването.

Да се
представи списък на
сервизи в Република
България,
определени от
производителите,
със съответните
адреси и телефони

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприема конкретни действия по
сервизните обаждания до 8 часа в работно време и до 24 часа за
обаждания извън работно време по време на гаранционния период.

да

При повреда на оборудването в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да я отстрани в десет дневен срок. Ако не
отстрани повредата в този срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени
за своя сметка повреденото оборудване с друго изправно до отремонтиране
на основното. В този случай, гаранционния срок на взетото за ремонт
оборудването се удължава с времето за отстраняване на повредата.

да

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за качественото и своевременно
отстраняване на възникналите откази. Ремонтът се счита за приключен
след демонстриране на правилната работа на пожарният автомобил или
оборудването пред представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

да

Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване, в т.ч.
транспортни разходи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да организира и извърши своевременно
стандартно техническо обслужване в гаранционния период. График за
периодичността на тези дейности се представя при въвеждане в
експлоатация на пожарният автомобил и оборудването.
Гаранциите обхващат всички разходи, свързани с транспортиране,
пощенски услуги и комуникации при диагностика, неизправности на
място, извършена от компетентен сервизен инженер до 10 работни дни
след писмено уведомяване.

да

Рекламации за качеството на пожарният автомобил и оборудването
могат да бъдат предявени от крайните получатели чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди изтичане на съответните гаранционни
срокове, като същите се установят с констативен
протокол, подписан от двете страни

да

да

да

В случай, че се установят скрити недостатъци, за които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е
длъжен да отстрани или замени некачествените компоненти или
оборудване с ново или със същите с по-добри характеристики, ако
недостатъкът ги прави негодни за използване по предназначение. Всички
разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

да

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ) И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ
Маркуч за помпане на гуми

1 к-т

Кабел за зареждане на акумулатори

1 к-т

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя софтуер за настройка на мобилните и
На оптичен
носими УКВ радиостанции.
носител
ПОДГОТОВКА НА ПОЖАРНИЯТ АВТОМОБИЛ И
ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Изпълнителят се задължава да извърши:
- регулиране и тестване;
- отстраняване на всички евентуални неизправности;
- тестване на експлоатационните качества за да докаже, че
оборудването работи, съгласно определените в техническите изисквания
параметри;
- демонстриране на правилното функциониране преди извършване
на техническото приемане;
Разходите за изпитанията са за сметка на изпълнителя
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

да
да
да
да
да

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да въведе в експлоатация пожарният
В двуседмичен
автомобил и оборудването след първоначалното му приемане и
срок след приемане
доставянето му до мястото на постоянна дилокация при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на доставката
– Областнаадминистрация - Враца, гр. Враца.
Въвеждането в експлоатация включва:
Запознаване на възложителя с инструкциите за безопасна
експлоатация на място
Провеждане на демонстрация за работа;

да
да

Отстраняване на всички евентуално възникнали неизправности;

да

Подписване на протокол от Възложителя

да

АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

не се допускат

КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНИЯ
След доставка на пожарният автомобил и оборудването, комисия от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще извърши техническо приемане на
доставката и съпровождащата я документация преди подписване на
приемо-предавателните протоколи.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да проведе входящ контрол на качеството
на доставеното оборудване, като за своя сметка извърши допълнителни
изпитания

да

да

Позиция № 3.2. Пожарогасители - 10 /десет/ броя.
- прахов 6 kg, съгласно изискванията на БДС EN 3

РАЗДЕЛ IV. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва, като
подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,
както и обединение от такива лица.
1.1. Участниците в процедурата имат право да представят само една оферта.
Представената оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 90
(деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с
изискванията на Закона за обществените поръчки. Офертата се подписва от законния
представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице.
Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език.
1.2. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически
и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на
обединението като самостоятелно юридическо лице. Участниците обединения следва да
предстовят документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се
посочва представляващия. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник.
2. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да
е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 и 5 от ЗОП:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2.2. който е обявен в несъстоятелност;
2.3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове;
2.4. който е в открито производство по несъстоятелност или е сключил
извънсъдебноспоразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
а в случай,че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си;
2.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.6. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
2.7. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
2.8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
2.9. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (описани в точка 3 по-долу) са
свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
2.10. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг
участник;

3. Изискванията по т. 2.1 и т. 2.7, когато е посочено от възложителя в обявлението,
се прилагат, както следва:
3.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
3.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския
закон;
3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
3.6 при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;
3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват участника;
3.8. в случаите по т. 3.1 до 3.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България;
3.9. За обстоятелствата по т. 2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 2.6 и 2.8 когато кандидатът или
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата,
които могат самостоятелно да го представляват.
4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията по т. 2.1 – т. 2.9 се прилагат и за подизпълнителите.
5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 2, в 7-дневен срок от
настъпването им.
РАЗДЕЛ V. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
6. Офертата задължително съдържа:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВРАЦА
ГР. ВРАЦА, БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ” № 1
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
“Доставка на оборудване за извънредни ситуации”
по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в
трансграничната зона” с референтен номер 2 (4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERGVR-DJ
Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията и следната
информация: име на Участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.
Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както
следва:
ПЛИК 1 - с надпис ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР;
ПЛИК 2 - с надпис ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО
ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ;
ПЛИК 3 - с надпис ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ПО ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ.
6.1. ПЛИК С ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - ПЛИК 3 съдържа:
6.1.1. Ценово предложение на Участника в процедурата - изготвено в пълно
съответствие с образеца от настоящата документация за всяка обособена позиция
(Приложения № 2а, № 2б, 2в). Ценовото предложение по обособената позиция се
поставя в запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена
позиция №……….” /като се посочва съответния номер на позицията/,
6.1.2. Ценовата оферта трябва да съответства точно на предложените в техническото
предложение количества, артикули, модели и производители.
6.1.3. Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС.
6.1.4. Пликовете за обособените позиции се поставят в общ запечатан, непрозрачен и
надписан плик с надпис „Предлагана цена по всички обособени позиции“.
6.2.ПЛИК С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО
ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ- ПЛИК 2 съдържа:
Техническа оферта на участника в процедурата– (Приложение № 1.1, 1.2.1.3).
Участникът трябва да представи техническо предложение за изпълнение на
поръчката за всяка обособена позиция, съдържащо:
6.2.1. Списък на предложеното оборудване по образец (номенклатура) от
Техническата/те спецификация/ии;

6.2.2. Подробно описание на техническите характеристики на предложеното
оборудване;
6.2.3. Декларации за съответствие на оборудването с посочените в отделните
позиции на техническата спецификация конкретни норми и/или стандарти съгласно
Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за маркировка за
съответствие;
6.2.4. Декларация за съответствие на пожарният автомобил с „ЕО” и съответствие с
хармонизиран стандарт EN 1846, съгласно изискванията на „Директива 2006/42/ЕО от
17.05.2006 г., относно машините”, издадена от производителя или негов упълномощен
представител – за обособена позиция 3;
6.2.5. Декларация от участника с приложен списък на сервизи на територията на
Република България, определени от производителите, със съответните адреси и телефони
за извършване на гаранционна и извън гаранционна обслужване и ремонт;
6.2.6. Описание и фотографски снимки и/или каталози на оборудването, което ще се
достави;
6.2.7. Проект на договор подписан и подпечатан на всяка страница (Приложение
№ 14) БЕЗ ПОПЪЛНЕНИ ЦЕНИ;
6.2.8. Срок за изпълнение на поръчката.
Важно: Техническата оферта за съответната обособена позиция и приложенията към нея
трябва да бъдат представени с номерирани страници. Техническата оферта и
приложенията към нея се представят в един оригинал за всяка обособена позиция.
Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническата оферта ведно с всички
приложения към нея, изисквани от Възложителя, без да посочват цени. Техническата
оферта за всяка обособена позиция се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с
надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №………“ /като
се посочва съответния номер на позицията/. Пликовете за обособените позиции се
поставят в общ запечатан, непрозрачен и надписан плик с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката по всички обособени позиции“.

6.3.ПЛИК С ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР - ПЛИК 1 съдържа:
6.3.1. Оферта за участие в процедурата (Приложение № 1) - изготвена в пълно
съответствие с образеца от настоящата документация, към която се прилагат:
а). заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация,
съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;
Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за
актуално състояние, само в случай че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК,
участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и да
не представя доказателства за обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да

не представя актове, обявени в Търговския регистър, с изключение на всички други
обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите
се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”; Чуждестранните юридически
лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата в която са установени.
б). административни сведения за участника - попълва се приложеният към
настоящата документация образец - (Приложение № 3);
в). доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:
за юридически лица:
- Информация за общия оборот и за оборота по предмета на поръчката за
последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата на която
кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си - (Приложение № 9);
- Заверени от кандидата или участника копия на баланса и отчета за приходите и
разходите за всяка от последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013), когато
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е
установен. Документите могат да не се представят, когато информация за тях се съдържа
в Търговския регистър и участникът е представил ЕИК.
В случай, че срокът за изготвяне на ГФО за 2013 не е настъпил, обстоятелствата за
2013 г. се доказват с представяне на документа по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
за физически лица:
- официални документи (данъчни декларации, в оригинал или нотариално заверено
копие), удостоверяващи доходите на физическото лице за всяка от предходните три
години (2011, 2012 и 2013 г.):
Минимални изисквания:
- участникът да е реализирал общ оборот, сумарно за последните 3 (три) години
(2011, 2012 и 2013 г.), а за новорегистрирани участници - от датата на учредяване или
датата на започване на дейността, както следва:
За обособена позиция № 1: „Доставка на техническо оборудване за радиационна,
химическа и биологична защита” не по- малко от 860 000 (осемстотин и шестдесет
хиляди) лева без ДДС.
За обособена позиция № 2: „Доставка на инженерно оборудване” не по-малко от 3
290 000 (три милиона двеста и деветдесет хиляди) лева без ДДС.
За обособена позиция № 3: „Доставка на противопожарно оборудване” не помалко от 1 395 000 (един милион триста деветдесет и пет хиляди) лева без ДДС.
- участникът следва да е реализирал през последните три финансови години
(2010, 2011 и 2012 г. общо за трите) оборот, сходен с предмета на поръчката както следва:
За обособена позиция № 1: „Доставка на техническо оборудване за радиационна,
химическа и биологична защита” не по- малко от 289 332.00 лв (двеста осемдесет и девет
хиляди триста тридесет и два лева) без ДДС.
За обособена позиция № 2: „Доставка на инженерно оборудване” не по-малко от 1
099451.00 лв (един милион деведесет и девет хиляди четиристотин петдесет и един лева)
без ДДС.

За обособена позиция № 3: „Доставка на противопожарно оборудване” не помалко от 465 317.00 лв (четиристотин шестдесет и пет хиляди триста и седемнадесет
лева ) без ДДС.
* когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
критериите за подбор се прилагат към обединението участник;
*под сходен оборот следва да се разбира оборот придобит от доставки на
оборудване сходно с това описано в обособена позиция №1, 2 и 3;
г). доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника:
- декларация списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на
поръчката, извършени от участника през последните 3 (три) години, (2011 2012, 2013г.)
считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите, включително
стойностите, датите и получателите, с посочени лица за контакти, придружен от
препоръки за добро изпълнение по образец - (Приложение № 10);
Минимални изисквания:
- участникът трябва да е изпълнил не по-малко от 1 (един) договор за дейности
сходни с предмета на настоящата поръчка за всяка обособена позиция, през последните
три години /2011 г., 2012 г., 2013 г./.
- сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалент на участника с предмет аналогичен на предмета на поръчката, издаден от
акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството –представя
се заверено копие на български език или в превод.
- документ за оторизация на участника от производителя, че e официален
представител на производителя на територията на Република България за доставка на
оборудването по предмета на поръчката или изрично упълномощен за участие в
процедурата за доставка на оборудването по предмета на поръчката.
* когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
критериите за подбор се прилагат към обединението участник, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен
акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно изискванията на чл.25, ал.
8 от ЗОП.
* под дейност, сходна с предмета на поръчката то следва да се има предвид
изпълнени договори за доставка на: пожарна техника, автовишкии, мобилни кранове,
ATV, Техническо оборудване - за радиационна, химическа и биологична защита, подобно
на техническата спецификация, инженерно оборудване посочено в техническата
спецификация .
д). декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 / с
изключение на буква „е“/ и ал. 2, т. 5 от ЗОП - попълва се и се подписва приложеният
към настоящата документация образец (Приложение № 4). Декларацията се подписва
задължително от лицата посочени в т. 3 от настоящата документация. Когато участникът
в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
документът се представя и в превод;

е). декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2,
т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП - попълва се и се подписва приложената към
настоящата документация декларация - образец (Приложение № 5). Декларацията се
подписва задължително от лицата посочени в т. 3 от настоящата документация. Когато
участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, документът се представя в превод.
ж). декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП попълва се и се подписва приложеният към настоящата документация образец
(Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от лицата посочени в т. 3
от настоящата документация. Когато участникът в процедурата е чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в
превод.
з). декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП съдържаща списък с имената
на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се
предвиждат такива, и дела на тяхното участие. Попълва се, подписва се и се подпечатва
приложената към настоящата документация декларация – образец (Приложение № 7).
Всеки от подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията посочени по-горе
съобразно вида и дела на тяхното участие, както и да удостовери тези обстоятелства, като
представи за себе си:
- 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 документа за самоличност, когато участникът е физическо
лице;
- доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите
възможности и/ или квалификация, съгласно обявлението за обществената поръчка и
настоящата документация;
- декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП - попълват се и се подписват образците на приложените декларации към настоящата
документацията.
и). декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в
изпълнението на поръчката съгласно (Приложение № 8);
й). документ за гаранция за участие. Гаранцията се представя в оригинал, в една
от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя
(Областна администрация – Област Враца), гр. Враца, бул. “Демокрация” № 1 в Банка
ОББ, клон Враца, IBAN BG94UBBS80023300120635, BIC UBBSBGSF или безусловна и
неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Когато гаранцията е под
формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно (Приложение № 11).
Валидността на гаранцията следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на
валидност на офертата на участника. Условията на гаранциите са описани по-долу в
частта „Гаранции” от настоящите указания.

к). нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в
случай, че нямат представителни функции;
л). списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника поставя се в началото на документите в Плик № 1;
м).декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП - по образец за приемане клаузите на
проекта на договора (Приложение № 13).
н) при участници обединения - Участниците обединения следва да представят
документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представялващия
6.4. Офертата се подава на български език включително, когато участник в
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения.
Документите за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/
или квалификация, които са на чужд език се представят в превод, а документите по чл.
56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод.
6.5. Документите, описани в т. 6 на тази документация, трябва да са скрепени
неподвижно в пластмасова или картонена папка/класьор с размер А4 и подредени по
реда, по който се изискват. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани,
подпечатани и номерирани. Там, където в плика не се прилагат оригинални документи,
да се запише „вярно с оригинала” и съответно подпише и подпечата. Срещу всеки
документ в списъка на документите по т. 6.3 буква л) се посочва страницата, на която се
намира в офертата. Например:
„1. Удостоверение за актуално състояние стр. 5”и т.н.
7.Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с
не повече от 3 месеца, или да са в срок на тяхната валидност.
8.Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и/ или
спецификации в настоящата документация.
9.Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за
откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към
документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са
задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
10. Всеки участник може да представи само една оферта в откритата процедура.
11. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта
12. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от
представляващия дружеството. Всички страници, с изключение на отпечатаната
литература, се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата.
13. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на
участниците.
РАЗДЕЛ VI. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И
УЧАСТНИЦИТЕ

14. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило
документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение
към неговото участие в процедурата.
14.1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани
с настоящата процедура, са в писмен вид и се извършва чрез:
а). връчване лично срещу подпис, или
б). по електронен път с електронен подпис на посочените от Възложителя и
заинтересованите лица/ участниците електронни адреси, или
в). по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/
участниците номера;
г). по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на
посочения от заинтересованото лице /участника адрес;
д). чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”.
15. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез факс,
препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат
адресирани до лицата за контакти, посочени в т. 1.1) от обявлението. Информацията се
приема от заинтересованото лице/ участника чрез лицата за контакт, посочени при
закупуване на документацията, съответно в офертата на участника. Информацията се
връчва на адреса, посочен в т. 1.1) от обявлението. Предварително се прави писмено
уведомяване на заинтересованите лица/ участници в процедурата, на посочените при
закупуването на документацията, съответно посочени в офертата адрес, електронен
адрес, или факс.
15.1. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно,
ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 15 и е получено автоматично генерирано
съобщение, потвърждаващо изпращането.
15.2. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили
документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да
уведомят Възложител. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не
уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава
Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.
15.3. След изтичане на крайния срок за представяне на офертата
кореспонденцията се изпраща на вниманието на Председателя на комисията за
разглеждане, оценка и класиране на предложенията.
15.4. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят
няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях
като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на
случаите по:
- чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да
изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;
- чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят
изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави

копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп
до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
16. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка,
по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
17. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията
за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят
изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането, като изпраща своя
отговор до всички, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за
кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.
Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да сез акупува от други
участници.
18. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е
достигнало до адресата. Решенията на възложителя, изпратени по факс, се приемат за
редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено
автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
РАЗДЕЛ VII. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
19. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва
да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.
Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената
поръчка, до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите
19.1. Офертата се представя в писмен вид на хартиен и електронен носител. На
електронен носител в пликове № 2 по съответно обособените позиции се представя
техническото предложение, а в пликове № 3 по съответно обособените позиции се
представя ценовото предложение.
19.2. Офертата се представя от участника в процедурата или от упълномощен от
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо собратна разписка на
адрес: гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, не по-късно от 16.00 часа на 07.08.2014 г.
20. Офертата се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата. Когато офертата е изпратена
по пощата участникът е длъжен да предвиди нейното входиране/ получаване преди
крайният срок за подаване на оферти посочен в обявлението.
21. Върху плика участникът посочва следните означения: 1. „За участие в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на
оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на
действията при бедствия в трансграничната зона” с референтен номер 2 (4i)-2.2-17
MIS-ETC Code 692 EMERG-VR-DJи следната информация: име на Участника, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

21.1. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да
отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП
22. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата
и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което
на приносителя се издава документ.
23. Възложителят не приема за участие в откритата процедура и връща незабавно
(с приемо предавателен протокол) на участниците оферти, които са представени след
изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се
отбелязват във входящия регистър.
24. До изтичане на срока за подаване на офертата всеки участник в откритата
процедура може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
25. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да
извършват изменения и допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.
РАЗДЕЛ VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
26. Възложителят провежда откритата процедура, когато има получена поне една
оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението по
процедурата.
27. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на
заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или
документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на
процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.
27.1. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в
обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за
откриване на процедурата.
27.2. Промените по т. 27 се извършват чрез решение за промяна, което се
публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на
обявлението за откриване на процедурата.
27.3. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:
- когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за
изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на
допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
- в случай че от предоставяне на разяснението по т. 17 от по-горе, до крайния срок
за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи
срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата;
27.4. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
28. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат от Комисия за провеждане на
откритата процедура за обществена поръчка, назначена от възложителя, по реда на ЗОП.
28.1. Отварянето на офертите ще се извърши в 10.00 часа на 11.08.2014 г. в сградата
на Областна администрация – Област Враца, гр. Враца, бул. Демокрация” № 1.

29. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите.
Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл.
35, ал. 3 от ЗОП.
30. Възложителят определя срок за приключване на работата на комисията, който
е не по-дълъг от срока на валидност на офертата, определен в обявлението за
обществената поръчка.
31. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията;
32. Комисията отваря пликовете с офертите на участниците в деня, мястото и часа,
определени в обявлението, след получаване на списъка с участниците и представените
оферти, като отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието
на офертите;
32.1. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните
членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от
присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници;
32.2. Присъстващите представители на участниците се подписват в изготвен от
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на
комисията;
32.3. В присъствието на лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП комисията отваря плик № 2
и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него.
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише
документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1
и оповестява документите, които той съдържа. След това комисията отваря плик № 1 и
оповестява документите, които той съдържа;
32.4. След извършване на действията по т. 32.3 приключва публичната част от
заседанието на комисията;
32.5. При промяна на датата и часа на отваряне на офертата участниците се
уведомяват писмено. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално
пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата
за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел.
33. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на
документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на
възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.
33.1. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5
работни дни от получаването на протокола по т. 33. Участникът няма право да представя

други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията,
посочени в протокола на комисията.
34. След изтичането на срока по т. 33.1 комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в
плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
34.1. Комисията обявява по подходящ начин, датата часа и мястото на отваряне и
оповестяване на ценовите оферти и отваря плика с „Предлагана цена” - Плик № 3 на
допуснатите участници. Отварянето на плика с „Предлагана цена” е публично и на него
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масова информация и на
юридически лица с нестопанска цел. Пликът „Предлагана цена” - Плик № 3 не се
разпечатва на участника в процедурата, чиято оферта не е допусната до участие.
35. В процеса на провеждане на обществената поръчка участниците са длъжни да
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
36. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни,
да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени
в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на
техническото и ценовото предложение на участниците.
37. Не се вземат под внимание разяснения на участника по офертата му, които не
са в отговор на искането на възложителя или представляват изменение или допълване на
офертата.
38. Комисията отстранява от участие в процедурата участника, ако:
а). не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
б). не отговаря на изискванията на чл. 47 или чл. 48, ал. 1 от ЗОП;
в). е представил Техническа оферта в Плик № 2, която е непълна и/ или не
отговаря на условията и изискванията, посочени в ЗОП, обявлението и документацията
за участие в процедурата.
г). е представил оферта в Плик № 2, която не е подписана от представляващия
дружеството или лице/ а, упълномощени от него с нотариално
заверено пълномощно, приложено в Плик № 1;
д). е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2, т.3 от
ЗОП;
е). за когото по реда на т. 36 е установено, че е представил невярна информация за
доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
39. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение,
което подлежи на оценяване и е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
съответните предложения в останалите оферти по същият показател, комисията трябва да
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може
да бъде по-кратък от три работни
дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка

и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства,
свързани със:
- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
- предложеното техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.
39.1. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 39 или
комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията
предлага участника за отстраняване от процедурата.
39.2. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска
цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно
да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се
отхвърли и участникът да се отстрани.
40. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в
протокола заедно с писмените мотиви към него. След провеждане на процедурата
комисията изготвя доклад до възложителя.
41. Комисията приключва своята работа с приемането на протокола от
възложителя.
42. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията
издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника,
определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие
в откритата процедура участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
Възложителятизпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.
43. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с
мотивирано решение когато:
а). не е подадена нито една оферта или няма участник, който да отговаря на
изискванията по чл. 47-53аот ЗОП и изискванията на настоящата документация;
б). всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от
възложителя;
в). всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
г). първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор за
обществена поръчка;
д). отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл
да предвиди;
е). установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
ж). поради наличието на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се
сключва договор за обществена поръчка

43.1 Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява
участниците за прекратяването на процедурата. В случаите по т. 43 буква (в) посочва в
решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия
предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на
следваща процедура в рамките на същата година.
44. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в
случаите на т. 43 (в); 43 (д) или 43 (е) Възложителят възстановява на участниците
направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в
14-дневен срок от решението за прекратяване.
45. В изключителни случаи възложителят може да поиска писмено - чрез писмо
или факс, от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си
(съответно и срока на гаранцията за участие, когато е представена под формата на
банкова гаранция) до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
46. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на
решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури
копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят
може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато
предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или
нарушава конкуренцията.
47. На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за
възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на
конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на
дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни
изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с
процедурата.
РАЗДЕЛ IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ПОРЪЧКАТА
48. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника
определен за изпълнител в резултат на проведена процедура.
48.1.Договорът за обществената поръчка включва задължително всички
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
49. Договорът се сключва по реда на ЗОП и ППЗОП във форма и със
съдържание, съгласно Приложение № 16 „Проект на договор” от
документацията за участие, като включва задължително всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на
изпълнител.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 49.1.

Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане
на обществена поръчка.
50. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
- Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по (чл. 47, ал. 1 и ал. 2
от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП,
когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства невписани в
Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от
всеки един от партньорите в обединението, а когато възложителят не е поставил
изискване за създаване на юридическо лице се представят и документите по чл. 49, ал. 1
отППЗОП.
- Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на
основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в
случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от
компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци
съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени найкъсно 1 (един) месец преди датата на подписване на договора. Когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от
партньорите в обединението.
- Документи за регистрация, когато участникът е обединение -Удостоверение за
данъчна регистрация и Регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, съгласно
чл. 49, ал. 1 от ППЗОП - заверени копия;
- Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 1 /едно/ на сто от стойността на
договора, която е със срок на валидност 30 дни, след датата на изтичане срока на
договора.
50.1 Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или
юридическо лице, той удостоверява обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 2 от ЗОП чрез
документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи.
51. В случай, че участникът, определен за изпълнител, в срок до 30 дни след
получаване на решението за класиране не представи документите по т. 50 или откаже да
сключи договора за изпълнение на поръчката, възложителят може да прекрати
процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи
договор с него.
РАЗДЕЛ X. ГАРАНЦИИ
52. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а). парична сума, внесена по банкова сметка на Областна администрация – Област
Враца, гр. Враца бул. “Демокрация” № 1,
IBANBG94UBBS80023300120635,BIC:UBBSBGSF
б). банкова гаранция за участие - по образец (Приложение № 12).
Гаранцията за участие в процедурата е в размер на:
52.1.1. За обособена позиция № 1 - „Доставка на техническо оборудване за
радиационна, химическа и биологична защита” – 2800 лв. (две хиляди и
осемстотин) лева.
52.1.2. За обособена позиция № 2 - „Доставканаинженерно оборудване” – 10
900 лв. (десет хиляди и деветстотин) лева.
52.1.3. За обособена позиция № 3 – „Доставка на противопожарно оборудване”
– 4600 (четири хиляди и шестстотин) лева.
52.2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на
1 (едно) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС.
Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е
30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за
изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на
поръчката при подписване на договора. Ако участникът избере банкова гаранция за
изпълнение на договора тя трябва да е изготвена по образеца в настоящата документация
- (Приложение № 13).
52.3. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията
за участие, съответно за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова
гаранция, то тя 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.
52.4.Всеки от участниците в обединение може да издаде частична гаранция, но
размерът на сбора на отделните гаранции следва да е равен на изискуемия от
Възложителя размер и условия по нея.
53. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите,
определени със закон, и когато същото е регламентирано в документацията за участие в
процедурата.
54. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя.
Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.
55. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и
обслужване на гаранциите, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от
определения в настоящата процедура.
56. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
57. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът
в процедура за възлагане на обществената поръчка:

а). обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване
на спора;
57.1. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от
нейната форма, когато участника:
а). оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на
офертите;
б). е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи
договор за обществената поръчка.
58. Гаранциите за участие се освобождават, както следва:
- на отстранените участници - в срок до пет работни дни след изтичането на срока
за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;
- на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за
обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок от пет работни дни
след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;
- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се
освобождават в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на
решението за прекратяване.
58.1. Възложителят освобождава гаранциите по т. 58, без да дължи лихва за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
59. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
РАЗДЕЛ XI. МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
60. Критерии за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”,
съгласно следните показатели, по съответните обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
ЗА РАДИАЦИОННА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА”
Показатели формиращи комплексната оценка на офертата по Обособена позиция №
1 са:
К1 – Доставка на газ-анализатори за измерване на токсични газове - 3 /три/ броя с
относителна тежест 10 точки.
K2 – Доставка на газ сигнализатор – 2 /два/ броя с относителна тежест 5 точки.
K3 – Доставка на дозиметри за радиация – 4 /четири/ броя с относителна тежест 25
точки.
K4 – Доставка на дозиметри за повърхностно замърсяване - 3 /три/ броя с
относителна тежест 15 точки.
K5 – Доставка на гама радиометър-дозиметър - 3 /три/ броя с относителна тежест 5
точки.
K6 – Доставка на индивидуални дозиметри за контрол на облъчването - 20 /двадесет/
броя с относителна тежест 10 точки.

K7 – Доставка на комплект въздушно-дихателни апарати - 10 /десет/ броя с
относителна тежест 10 точки.
K8 – Доставка на газонепроницаем защитен костюм – 1 /един/ брой с относителна
тежест 10 точки.
K9 – Доставка на куполна палатка за бърза дезинфекция с машина за топла вода – 1
/един/ брой с относителна тежест 10 точки.
Комплексната оценка КО1 се изчислява по следната формула:
КО1=К1х0,10 + К2х0,05 + К3х0,25 + К4х0,15 + К5х0,05 + К6х0,10 + К7х0,10 +
К8х0,10 + К9х0,10
Максималната комплексна оценка – KO1е 100 точки.
Участникът получил максималният брой точки - 100 от Комплексната оценка, се
класира на първо място.
Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за
комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение
към протокола.
Оценката по показател К1 (Доставка на газ-анализатори за измерване на токсични
газове - 3 /три/ бр.) се изчислява по формулата:
К1=А1+A2+A3, където
А1 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А2 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А3 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Максималната оценка по показател К1 е 100 точки.
Подпоказател А1 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А1min
А1 = -------- * 60
А1n
Където:
А1min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А1n - предложена цена от съответен участник в лева

Подпоказател А2 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А2n
А2 = -------- * 30
А2max
Където:
А2n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А2max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А3 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:

А3min
А3 = -------- * 10
А3n
Където:
А3min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А3n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К2 (Доставка на газ сигнализатор – 2 /два/ бр.) се изчислява
по формулата:
К2=А4+A5+A6, където
А4 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А5 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А6 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Максималната оценка по показател К2 е 100 точки.

Подпоказател А4 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60. Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А4min
А4 = -------- * 60
А4n
Където:
А4min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А4n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател А5 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А5n
А5 = -------- * 30
А5max
Където:
А5n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А5max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А6 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
А6min
А6 = -------- * 10
А6n
Където:
А6min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А6n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К3 (Доставка на дозиметри за радиация – 4 /четири/ бр.) се
изчислява по формулата:

К3=А7+A8+A9, където
А7 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А8 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А9 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К3 е 100 точки.
Подпоказател А7 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А7min
А7 = -------- * 60
А7n
Където:
А7min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А7n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател А8 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А8n
А8 = -------- * 30
А8max
Където:
А8n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А8max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А9 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:

А9min
А9 = -------- * 10
А9n
Където:
А9min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А9n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К4 (Доставка на дозиметри за повърхностно замърсяване - 3
/три/ бр.) се изчислява по формулата:
К4=А10+A11+A12, където
А10 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А11 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А12 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К4 е 100 точки.
Подпоказател А10 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А10min
А10 = -------- * 60
А10n
Където:
А10min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А10n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател А11 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А11n
А11 = -------- * 30

А11max
Където:
А11n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А11max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А12 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
А12min
А12 = -------- * 10
А12n
Където:
А12min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А12n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К5 (Доставка на гама радиометър-дозиметър - 3 /три/ бр.) се
изчислява по формулата:
К5=А13+A14+A15, където
А13 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А14 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А15 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К5 е 100 точки.
Подпоказател А13 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А13min
А13 = -------- * 60
А13n
Където:

А13min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А13n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател А14 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А14n
А14 = -------- * 30
А14max
Където:
А14n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А14max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А15 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
А15min
А15 = -------- * 10
А15n
Където:
А15min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А15n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К6 (Доставка на индивидуални дозиметри за контрол на
облъчването - 20 /двадесет/ бр.) се изчислява по формулата:
К6=А16+A17+A18, където
А16 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А17 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А18 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К6 е 100 точки.
Подпоказател А16 - Образуване на оценката:

Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А16min
А16 = -------- * 60
А16n
Където:
А16min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А16n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател А17 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А17n
А17 = -------- * 30
А17max
Където:
А17n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А17max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А18 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
А18min
А18 = -------- * 10
А18n
Където:
А18min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А18n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К7 (Доставка на комплект въздушно-дихателни апарати - 10
/десет/ бр.) се изчислява по формулата:
К7=А19+A20+A21, където

А19 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А20 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А21 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К7 е 100 точки.
Подпоказател А19 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А19min
А19 = -------- * 60
А19n
Където:
А19min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А19n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател А20 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А20n
А20 = -------- * 30
А20max
Където:
А20n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А20max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А21 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:

А21min
А21 = -------- * 10
А21n
Където:
А21min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А21n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К8 (Доставка на газонепроницаем защитен костюм – 1 /един/
бр.) се изчислява по формулата:
К8=А22+A23+A24, където
А22 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А23 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А24 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К8 е 100 точки.
Подпоказател А22 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А22min
А22 = -------- * 60
А22n
Където:
А22min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А22n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател А23 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А23n
А23 = -------- * 30
А23max

Където:
А23n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А23max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А24 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
А24min
А24 = -------- * 10
А24n
Където:
А24min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А24n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К9 (Доставка на куполна палатка за бърза дезинфекция с
машина за топла вода – 1 /един/ бр.) се изчислява по формулата:
К9=А25+A26+A27, където
А25 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
А26 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
А27 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К9 е 100 точки.
Подпоказател А25 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
А25min
А25 = -------- * 60
А25n
Където:
А25min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
А25n - предложена цена от съответен участник в лева

Подпоказател А26 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
А26n
А26 = -------- * 30
А26max
Където:
А26n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
А26max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател А27 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
А27min
А27 = -------- * 10
А26n
Където:
А27min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
А27n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА ИНЖЕНЕРНО ОБОРУДВАНЕ”
Показатели формиращи комплексната оценка на офертата по Обособена позиция №
2 са:
К1 – Доставка на мобилен кран 45т. – 1 бр. с относителна тежест 30 точки
K2 – Доставка на бензинов моторен къртач – 3 /три/ броя с относителна тежест 5
точки.
K3 – Доставка на перфоратор – 4 /четири/ броя с относителна тежест 3 точки.
K4 – Доставка на моторен трион - 3 /три/ броя с относителна тежест 3 точки.
K5 – Доставка на бензинова резачка - 4 /четири/ броя с относителна тежест 3 точки.
K6 – Доставка на моторни помпи за отпадни води – 10 /десет/ броя с относителна
тежест 5 точки.
K7 – Доставка на спасителни жилетки - 10 /десет/ броя с относителна тежест 3
точки.
K8 – Доставка на хидравлична Автовишка минимална работна височина 25 метра и
максимална работна височина 30 метра – 1 /един/ брой с относителна тежест 25 точки.
K9 – Доставка на АТV с ремарке – 4 /четири/ броя с относителна тежест 20 точки.

K10 – Доставка на GPS Преносима навигационна система – 6 /шест/ броя с
относителна тежест 3 точки.
Комплексната оценка КО2 се изчислява по следната формула:
КО2=К1х0,30 + К2х0,05 + К3х0,03 + К4х0,03 + К5х0,03 + К6х0,05 + К7х0,03 +
К8х0,25 + К9х0,20 + К10х0,03.
Максималната комплексна оценка – KO2е 100 точки.
Участникът получил максималният брой точки - 100 от Комплексната оценка, се
класира на първо място.
Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за
комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение
към протокола.
Оценката по показател К1 (Доставка на мобилен кран 45т. – 1 бр.) се изчислява по
формулата:
К1=Б1+Б2+Б3+Б4, където
Б1 – ценово предложение с относителна тежест до 40 точки.
Б2 –техническо предложение с относителна тежест до 40 точки
Б3 –гаранционни срокове с относителна тежест до 10 точки. Максималният
гаранционен срок по всеки един компонент е 12 години. Участник предложил гаранционен
срок над максималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б4 –срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К1 е 100 точки.
Подпоказател Б1 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 40.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя Б1 e 40 точки и се изчислява по формулата:
Б1min
Б1 = -------- * 40
Б1n
Където:
Б1min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б1n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б2 – Образуване на оценката:

Изразява се с число, представляващо сума от компонентите на четири технически
параметри, участващи при оценяването на техническите изисквания на мобилният кран.
Максималната оценка на подпоказателя Б2 e40 точки и се изчислява по формулата:
Б2 = Б2мощ + Б2вър.момент + Б2подем + Б2дъл.стрела
Където:
Б2мощ – мощност на двигателя на мобилният кран. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложената от съответния участник в процедурата
мощност на двигателя на моторният кран – Б2мощ,n в киловати към максималната
мощност на двигателя на моторният кран, предложена от участник в процедурата –
Б2мощ,max, също в киловати, умножено по тежестта на компонента - 12. Максималната
оценка на компонента е 12 точки и се изчислява по формулата:
Б2мощ,n
Б2мощ = --------------- * 12
Б2мощ,max
Б2вър.момент –въртящият момент на двигателя на мобилният кран. Изразява се с
число, представляващо отношението на предложеният от съответния участник в
процедурата въртящ момент на двигателя на моторният кран – Б2вър.момент,n в N/m към
максималният въртящ момент на двигателя на моторният кран, предложен от участник в
процедурата – Б2вър.момент,max, също в N/m, умножено по тежестта на показателя - 11.
Максималната оценка на компонента е 11 точки и се изчислява по формулата:

Б2вър.момент,n
Б2вър. момент = ------------------------- * 11
Б2вър.момент,max

Б2подем –макс. ъгъл на подем на стрелата на мобилният кран. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложеният от съответния участник в процедурата
максимален ъгъл на подем на стрелата на мобилният кран – Б2подем,n в градуси към най–
големия максимален ъгъл на подем на стрелата на мобилният кран, предложен от
участник в процедурата – Б2 подем,max, също в градуси, умножено по тежестта на
показателя - 12. Максималната оценка на компонента е 12 точки и се изчислява по
формулата:
Б2подем,n
Б2 подем = ------------------------- * 12
Б2 подем,max

Б2дъл.стрела – дължина на стрелата на крановата уредба на мобилният кран.
Изразява се с число, представляващо отношението на предложеният от съответния
участник в процедурата дължина на стрелата на моторният кран – Б2дъл.стрела,n в метри
към максималната дължина на стрелата на крановата уредба на моторният кран,
предложена от участник в процедурата – Б2дъл.стрела,max, също в метри, умножено по
тежестта на показателя - 5. Максималната оценка на компонента е 5 точки и се изчислява
по формулата:
Б2дъл.стрела,n
Б2дъл.стрела = ------------------------- * 5
Б2дъл.стрела,max
Подпоказател Б3 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо сума от показателите на различните видове
гаранционни срокове, участващи при оценяването на предложенията. Максималната
оценка на подпоказателя Б3 e10 точки и се изчислява по формулата:
Б3 = Б3бш + Б3кор + Б3сс
Където:
Б3бш –гаранционен срок на базовото шаси на мобилният кран, без оглед на пробега,
считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
гаранционен срок на базовото шаси на мобилният кран – Б3бш,n в месеци, към
максималния гаранционен срок на базовото шаси на мобилният кран, предложен от
участник в процедурата – Б3бш,max, също в месеци, умножено по тежестта на показателя
- 4. Максималната оценка на компонента е 4 точки и се изчислява по формулата:
Б3бш,n
Б3бш = ------------ * 4
Б3бш,max
Б3кор – гаранционен срок срещу корозия на мобилният кран, считано от датата на
подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число, представляващо
отношението на предложения от съответния участник в процедурата гаранционен срок
срещу корозия на мобилният кран – Б3кор,n в месеци, към максималния гаранционен
срок срещу корозия на мобилният кран, предложен от участник в процедурата –
Б3кор,max, също в месеци, умножено по тежестта на показателя - 3. Максималната
оценка на компонента е 3 точки и се изчислява по формулата:

Б3кор,n
Б3кор = ----------- * 3
Б3кор,max
Б3сс – гаранционен срок на системата за стабилизиране на мобилният кран, считано

от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
гаранционен срок на системата за стабилизиране на мобилният кран – Б3сс,n в месеци,
към максималния гаранционен срок на системата за стабилизиране на мобилният кран,
предложен от участник в процедурата – Б3сс,max, също в месеци, умножено по тежестта
на показателя - 3. Максималната оценка на компонента е 3 точки и се изчислява по
формулата:

Б3сс,n
Б3сс = ----------- * 3
Б3сс,max
Подпоказател Б4 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя Б4 e10 точки и се изчислява по формулата:
Б4min
Б4 = -------- * 10
Б4n
Където:
Б4min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б4n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К2 (Доставка на бензинов моторен къртач – 3бр.) се извършва
по следната формула:
К2= Б5+Б6+Б7, където
Б5 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
Б6 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б7 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К2 е 100 точки.
Подпоказател Б5 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната

оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
Б5min
Б5 = -------- * 60
Б5n
Където:
Б5min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б5n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б6 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
Б6n
Б6 = -------- * 30
Б6max
Където:
Б6n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
Б6max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател Б7 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б7min
Б7 = -------- * 10
Б7n
Където:
Б7min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б7n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К3 (Доставка на перфоратор – 4бр.) се извършва по следната
формула:
К3= Б8+Б9+Б10, където:
Б8 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
Б9 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б10 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под

минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К3 е 100 точки.
Подпоказател Б8 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
Б8min
Б8 = -------- * 60
Б8n
Където:
Б8min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б8n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б9 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
Б9n
Б9 = -------- * 30
Б9max
Където:
Б9n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
Б9max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател Б10 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б10min
Б10 = -------- * 10
Б10n
Където:
Б10min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б10n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни

Оценката по показател К4 (Доставка на моторен трион – 3бр.) се извършва по
следната формула:
К4= Б11+Б12+Б13, където:
Б11 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
Б12 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б13 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К4 е 100 точки.
Подпоказател Б11 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60. Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
Б11min
Б11 = -------- * 60
Б11n
Където:
Б11min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б11n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б12 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
Б12n
Б12 = -------- * 30
Б12max
Където:
B12n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
B12max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател Б13 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:

Б13min
Б13 = -------- * 10
Б13n
Където:
Б13min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б13n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К5 (Доставка на бензинова резачка – 4бр.) се извършва по
следната формула:
К5= Б14+Б15+Б16, където:
Б14 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
Б15 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б16 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К5 е 100 точки.
Подпоказател Б14 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
Б14min
Б14 = -------- * 60
Б14n
Където:
Б14min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б14n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б15 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
Б15n
Б15 = -------- * 30
Б15max
Където:

Б15n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
Б15max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател Б16 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б16min
Б16 = -------- * 10
Б16n
Където:
Б16min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б16n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К6 (Доставка на моторни помпи за отпадни води – 10бр.) се
извършва по следната формула:
К6= Б17+Б18+Б19, където:
Б17 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
Б18 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б19 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К6 е 100 точки.
Подпоказател Б17 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
Б17min
Б17 = -------- * 60
Б17n
Където:
Б17min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б17n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б18 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен

срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
Б18n
Б18 = -------- * 30
Б18max
Където:
Б18n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
Б18max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател Б19 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б19min
Б19 = -------- * 10
Б19n
Където:
Б19min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б19n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К7(Спасителни жилетки - 10 бр.) се извършва по следната
формула:
К7= Б20+Б21+Б22, където:
Б20 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
Б21 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б22 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К7 е 100 точки.
Подпоказател Б20 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
Б20min
Б20 = -------- * 60

Б20n
Където:
Б20min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б20n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б21- Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
Б21n
Б21 = -------- * 30
Б21max
Където:
B21n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
B21max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател Б22 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б22min
Б22 = -------- * 10
Б22n
Където:
Б22min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б22n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К8(Хидравлична Автовишка - минимална работна височина
25 метра – 1бр.) се извършва по следната формула:
K8= Б23+Б24+Б25+Б26, където
Б23 – ценово предложение с относителна тежест до 40 точки
Б24 – техническо предложение с относителна тежест до 40 точки
Б25 – гаранционни срокове с относителна тежест до 10 точки. Максималният
гаранционен срок за всеки един от компонентите е 5 години. Участник предложил
гаранционен срок над максималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б26 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К8 е 100 точки.

Подпоказател Б23 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 40.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка по подпоказател Б23 е 40 точки и се изчислява по формулата:
Б23min
Б23 = -------- * 40
Б23n
Където:
Б23min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б23n - предложена цена от съответен участник в лева
Показател Б24 – Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо сума от показателите на четири технически
компонента, участващи при оценяването на техническите изисквания на автовишката.
Максималната оценка по подпоказател Б24 е 40 точки и се изчислява по формулата:
Б24 = Б24мощ + Б24вър.момент + Б24стр.обсег + Б24рв
Където:
Б24мощ – мощност на двигателя на автовишката. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложената от съответния участник в процедурата
мощност на двигателя на автовишката – Б24мощ,n в киловати към максималната мощност
на двигателя на автовишката, предложена от участник в процедурата – Б24мощ,max, също
в киловати, умножено по тежестта на компонента - 10. Максималната оценка на
компонента е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б24мощ,n
Б24мощ = --------------- * 10
Б24мощ,max
Б24вър.момент – въртящ момент на двигателя на автовишката. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложеният от съответния участник в процедурата
въртящ момент на двигателя на автовишката – Б24вър.момент,n в N/m към максималният
въртящ момент на двигателя на автовишката, предложен от участник в процедурата –
Б24вър.момент,max, също в N/m, умножено по тежестта на компонента - 10.
Максималната оценка на компонента е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б24вър.момент,n
Б24вър. момент = ------------------------- * 10
Б24вър.момент,max

Б24стр.обсег – страничен работен обсег на автовишката при 120 кг натовареност на

коша. Изразява се с число, представляващо отношението на предложеният от съответния
участник в процедурата страничен работен обсег на автовишката при 120 кг натовареност
на коша – Б24 стр.обсег,n в метри към максималния работен обсег на автовишката при
120 кг натовареност на коша, предложена от участник в процедурата – Б24 стр.обсег,max,
също в метри, умножено по тежестта на компонента - 10. Максималнта оценка на
компонента е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б24стр.обсег,n
Б24товар = ------------------------- * 10
Б24стр.обсег,max
Б24рв – работната височина на надстройката на автовишката. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложената от съответния участник в процедурата
работна височина на надстройката – Б24рв,n в метри към максималната работна височина
на надстройката на автовишката, предложена от участник в процедурата – Б24рв,max,
също в метри, умножено по тежестта на компонента - 10. Максималната оценка на
компонента е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б24рв,n
Б24рв = ------------------------- * 10
Б24рв,max
Подпоказател Б25 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо сума от компонентите на различните видове
гаранционни срокове, участващи при оценяването на предложенията. Максималната
оценка на подпоказател Б25 е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б25 = Б25бш + Б25кор + Б25сс
Където:
Б25бш – гаранционен срок на базовото шаси на автовишката, без оглед на пробега,
считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
гаранционен срок на базовото шаси на автовишката – Б25бш,n в месеци, към
максималния гаранционен срок на базовото шаси на автовишката, предложен от участник
в процедурата – Б25бш,max, също в месеци, умножено по тежестта на компонента - 4.
Максималната оценка на компонента е 4 точки и се изчислява по формулата:
Б25бш,n
Б25бш = ------------ * 4
Б25бш,max
Б25кор – гаранционен срок срещу корозия на автовишката, считано от датата на
подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число, представляващо
отношението на предложения от съответния участник в процедурата гаранционен срок

срещу корозия на автовишката – Б25кор,n в месеци, към максималния гаранционен срок
срещу корозия на автовишката, предложен от участник в процедурата – Б25кор,max, също
в месеци, умножено по тежестта на компонена - 3. Максималната оценка на компонента е
3 точки и се изчислява по формулата:
Б25кор,n
Б25кор = ----------- * 3
Б25кор,max
Б25сс – гаранционен срок на системата за стабилизиране, чрез хоризонтално –
вертикални хидравлични стабилизатори на автовишката, считано от датата на подписване
на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число, представляващо отношението на
предложения от съответния участник в процедурата гаранционен срок на системата за
стабилизиране на автовишката – Б25сс,n в месеци, към максималния гаранционен срок на
системата за стабилизиране на автовишката, предложен от участник в процедурата –
Б25сс,max, също в месеци, умножено по тежестта на компонента - 3. Максималната
оценка на компонента е 3 точки и се изчислява по формулата:
Б25сс,n
Б25сс = ----------- * 3
Б25сс,max
Подпоказател Б26 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказател Б26 е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б26min
Б26 = -------- * 10
Б26n
Където:
Б26min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б26n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К9 (АТV с ремарке – 4 бр.) се извършва по следната формула:
К9= Б27+Б28+Б29, където:
Б27 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
Б28 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б29 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К9 е 100 точки.

Подпоказател Б27 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60. Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
Б27min
Б27 = -------- * 60
Б27n
Където:
Б27min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б27n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б28- Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
Б28n
Б28 = -------- * 30
Б28max
Където:
B28n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
B28max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател Б29 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
Б29min
Б29 = -------- * 10
Б29n
Където:
Б29min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б29n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К10 (GPS Преносима навигационна система – 6 бр.) се
извършва по следната формула:

К10= Б30+Б31+Б32, където:
Б30 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
Б31 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 5 години. Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Б32 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К10 е 100 точки.
Подпоказател Б30 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
Б30min
Б30 = -------- * 60
Б30n
Където:
Б30min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
Б30n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател Б31- Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:
Б31n
Б31 = -------- * 30
Б31max
Където:
Б31n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
Б31max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател Б32 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:

Б32min
Б32 = -------- * 10
Б32n
Където:
Б32min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
Б32n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
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Показатели формиращи комплексната оценка на офертата по Обособена позиция №
3 са:
К1 – Доставка на пожарен автомобил за гасене с вода и пяна и с модул за издърпване
и оказване на първа помощ (повишена проходимост) с относителна тежест 95 точки
K2 – Доставка на пожарогасители с относителна тежест 5 точки.
Комплексната оценка КО3 се изчислява по следната формула:
КО3 = К1х0,95 + К2х0,05
Максималната комплексна оценка - KO3 е 100 точки.
Участникът получил максималният брой точки - 100 от Комплексната оценка, се
класира на първо място.
Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за
комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение
към протокола.
Оценката по показател К1 (Доставка на пожарен автомобил за гасене с вода и пяна и
с модул за издърпване и оказване на първа помощ (повишена проходимост) – 1бр.) се
извършва по следната формула:
К1= В1+В2+В3+В4, където
В1 – ценово предложение с относителна тежест до 40 точки.
В2 – техническо предложение с относителна тежест до 40 точки
В3 – гаранционни срокове с относителна тежест до 10 точки. Максималните
гаранционни срокове по всеки един от компонентите са 12 години. Участник предложил
гаранционен срок над максималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
В4 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К1 е 100 точки.
Подпоказател В1 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в

лева, умножена с тегловен коефициент 40.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя B1 e40 точки и се изчислява по формулата:
В1min
В1 = -------- * 40
В1n
Където:
В1min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
В1n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател В2 – Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо сума от компонентите на девет технически
параметри, участващи при оценяването на техническите изисквания на пожарният
автомобил. Максималната оценка на подпоказателя B2 e40 точки и се изчислява по
формулата:
В2 = В2мощ + В2кл + В2съп + В2дппнн + В2дппвн + В2дслс + В2цв + В2дпмп +
В2бозшхск
Където:
В2мощ –мощност на двигателя на пожарният автомобил. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложената от съответния участник в процедурата
мощност на двигателя на базовото шаси на пожарният автомобил – В2мощ,n в киловати
към максималната мощност на двигателя на базовото шаси на пожарният автомобил,
предложена от участник в процедурата – В2мощ,max, също в киловати, умножено по
тежестта на компонента - 8. Максималната оценка на компонента е 8 точки и се изчислява
по формулата:
B2мощ,n
B2мощ = ------------ * 8
B2мощ,max
B2кл – клиренс на пожарният автомобил. Определя се на базовото шаси, без
надстройка на пожарният автомобил и без ремаркето. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
клиренс на пожарният автомобил – B2кл,n в милиметри към максималния клиренс от
участник в процедурата – B2кл,max, също в милиметри, умножено по тежестта на
компонента - 4. Максималната оценка на компонента е 4 точки и се изчислява по
формулата:
B2кл,n
B2кл = ------------ * 4

B2кл,max
B2съп - статичен ъгъл на преобръщане. Определя се при общо тегло на пожарният
автомобил без предвиденото оборудване в отделна комплектация и без ремаркето.
Изразява се с число, представляващо отношението на предложения от съответния
участник в процедурата статичен ъгъл на преобръщане на пожарният автомобил –
B2съп,n в градуси към максималния статичен ъгъл на преобръщане от участник в
процедурата – B2съп,max, също в градуси, умножено по тежестта на компонента - 4.
Максималната оценка на компонента е 4 точки и се изчислява по формулата:
B2съп,n
B2съп = ------------ * 4
B2съп,max
B2дппнн - дебит на пожарната помпа на ниско налягане. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
дебит на пожарната помпа за ниско налягане на пожарният автомобил при налягане 10
бара – B2дппнн,n в литри за минута, към максималния дебит на пожарната помпа при
налягане 10 бара от предложен участник в процедурата – B2дппнн,max, също в литри за
минута, умножено по тежестта на компонента - 4. Максималната оценка на компонента е
4 точки и се изчислява по формулата:
B2дппнн,n
B2дппнн = ------------*4
B2дппнн,max
B2дппвн - дебит на пожарната помпа на високо налягане. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
дебит на пожарната помпа за високо налягане на пожарният автомобил при налягане 40
бара – B2дппвн,n в литри за минута, към максималния дебит на пожарната помпа при
налягане 40 бара предложен от участник в процедурата – B2дппвн,max, също в литри за
минута, умножено по тежестта на компонента - 4. Максималната оценка на компонента е
4 точки и се изчислява по формулата:
B2дппвн,n
B2дппвн = ------------- * 4
B2дппвн,max
B2дслс - дебит на стационарния лафетен струйник. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
дебит на стационарния лафетен струйник при налягане 10 бара – B2дслс,n в литри за
минута, към максималния дебит на стационарния лафетен струйник при налягане 10 бара
на пожарната помпа, предложен от участник в процедурата – B2дслс,max, също в литри за
минута, умножено по тежестта на компонента - 4. Максималната оценка на компонента е
4 точки и се изчислява по формулата:

B2дслс,n
B2дслс = ------------ * 4
B2дслс,max
B2цв - вместимост на цистерната за вода. Изразява се с число, представляващо
отношението на предложения от съответния участник в процедурата вместимост на
цистерната за вода на пожарният автомобил – B2цв,n в литри, към максималния обем на
вместимостта на цистерната за вода, предложен от участник в процедурата – B2цв,max,
също в литри, умножено по тежестта на компонента - 4. Максималната оценка на
компонента е 4 точки и се изчислява по формулата:
B2цв,n
B2цв = ----------- * 4
B2цв,max
B2дпмп - дебит на пожарната моторна помпа. Изразява се с число, представляващо
отношението на предложения от съответния участник в процедурата дебит на пожарната
моторна помпа при налягане 10 бара и смукателна височина 3 метра – B2дпмп,n в литри
за минута, към максималния дебит на пожарната моторна помпа при налягане 10 бара и
смукателна височина 3 метра, предложен от участник в процедурата – B2дпмп,max, също
в литри за минута, умножено по тежестта на компонента - 4. Максималната оценка на
компонента е 4 точки и се изчислява по формулата:
B2дпмп,n
B2дпмп = ------------ * 4
Bдпмп,max
B2бозшхск Бързина на цикъла (отваряне/затваряне) на хидравличен комбиниран
инструмент при свободен ход. Изразява се с число, представляващо отношението на
предложената ъглова скорост на отваряне/затваряне на хидравличен комбиниран
инструмент от хидравличния спасителен комплект от съответния участник в процедурата
– B2бозшхск,n в градуси за секунда, към максималната ъглова скорост на
отваряне/затваряне на хидравличен комбиниран инструмент от хидравличния спасителен
комплект, предложена от участник в процедурата – B2бозшхск,max, също в градуси за
секунда, умножено по тежестта на компонента - 4. Максималната оценка на компонента е
4 точки и се изчислява по формулата:
B2бозшхск,n
B2бозшхск = --------------- * 4
B2бозшхск,max
Сумата от тежестта на всичките девет компонента за технически изисквания е 40
точки.

Подпоказател B3 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо сума от компонентите на различните видове
гаранционни срокове, участващи при оценяването на предложенията. Максималната
оценка на подпоказателя B3 e10 точки и се изчислява по формулата:
B3 = B3бш + B3пп + B3сс + B3об + B3ск + B3лбп
Където:
B3бш –гаранционен срок на базовото шаси на пожарният автомобил, без оглед на
пробега, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се
с число, представляващо отношението на предложения от съответния участник в
процедурата гаранционен срок на базовото шаси на пожарният автомобил – B3бш,n в
месеци, към максималния гаранционен срок на базовото шаси на пожарният автомобил,
предложен от участник в процедурата – B3бш,max, също в месеци, умножено по тежестта
на компонента - 2. Максималната оценка на компонента е 2 точки и се изчислява по
формулата:
B3бш,n
B3бш = ------------ * 2
B3бш,max
B3пп –гаранционен срок на пожарната помпа на пожарният автомобил, считано от
датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
гаранционен срок на пожарната помпа на пожарният автомобил – B3пп,n в месеци, към
максималния гаранционен срок на пожарната помпа на пожарният автомобил, предложен
от участник в процедурата – B3пп,max, също в месеци, умножено по тежестта на
компонента - 2. Максималната оценка на компонента е 2 точки и се изчислява по
формулата:
B3пп,n
B3пп = ----------- * 2
B3пп,max
B3сс – гаранционен срок на субструктурата на пожарният автомобил, считано от
датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число,
представляващо отношението на предложения от съответния участник в процедурата
гаранционен срок на субструктурата на пожарният автомобил – B3сс,n в месеци, към
максималния гаранционен срок на субструктурата на пожарният автомобил, предложен от
участник в процедурата – B3сс,max, също в месеци, умножено по тежестта на компонента
- 1. Максималната оценка на компонента е 1 точки и се изчислява по формулата:
B3сс,n
B3сс = ----------- * 1
B3сс,max

B3об –гаранционен срок на оборудването на пожарният автомобил, считано от
датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Определя се за най-малкия
гаранционен срок на оборудване в комплектацията и в отделната комплектация. Изразява
се с число, представляващо отношението на предложения от съответния участник в
процедурата гаранционен срок на оборудването на пожарният автомобил – B3об,n в
месеци, към максималния гаранционен срок на оборудването на пожарният автомобил,
предложен от участник в процедурата – B3об,max, също в месеци, умножено по тежестта
на компонента- 2. Максималната оценка на компонента е 2 точки и се изчислява по
формулата:
B3об,n
B3об = ----------- * 2
B3об,max
B3ск –гаранционен срок срещу корозия на пожарният автомобил, считано от датата
на подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява се с число, представляващо
отношението на предложения от съответния участник в процедурата гаранционен срок
срещу корозия на пожарният автомобил – B3ск,n в месеци, към максималния гаранционен
срок срещу корозия на пожарният автомобил, предложен от участник в процедурата –
B3ск,max, също в месеци, умножено по тежестта на компонента - 2. Максималната
оценка на компонента е 2 точки и се изчислява по формулата:
B3ск,n
B3ск = ----------- * 2
B3ск,max
B3лбп –гаранционен срок на всички лаково-бояджииски покрития на пожарният
автомобил, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Изразява
се с число, представляващо отношението на предложения от съответния участник в
процедурата гаранционен срок на всички лаково-бояджииски покрития на пожарният
автомобил – B3лбп,n в месеци, към максималния гаранционен срок на всички лаковобояджииски покрития на пожарният автомобил, предложен от участник в процедурата –
B3лбп,max, също в месеци, умножено по тежестта на компонента - 1. Максималната
оценка на компонента е 1 точки и се изчислява по формулата:
B3лбп,n
B3лбп = ------------ * 1
B3лбп,max
Сумата от тежестта на всичките шест компонента за гаранционни срокове е 10
точки.
Подпоказател B4 – Образуване на оценка:

Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
B4min
B4 = -------- * 10
B4n
Където:
B4min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
B4n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
Оценката по показател К2 (Доставка на пожарогасители – 10бр.) се извършва по
следната формула:
К2= В5+В6+B7, където
В5 –ценово предложение с относителна тежест до 60 точки.
В6 – гаранционен срок с относителна тежест до 30 точки. Максималният
гаранционен срок е 10 години Участник предложил гаранционен срок над максималния ще
бъде отстранен от участие по обособената позиция.
В7 – срок на доставка с относителна тежест до 10 точки. Минималният срок на
доставка не може да бъде по-кратък от 1 ден. Участник предложил срок на доставка под
минималния ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.
Максималната оценка по показател К2 е 100 точки.
Подпоказател В5 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложената най-ниска
обща цена от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците в
лева, умножена с тегловен коефициент 60.Ценовото предложение не трябва да надхвърля
прогнозната стойност на позицията. Участник предложил цена надхвърляща прогнозната
стойност на позицията ще бъде отстранен от участие по обособената позиция. Максималната
оценка на подпоказателя е 60 точки и се изчислява по формулата:
B5min
B5 = -------- * 60
B5n
Където:
B5min - предложената най-ниска цена от участник в лева;
B5n - предложена цена от съответен участник в лева
Подпоказател В6 - Образуване на оценката:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният гаранционен
срок от всеки участник в процедурата към максимално предложеният гаранционен срок в
месеци, умножен с тегловен коефициент 30. Максималната оценка на подпоказателя е 30
точки и се изчислява по формулата:

B6n
B6 = -------- * 30
B6max
Където:
B6n – предложеният гаранционен срок от съответен участник в месеци
B6max - предложеният най-висок гаранционен срок от участник в месеци;
Подпоказател В7 – Образуване на оценка:
Изразява се с число, представляващо отношение между предложеният най-нисък
срок на доставка от участник в процедурата към предложеният срок на доставка на всеки
от участниците в календарни дни, умножен с тегловен коефициент 10. Максималната
оценка на подпоказателя е 10 точки и се изчислява по формулата:
B7min
B7 = -------- * 10
B7n
Където:
B7min - предложеният най-нисък срок на доставка от участник;
B7n – предложен срок на доставка от съответен участник в календарни дни
РАЗДЕЛ XII. ОБЩИ ПРАВИЛА
61. Изчисляване на сроковете:
61.1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.
61.2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на
съответния срок.
61.3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
61.3.1 Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на
посочения период;
61.3.2. когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или
почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът
изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.
62. Комуникация
62.1. Език.
Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата
процедура се провежда на български език.
62.2. Ред за комуникация
Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен
вид.
62.2.2. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на
процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира
целостта, достоверността и поверителността на офертите.
62.2.3. Обменът на информация може да се извършва по един от следните начини:
- лично;
- по пощата с обратна разписка;

- по факс;
- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис;
- комбинация от горепосочените средства по избор на възложителя;
62.2.4. За получено ще се счита уведомление, което е получено, кактоследва:
- лично;
- на посочения от участника адрес за кореспонденция;
- на посочения от участника номер на факс;
- на посочения от участника е-mail адрес, по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
62.2.5. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят
факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:
- номера, от който постъпва информацията;
- дата и час на изпращане.
62.2.6. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 62.2.5. не
се приема за редовна.
62.2.7. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с
документацията за провеждане на процедурата.
62.2.8. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се
приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и
е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
63. Етични клаузи:
63.1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или
възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може
да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни
наказания.
63.2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен
конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други
участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани
в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация,
изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.
63.3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално,
безпристрастно и в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той
трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената
поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на
възложителя.
63.4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без
предварителното писмено съгласие на последния.
63.5. За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще
спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите,
културни и религиозни практики на Република България.
63.6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора,
освен тези, описани в самия договор.

РАЗДЕЛ XIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
64. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертата от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания се прилагат
Законът за обществените поръчки и Правилникът за неговото прилагане.
Лице за контакт: Ваня Дамянова, тел: 092 661429
Всеки участник може да се свърже с представителя на Възложителя определен като
„лице за контакт".
65. Документацията за участие в настоящата обществена поръчка е безплатна и е
достъпна в профила на купувача на електронната страница на Областна администрация –
Враца – www.vratsa.bg. При поискване от заинтересованото лице, възложителят е длъжен
да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането. Лицата имат право
да разгледат документацията на място. Документацията за участие ще бъде достъпна на
електронната страница на Възложителя до 10 дни преди изтичане на срока за получаване
на офертите.
РАЗДЕЛ XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Образец на оферта - Приложение № 1
2. Техническо предложения - Приложения № 1.1, 1.2,1.3
3. Ценово предложение - Приложения № 2а, 2б, 2в
4. Административни сведения за участника - Приложение № 3
5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2 т. 5 от ЗОП - Приложение № 4
6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП Приложение № 5
7. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - Приложение № 6
8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 7
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 8
10. Образец на справка декларация съдържаща общия оборот и оборота сходен с
предмета на поръчката за последните три финансови години (2011, 2012, 2013 г.) Приложение № 9
11. Образец на декларация съдържаща списък на договорите за дейности, сходни с обекта
на обществената поръчка - Приложение № 10
12. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата - Приложение № 11
13. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор - Приложение № 12
14. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията на проекта на
договора - Приложение № 13
15. Проект на договор - Приложение № 14

