ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в процедура на публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: „Сервизно обслужване на пожароизвестителни и
пожарогасителни системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими
пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД”
Референтен номер: 200-015
СЪДЪРЖАНИЕ
Част

Наименование

1.

Указания за подготовка на оферта и приложение към тях.

2.

Проект на договор.

3.

Проект на Споразумение, съгласно чл.18 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (ЗЗБУТ).

4.

Техническа спецификация и приложение към нея.
Образци за участие в процедурата

-

Образец на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
в ХML и PDF формат.

O1

Предложение за изпълнение на поръчката (Образец О1).

O3

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП (Образец О3).

O4

Ценово предложение (Образец О4).

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
в процедура на публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: Сервизно обслужване на пожароизвестителни и
пожарогасителни системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими
пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Референтен номер: 200-015
1. Офертата се изготвя и представя на български език при спазване на законовите
изисквания, както и на условията и изискванията на документацията за участие в
процедурата.
2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
2.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
2.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
2.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, като същите
се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.
3.1. Опаковката включва:
3.1.1. документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП):
 електронен Eдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;

в

 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
 документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;
 доказателства за поетите от подизпълнителите задължения (ако е приложимо);
 документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси (ако е приложимо).
3.1.2. документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
Оферта, която включва:
 техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация
и изискванията на възложителя;
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б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката.


опис на представените документи.

3.1.3. отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
4. Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се
подават по електронен път.
5. Когато участникът в процедурата представя документи на чужд език, същите се
представят и в превод на български език.
6. Когато за някой от посочените документи е определено, че се представя в „заверено
копие“, за такъв документ се счита този, върху копието на който фигурира текста „Вярно с
оригинала“ и е поставен подпис на лицето, извършило заверката.
7. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образеца на банкова гаранция, в случай,
че се изисква такава. Ако документ не е представен по представените образци,
възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на
офертата с условията на документацията за участие.
Относно образеца на банкова гаранция, задължителни са само условията описани в нея,
като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези от
предоставения образец, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.
8. С подаване на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на
възложителя, в т.ч. и с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на
договор.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Опаковката съдържа:
9. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както следва:
9.1. електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.
9.1.1. еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, когато участникът е обединение. При необходимост от
деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за
обединението – участник, съгласно посочените по-долу указания.
9.1.2. еЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител и трето лице - когато е приложимо.
9.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
9.1.4. Документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
9.1.5. Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения - когато е приложимо.
9.1.6. Документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси - когато е приложимо.

За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е
вписан участникът ако има такъв или документите удостоверяващи правосубектността му.
Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват, съгласно регистъра в който е вписано
юридическото лице ако има такъв или документите удостоверяващи правосубектността му.
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В случаите по горните две изречения, когато участникът или юридическо лице в състава на
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това
физическо лице.
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях ням а
различие по отнош ение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 от ЗОП, еЕЕДОП м ож е да се подпиш е сам о от едно от тези лица, в
случай че подписващ ият разполага с инф орм ация за достоверността на
декларираните обстоятелства по отнош ение на останалите задъ лж ени лица. В
горната х ипотеза, в Раздел II, буква Б: „Инф орм ация за представителите на
иконом ическия оператор“ от еЕЕДОП, декларатора посочва личните си данни и
попъ лва поле „Длъ ж ност/ Действащ в качеството си на“, като посочва
длъ ж ността си, както и че действа в качеството си на лице, което разполага с
достоверна инф орм ация за съ ответните задъ лж ени лица за които декларира
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 и посочва лицата, за
които декларира данни.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП
се попълва в отделен еЕЕДОП, подписан от съответното лице.
В еЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1,
т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го
подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
При необх одим ост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свъ рзани с критериите за подбор,
относим и къ м обединение, което не е ю ридическо лице, представляващ ият
обединението подава еЕЕДОП за тези обстоятелства. еЕЕДОП за участника –
обединение задъ лж ително се подава в оф ертата както в горната хипотеза, така
и в случай че същ ият щ е използва подизпъ лнител, във връ зка с изискванията на
чл.66, ал.1 от ЗОП.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което
представлява участника по пълномощие, в eЕЕДОП се посочва информация относно
обхвата на представителната му власт.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник,
участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са
налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, както и при приложено изключение по
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС въз основа на неверни данни, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3,
буква „а“ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участникът ще се отстранява от процедурата на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са свързани лица.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2, във вр. с чл. 6,
ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
При подаване на оферта участниците декларират липсата на основанията за
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване
на съответния раздел в еЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на
документите по т. 9.2. от настоящите указания в офертата за участие в
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процедурата. Документите се представят от участника, определен за изпълнител
преди сключване на договор за обществена поръчка. В случаите по чл. 67, ал. 5
от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време след
отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез
които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо
за законосъобразното провеждане на процедурата. В случаите по чл. 104, ал. 5
от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от участниците може да се изиска да
предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в
офертата, в определен от комисията срок.

Определените от възложителя критерии за подбор, се съдържат в раздел „Критерии за
подбор и документите, с които се доказват“ и участникът декларира в съответния еЕЕДОП
съответствие с критериите за подбор, с посочване на информация, изисквана от
възложителя, като се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните
обстоятелства,
или
компетентните
органи,
които
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията за съответствие с
критериите за подбор.
* Освен посоченото в настоящия документ, подробни указания за попълване на
еЕЕДОП, относно обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците,
се съдържат в документ „Допълнителни указания за попълване на еЕЕДОП“,
Приложение № 1 към настоящите указания.
** Съ гласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.) и М етодическо

указание на АОП от 02.03.2018 г. задъ лж ително следва ЕЕДОП да се представя в
електронен вид. Указания за представяне на еЕЕДОП се съдържат в Методическо
указание на АОП от 02.03.2018 г., достъпно на следния линк:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
Участникът
зарежда
в
информационната
система
за
eЕЕДОП
–
(https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg) изготвения от възложителя XML файл,
попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което еЕЕДОП следва да се
подпише с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица.
Всеки представен еЕЕДОП следва да бъде в електронен вид, като един от възможните
начини за предоставянето му в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и
приложен на подходящ оптичен носител към опаковката. Форматът, в който се предоставя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В тази връзка,
подписаният с електронен подпис еЕЕДОП, следва да бъде в PDF формат.
Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по
електронен път с останалата документация за обществената поръчка на профила на
купувача.
Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП) файл, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП.
9.2. Критерии за подбор и документите, с които се доказват:
9.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Участниците да притежават специално разрешение, за да могат да изпълнят съответната
услуга.

Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност на
участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Съгласно изискванията на Закона за МВР и “Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г.
за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност
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на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях”, дейностите, предмет на
поръчката, следва да се извършват от търговец, за който е издадено съответното
разрешение и в тази връзка участниците в процедурата следва да имат издадено
разрешение от съответните компетентни органи.
Съответствието с поставеното изискване се доказва чрез представяне на информация за
притежаване на валидно разрешително за осъществяване на дейностите по поддържане и
обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове,
пожарни хидранти и носими и возими пожарогасители, издадено в съответствие с
изискванията на Закона за МВР и “Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и
условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на
обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях”. Данните за притежаваното от
участника разрешително в т.ч. наименование на участника, номер и дата на издаване, срок
на валидност на разрешителното - се попълват в част ІV, раздел „А“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
от участникът избран за изпълнител чрез представяне на валидно разрешително за
осъществяване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, системи за
управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти и носими и возими
пожарогасители, издадено в съответствие с изискванията на Закона за МВР и “Наредба №
8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по
осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху
тях”.
9.2.2. Икономическо и финансово състояние
Няма поставени изисквания от възложителя
9.2.3. Технически и професионални способности
9.2.3.1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на оферта, във
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.
Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по
отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал.
1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези
на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на оферта, както
следва: минимум една услуга за сервизно/гаранционно обслужване на ПИС и минимум една
услуга за сервизно/гаранционно обслужване на ПГС или минимум една услуга за общо
сервизно/гаранционно обслужване на ПИС и ПГС.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване
за технически и професионални способности по т. 9.2.3.1. чрез попълване на цялата
изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В“ – „Технически и
професионални способности“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се
доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на Списък на услугите, които
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената
услуга.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за
подбор по т. 9.2.3.1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата
включени в него.
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9.2.3.2. Участниците да разполагат с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
Участникът следва да разполага със специалисти, които притежават:
9.2.3.2.1. квалификационна група (трета или по-висока група) за електробезопасност при
работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;
9.2.3.2.2. удостоверение за завършено професионално обучение, издадено от
акредитирана организация за придобиване на квалификация:
9.2.3.2.2.1. за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на
дим и топлина, пожарни хидранти, пожарни кранове,
9.2.3.2.2.2. поддържане и обслужване на носими и возими пожарогасители.
съгласно Наредба № 8121з-1100 от 09.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на
персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност
на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност.

Минимални изисквания за техническите и професионалните способности на участниците,
поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът трябва да разполага:
а) с минимум 6/шест/ лица, които притежават удостоверения за завършено професионално
обучение по т.9.2.3.2.2.1 и квалификационна група за електробезопасност по т. 9.2.3.2.1;
и
б) с минимум 6 /шест/ лица, които притежават удостоверения за завършено
професионално обучение по т.9.2.3.2.2.2.
Допустимо е участникът да докаже изискванията по букви „а“ и „б“ с едно техническо лице,
в случай че същото притежава квалификационна група за електробезопасност по т.
9.2.3.2.1. и удостоверенията по т. 9.2.3.2.2.1. и т. 9.2.3.2.2.2., като изискването за минимум
6 лица се запазва.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване
за технически и професионални способности по т. 9.2.3.2. чрез попълване на изискуемата
информация в съответното поле от част IV, раздел „В“ – „Технически и професионални
способности“ на еЕЕДОП, като за всяко от декларираните лица се посочват:
- имената на лицето;
- данни за професионалната му компетентност (съгласно конкретното изискване към
всяко от лицата, за които е поставено изискване относно професионалната им
компетентност) - квалификационна група, номер, дата и издател на документа, доказващ
квалификационната група и вид на придобитата квалификация за завършено
професионално обучение, номер, дата и издател на удостоверението за завършено
професионално обучение.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното
изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на
техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т.
5 от ЗОП се доказва чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и
документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за
подбор по т. 9.2.3.2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата
включени в него.
По отношение на изискването поставено в т. 9.2.2.2., участниците в процедурата следва
сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно
позоваването на трето лице или не. В случай че в Част II, раздел „В“ от еЕЕДОП е
посочено с отбелязване „Не”, че участникът няма да използва капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал с
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, е достатъчно
участникът само да представи изискуемата информация за персонала, който ще участва в
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изпълнението на обществената поръчка, като съответните лица не са считат за трети лица
по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят отделни
еЕЕДОП, дори и за лицата по граждански договори.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор, се
представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор,
съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение
на договор“ от настоящите указания.
9.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ППЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения;
 е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
9.4. Възложителят, на основание чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, поставя изискване, когато
участник е обединение, което не е юридическо лице, същият да представи копие от
документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
9.4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто
капацитет същият се е позовал са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП.
9.5. Възложителят, на основание чл. 40, ал. 3 от ППЗОП може да изиска от участниците
представяне на необходимата информация относно правно-организационната форма, под
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на
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чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват,
или длъжностите, които заемат. Информацията също така може да се отнася за участници
в обединение, подизпълнители и трети лица, в случай че е приложимо.
10. Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - оферта, която включва:
10.1. Техническо предложение, съдържащо:
10.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (Образец О1) в съответствие с
Техническата спецификация и изискванията на възложителя, което включва:
 10.1.1.1. Описание на конкретните услуги от предмета на поръчката, които ще бъдат
предоставени.
 Предложение за срокове за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката;
 Гаранционни срокове;
 Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с техническата
спецификация и приложение 1 към нея, и условията за изпълнение на поръчката,
посочени в документацията за участие.
10.1.2. Декларация (оригинал, изготвя се от участника), че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците следва да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към
предоставяне на услугите.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд:
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България, както следва:
-

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по
приходите - информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:
www.nap.bg;

-

Относно задълженията, опазване на околната среда - Министерство на околната
среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки
работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 940
6331, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/;

-

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на
труда и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg,
София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443.

10.2. Опис на представените документи (Образец О3);
10.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец О4).
Цената следва да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
При публичното оповестяване, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на предлаганите цени на
участниците от комисията за провеждане на процедурата се оповестява предлаганата
обща цена, посочена в т. 2 от ценовото предложение на участника, изписана словом,
Стр. 8

представляваща сбора от общите предложени цени в колона 6 от таблицата по т. 1 от
ценовото предложение.
В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе
общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана
словом в определен от комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова
несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата
цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.
Документи, представени след определения срок, не се разглеждат от комисията.
За целите на оценката се използва цената по т.2 на съответния участник.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, 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.
11. Използване на капацитета на трети лица
11.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица
само ако тези лица, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
11.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения. На основание чл. 65, ал. 6 от ЗОП възложителят поставя
изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото
лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствието с критериите за
подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние.
11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да
замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по
предходното изречение, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора
за обществена поръчка.
11.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по т. 12.2. – 12.4.
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12. Подизпълнители
12.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
12.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на
подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по предходното изречение,
поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
13.3. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител,
посочен в офертата.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
14. Приемат се оферти само за целия предмет на поръчката. Не се допуска представяне на
варианти.
15. Офертата следва да се представи само в един оригинал.
16. Документи, които се представят допълнително от участниците, на основание чл. 54,
ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса
на информация, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП (когато промените се
отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника) и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация и/или замяна от участника на подизпълнител или
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение,
се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса,
посочен от комисията, в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане на обществена
поръчка с изписано наименование на поръчката, референтният й номер, даден от
възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), наименование на участника, а когато
документите са за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнасят.
16.1 Документи и/или еЕЕДОП, които се представят допълнително от участниците, на
основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, се входират в деловодството на
„Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров”
№ 66, в срок от пет работни дни (не по-късно от 17:00 часа местно време на последния
ден от срока) от датата на получаване на протокола. Ако участниците изпращат документи
чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка,
разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите и/или еЕЕДОП по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на
посочения адрес преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване
на опаковката с допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да
съдейства за пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок.
Участниците не могат да искат от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
16.2. Подробна писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП се представя от участника в
деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул.
„Панчо Владигеров“ № 66, в пет дневен срок (не по-късно от 17:00 ч. местно време на
последния ден от срока) от датата на получаване на искането. Ако участниците изпращат
документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с
допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за
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пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок. Обосновката
следва да бъде представена в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с
изписано наименование на поръчката, референтният й номер, даден от възложителя (ако
такъв е посочен в обявлението), наименование на участника, а когато обосновката е за
самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася.
В случай че документи и/или еЕЕДОП за участник, не бъдат представени в определения
срок или бъдат представени, но не отговарят на изискванията и условията от
документацията за участие в процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще
предложи на възложителя участника за отстраняване от процедурата.
17. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения
за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица, съгласно чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.
Изисканите от комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията
срок. Разяснения и документи, представени след определения от комисията срок, не се
разглеждат от комисията.
18. Критерий за възлагане на поръчката
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане:
оптимално съотношение качество/цена.
Оценките на офертите на участниците се извършва, съгласно Методика за комплексна
оценка, която съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на
офертата, включително относителната тежест на всеки от показателите.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
19. Във връзка с изискванията на чл. 112, ал. 6 от ЗОП за сключване на договор в
едномесечен срок, съгласно чл. 68, ал. 1 от ППЗОП, участникът, избран за изпълнител, в
15-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение,
предоставя на възложителя документи, както следва:
19.1. Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, включително за подизпълнителите, ако има такива.
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване се
представят посочените по-долу документи:
 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
участника;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение
от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
 за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от
Агенцията по вписванията.
Възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази
данни на държавите членки.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издаден от компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите,
когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или
когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация,
ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната
държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
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19.2. Документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор за
участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Съответствието с поставените критерии за подбор се доказва чрез попълване и
представяне на съответните документи и информацията, изискани от възложителя в
раздел „Критерии за подбор“ от настоящите указания.
20. След извършване на проверка от възложителя и доказване на личното състояние и на
съответствието с критериите за подбор, възложителят, на основание чл. 68, ал. 1 от
ППЗОП, изпраща на определения изпълнител писмо за уговаряне на датата и начина за
сключване на договора.
21. Участникът, определен за изпълнител представя на възложителя при подписване на
договора и следните документи:
21.1. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ
или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано
обединение на физически и/или юридически лица.
22. Договорът се сключва при прилагане на изискванията на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г., и след представяне на
изискуемите съгласно същия закон документи и информация от избрания за изпълнител
участник, а именно:
22.1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 1 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя за обединението от
представляващият/ите обединението.
22.2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 2 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението,
който е юридическо лице или друго правно образувание.
22.3. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 4 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението,
който е юридическо лице или друго правно образувание.
22.4. На основание чл. 53, ал. 1 от ЗМИП идентифициране на представляващия участника,
което ще се извърши на място в дружеството със заверяване на копие на документ за
самоличност на представляващия участника.
23. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:
23.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят
заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
23.2. Разплащанията по т.23.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
23.3. Към искането по т. 23.2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
23.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 23.2., когато искането за плащане
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
24. Информация относно необходимите документи за участници, упълномощени
лица и представители на средствата за масово осведомяване присъстващи при
отваряне на офертите
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За участници – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на
актуално състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от
договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва
представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на
български език.
- За упълномощени представители на участниците - документ за самоличност,
пълномощно, копие на актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни
участници) или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ,
в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите
и в превод на български език.
- За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност,
служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на
което лицето има право на присъствие.
23. За осигуряване на достъп до стратегически обект по смисъла на постановление №3 на
МС от 10.01.2013г., след влизане в сила на решението за класиране на участниците и
определяне на Изпълнител, в 7 (седем) дневен срок от датата на подписване на договора,
участникът определен за Изпълнител следва да представи на Възложителя списък на
служителите (трите имена, ЕГН/личен номер на чужденеца, рождена дата и адрес на
лицето) и да приложи актуални копия на следните документи: свидетелство за съдимост,
удостоверителен документ за липса на психични заболявания, документ за липса на
водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ
характер и попълнен Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони
на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност за
всяко от лицата за получаване на разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде
предоставен на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) за получаване на
разрешение за достъп на специалистите до стратегически обекти по смисъла на
постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.
В случай че на някое от лицата не бъде разрешен достъп или се наложи да бъде заменен,
то участникът се задължава да предложи на Възложителя за одобрение друг равностоен
(притежаващ същата квалификация и опит) специалист, като представи и съответните
документи удостоверяващи необходимия му опит, както и всички горепосочени документи
за проучване от ДАНС.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
Приложение: Приложение № 1 - Допълнителни указания при попълване на еЕЕДОП.
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Приложение №1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП

1. В част II, Раздел А от еЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по
чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането
на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е
юридическо лице, в част II, Раздел А от еЕЕДОП се посочва правната форма на участника
(обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен еЕЕДОП за всеки
един участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ
преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е
регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ след
уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане
на настоящата обществена поръчка.
1.1. В част II, Раздел Б от еЕЕДОП се посочва информация както следва:
1.1.1. За всички лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, съгласно чл. 40, ал. 1 и чл. 41,
ал. 1, изречение първо от ППЗОП.
1.1.2. За упълномощено лице в случай че се предвижда това лице да подписва документи
от офертата.
1.1.3. В случай, че еЕЕДОП се подписва само от лице, което разполага с достоверна
информация за съответните задължени лица, за които декларира обстоятелства по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, освен изискуемата информация за това лице
по т. 1.1.1. се посочва в поле „Длъжност/Действащ в качеството си на“, че същото действа
в качеството си на лице, което разполага с достоверна информация за съответните
задължени лица за които декларира обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 от ЗОП и посочва лицата, за които декларира данни.
1.2. В част II, Раздел В от еЕЕДОП се посочва, дали участникът ще ползва или съответно
няма да ползва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
2. Основания за задължително отстраняване от процедурата, определени в
чл.54, ал. 1 от ЗОП.
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2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало
преди или по време на процедурата:
а) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172,
чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352
– 353е от Наказателния кодекс (НК) или е осъден с влязла в сила присъда за престъпления,
аналогични на посочените, в друга държава членка или трета страна;
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични

задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса
на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;бб)
не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2. Основанията по т. 2.1, б. „а“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват участника
и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е
вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват, съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му.
2.2.1. В случаите по т. 2.2, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
основанията по т. 2.1, букви „а“ и „е“ се отнасят и за това физическо лице.

Забележка: Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва;
а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон,
а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
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е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
з) при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
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и) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел;
й) при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел;
к) в случаите по букви а) – ж) – и прокуристите, когато има такива;
л) за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Когато лицата по т.2.2 по-горе са повече от едно и за тях няма различие по отношение на
обстоятелствата по т. 2.1, букви а) и е), еЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези
лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по т.2.2 по-горе, информацията
относно изискванията по т. 2.1, букви а) и е) се попълва в отделен еЕЕДОП, подписан от
съответното лице.
В еЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по т.2.1, букви б), в), г) и д) както и
тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно
да представлява съответния стопански субект.
При необходимост от деклариране на обстоятелствата по т. 2.1, букви б), в), г) и д), както
и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо
лице, представляващият обединението подава еЕЕДОП за тези обстоятелства.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което
представлява участника по пълномощие, в еЕЕДОП се посочва информация относно
обхвата на представителната му власт.
2.3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 2.1,
б. „а“, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
б) три години от датата на:
аа) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е
отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 2.1, б. “г”, предложение първо;
бб) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на
обстоятелствата по т. 2.1, б. “д”, освен ако в акта е посочен друг срок.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „а“ се попълва
в еЕЕДОП както следва:
В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
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1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и
по чл. 108а, ал. 2 от НК;
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6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1. б.
„а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна, съответно
информация за липса на присъда в друга държава членка или трета страна за същите
престъпления.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. ”а” за
престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в съответното поле от Част ІІІ,
Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „б“ се попълва
в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. “в” –“е” се
попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. ”а” относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260
от НК, се попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
3. Основания за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от
Възложителя.
3.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице следното обстоятелство, посочено в обявлението,
възникнало преди или по време на процедурата:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура
по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е
чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура,
съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1 се попълва в
съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
4. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
4.1. Участници, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
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в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице; или
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б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
4.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки, на основание чл. 3, т.
8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон.
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

За участника/участниците в обединение/подизпълнителите и/или третите лица не следва
да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици е всяко юридическо лице,
неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от
законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на
сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
"Юрисдикции с преференциален данъчен режим" по смисъла на § 1, т. 2 от ДР
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на Гибралтар
(брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
"Контрол" по смисъла на § 1, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е понятие по смисъла на § 2,
ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
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Забраната на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не се прилага в случай че дружеството е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лице,
регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато същото попада в
някое от изключенията на чл. 4, т. 1 до т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник,
участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, както и при приложено изключение по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС въз основа на неверни данни, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а“ от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участникът ще се отстранява от процедурата на основание чл. 107,
т. 1 от ЗОП.
4.3. Участници, за които са налице обстоятелства по т. 2.1 б. „а” относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК и за
престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава членка
или трета страна.
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4.4. Участници, които нямат право да участват в процедурата, на основание чл. 69, ал. 1 и
2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, а именно:
Участници, които са били членове на управителни и на контролни органи на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, и които в последната една година от изпълнението на правомощията
или задълженията си по служба са участвали в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава,
които участват или представляват физическо или юридическо лице в процедурата.
Забраната за участие в процедурата, се прилага и за юридическо лице, в което някое от
посочените по-горе лица е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член
на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Забраната за участие по настоящата точка се прилага в продължение на една година от
освобождаването от длъжност на тези лица.
4.5. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.

* Инф орм ация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т. 4.2.,
т.4.3., т.4.4. и т.4.5. се попъ лва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
** С отбелязване на „НЕ“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, участникъ т декларира,
че по отнош ение на него не е налице нито едно от посочените в т.4.1.- т. 4.5.
национални основания за отстраняване от процедурата. В случай, че е налице
някое от тези основания, участникъ т следва да декларира тези обстоятелства с
отбелязване на „ДА“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, като посочи изрично и
конкретното обстоятелство.
***При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФ ОДРЮ ПДРКТЛТДС и
когато са налице обстоятелствата по чл. 4, т. 1–8 от съ щ ия закон, следва да се
отбележ и отговор „Не“ от участник/ участник в обединение/ подизпъ лнител/
трето лице. В горната х ипотеза при прилож им о изклю чение по чл. 4, т. 1–8
от ЗИФ ОДРЮ ПДРКТЛТДС, щ е се прием а, че не са налице обстоятелства за
отстраняване на участника по см исъ ла на ЗОП.
5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).
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Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със
съответното обстоятелство.
6. В съответното поле от част IV, Раздел В от еЕЕДОП („Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“) се посочва, дали участникът възнамерява да възложи на
подизпълнител/и изпълнението на част (процентно изражение за всеки отделен
подизпълнител) от поръчката, като се посочва и вида дейности от поръчката, които ще
изпълнява всеки от подизпълнителите с оглед преценка за съответствие със съответните
критерии за подбор по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

6

7. В Част VI: Заключителни положения, абзац последен се попълва информация,
съгласно поясненията, съдържащи се в текста, когато такова съгласие за достъп се изисква
и е приложимо:

ОД-ВТ-017, v01

Достъп до документите, подкрепящи информацията в еЕЕДОП предоставена като уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията, която
позволява на възложителя да го направи за целите на процедурата за възлагане на
обществена поръчка.
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ДОГОВОР
№ ………………/ …………..
Днес, ……………2020 г. в гр. София между:
„Булгартрансгаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478 и идентификационен номер по
ДДС BG175203478, представлявано от Владимир Малинов в качеството на
изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с №
БТГ 92-01-71/15.05.2019 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
…………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „…………..“
№……, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания при
Министерство на правосъдието с ЕИК/код по Регистър Булстат/регистрационен номер
или друг идентификационен код …………….. и ДДС номер
......................,
представлявано от …………………………., в качеството на ……………………..наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“)
на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение
№ БТГ-................. от ……….. 2020 г. за определяне на изпълнител на обществена
поръчка с наименование: „Сервизно обслужване на пожароизвестителни,
пожарогасителни системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими
пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД” и референтен № 200-015
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: дейности по
сервизно обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, системи
за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти и носими и
возими пожарогасители в обем съгласно инструкциите за експлоатация на
производителя и/или Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при експлоатация на обекти и действащата нормативна уредба
на Р. България, описани в т. 3 от Приложение № 1, наричани за краткост „Услугите“.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката от
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Споразумение, съгласно чл.18 от Закона за здравословни и безопасни
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условия на труд (ЗЗБУТ), съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към
този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
1.3. В срок до 1 (един) ден от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до
3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Договорът влиза в сила на …………………………. и е със срок на действие до
изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от
5 (пет) години, считано от датата на сключването му.
2.2. Срокът на Договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата, на която
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е уведомен писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получения от Държавна
агенция “Национална сигурност” (ДАНС) достъп на персонала до местата по т. 2.4 или
до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по т.3.1, в зависимост
това кое от двете събития настъпи по-рано.
2.3. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:
2.3.1. Сроковете за изпълнение на дейностите по периодичното сервизно обслужване
на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарните кранове, пожарните
хидранти и носимите пожарогасители са, както следва:
2.3.1.1. Сервизното обслужване на сградните ПИС, централи и повторителите на ПИС
се извършва веднъж на 3 (три) месеца. При всяка проверка да се проверяват
определено количество датчици от всяка зона така, че за 12 (дванадесет) месеца да
бъдат проверени по веднъж всички (100%) датчици от всички зони.
2.3.1.2. Сервизното обслужване на ПГС се извършва веднъж на всеки 6 (шест) месеца
от компетентно лице.
2.3.1.3. Сервизното обслужване на противопожарните кранове и хидранти се извършва
веднъж на 12 (дванадесет) месеца. Всички шлангове трябва да бъдат изпитани на
максимално работно налягане.
2.3.1.4. Сервизното обслужване на носимите и возими пожарогасители (СО 2 ) се
извършва веднъж на 12 (дванадесет) месеца, като същите трябва да бъдат подложени
на хидростатично изпитване.
2.3.1.5. Сервизното обслужване на носимите и возими пожарогасители (прахови и на
водна основа) се извършва веднъж на 12 (дванадесет) месеца.
2.3.1.6. Сервизното обслужване на системите за управление на дим и топлина се
извършва веднъж на всеки 6 (шест) месеца от компетентно лице.
2.3.1.7. Дейностите по т. 2.3.1. се извършват от Изпълнителя съгласно изготвен
график, съгласуван с Възложителя.
2.3.2. Сроковете за отстраняване на възникнали повреди и/или неизправности в
работата на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове,
пожарни хидранти носими и возими пожарогасители са, както следва:
2.3.2.1. За установени проблеми в работата на ПИС, ПГС, пожарни кранове и пожарни
хидранти, носими и возими пожарогасители Възложителят уведомява Изпълнителя на
посочените за контакти в т. 8.10.1. мобилен номер и електронна поща.
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2.3.2.2. Срок за реакция на Изпълнителя при възникване на проблем работата на ПИС,
ПГС и системи за управление на дим и топлина - до 24 часа след часа на уведомяване.
2.3.2.3. Срок за отстраняване на възникнали повреди и/или неизправности в работата
на ПИС, ПГС, пожарни кранове и пожарни хидранти до 48 часа след часа на
уведомяване. При невъзможност за спазване на този срок, поради обстоятелства, които
не са по вина на Изпълнителя, Възложителят и Изпълнителят вземат подходящо
решение за отстраняване на повредата/неизправността, за което се съставя протокол.
2.4. Местата на изпълнение на услугите по Договора са, както следва:
Централно управление (ЦУ) на “Булгартрансгаз” ЕАД – жк. “Люлин” № 2, град
София;
- УВЦ “Република” – к. к. Златни пясъци - град Варна;
- Централна складова база “Яна” – с. Яна, общ. Кремиковци, град София;
- СИЕР “Вълчи дол” – град Вълчи дол;
- КС "Кардам - 1" – с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
- КС "Кардам - 2" – с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
- КС "Провадия" – с. Кривня, община Провадия, област Варна;
- СЕРЗ “Ботевград” – град Ботевград;
- КС “Полски Сеновец” – с. Полски Сеновец община Полски Тръмбеш;
- ПГХ – “Чирен” – с. Чирен, община Враца, област Враца;
- ЮЗЕР “Ихтиман” – с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
- КС "Ихтиман" – с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
- КС “Петрич” – с. Карналово, община Петрич, област Благоевград;
- ЮИЕР “Стара Загора” – с. Загоре – град Стара Загора;
- КС "Лозенец" – с. Лозенец, Община Стралджа, област Ямбол;
- КС "Странджа" – с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;
- ГРС "Бургас" - до товарен портал "Братово" на "Лукойл - Нефтохим" – Бургас.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
3.1. За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база

единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като
максималната стойност на договора не може да надвишава 228 500 (двеста двадесет и
осем хиляди и петстотин) лв. без ДДС, наричана по-нататък „Стойността на Договора“.

3.2. В Цената по т. 3.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение
на услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и
за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3. Цената, посочена в т. 3.1, е фиксирана. Единичните цени за отделните дейности,
свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на
промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
3.4.1. плащане в размер на 100% (сто) от стойността на всяко извършено сервизно
обслужване по единични цени съгласно Приложение № 3 – в срок до 15 (петнадесет)
дни, считано от приемане изпълнението на съответната дейност;
3.4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща разходите за труд и транспортните разходи,
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до съответната база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване
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на възникнали повреди и/или неизправности по единични цени, посочени в
Приложение № 3 в срок до 15 /петнадесет/ дни, считано от приемане изпълнението на
съответната дейност;
3.4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на зареждането и/или хидростатичното
изпитване на една бутилка на носимите пожарогасители (прахови, на водна основа и
CO 2 ), както и зареждане маркиране с (ПИ маркировка ако е необходимо) и
хидростатично изпитване на една бутилка с СО 2 на гасителните инсталации по
единични цени съгласно Приложение № 3 в срок до 15 /петнадесет/ дни считано от
приемане изпълнението на съответната дейност;
3.4.4. Доставените елементи по т. 4.3.13., необходими за отстраняване на повреда
и/или неизправност, се заплащат по реда на 3.5.
3.4.5. В случай че Изпълнителят не е местно лице за Р. България при непредставяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискуемите документи в установения за това срок,
съгласно действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа 10 % (десет на сто) данък при източника от всяко съответно
плащане за такава дейност. Преди извършване на дължимо плащане по този раздел,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискуемите съгласно
действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане документи, а
именно:
а) Удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
съответствие с нейната практика и компетентност, че ..............................(попълва се
името на фирмата) e местно лице за .............................(попълва се името на страната).
б) Декларация от ..............................(попълва се името на фирмата), че същата е
притежател на дохода от настоящия Договор от източник в Р. България и
..............................(попълва се името на фирмата) не притежава място на стопанска
дейност или определена база на територията на Р. България, с които съответните
доходи са действително свързани.
Всяко плащане ще бъде извършено на два транша, както следва:
- първи транш в размер на 90 % (деветдесет на сто) от дължимото плащане съгласно
разпоредбите, посочени в този Раздел за съответното плащане.
- втори транш в размер на 10 % (десет на сто) от дължимото плащане в срок до 40
(четиридесет) дни от датата на плащането по първия транш и представяне на
документите по буква „а” и „б”, което настъпи последно. Ако на база представените
документи, Националната агенция по приходите (НАП) излезе със становище, че
следва да бъде удържан данък при източника, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа съответните
суми за този данък от втория транш и ще ги превежда по сметка на Държавния бюджет
на Р. България, за което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя официален документ за
платения данък.
3.5. Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
3.5.1. приемо-предавателен протокол за приемане на извършените дейности, предмет
на договора, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на
разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3.5.2.
фактура за дължимата сума за съответните
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

дейности,

издадена

от

3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 15
(петнадесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
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условията по т.3.5.
3.7. Всички плащания по този Договор се извършват в лева/евро/друга валута (ако
изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) чрез
банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: […………………………….]
BIC:

[…………………………….]

IBAN: […………………………….].
3.8. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по т.3.7. в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
3.9. (Ако е приложимо) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от
подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на
останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за
изпълнението на съответната част от Услугите за съответния контрол, заедно с искане
за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
3.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от
получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията
или част от тях като недължими.
3.9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15
(петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или
от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от
Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Раздел III
от договора;
4.2.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи,
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.3.1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
4.3.2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в
хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може
да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

Стр. 5 от 15

Проект
4.3.3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.3.4. да осигури конфиденциалност на информацията, получена във връзка с
извършване на услугата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява или използва
информация, получена по повод или във връзка с изпълнението на настоящия
договор, освен в изпълнение на задължения по нормативен акт или нареждане на
компетентен орган;
4.3.5. Да извършва качествено, в срок и в пълен обем дейностите, включени в
предмета на договора и приложенията към него, с цел поддържане на инсталациите в
постоянна изправност и функционална годност;
4.3.6. Да отстранява повредите и/или неизправностите, възникнали в процеса на
експлоатация на инсталациите и констатирани при профилактичните прегледи;
4.3.7. Да се явява при повикване за отстраняване на възникнали повреди в
инсталациите в срок до 24 часа от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.3.8. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, довели до необходимостта от
подмяната на даден вид части;
4.3.19. Да оказва техническа помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, отнасящи се до
правилната експлоатация на инсталацията;
4.3.10. Да спазва правилата за вътрешния ред и пропусквателния режим в обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и правилата за техническа безопасност и противопожарна
охрана;
4.3.11. Да съхранява протоколите от извършваните ремонти, настройка, подмяна на
части и периодични проверки;
4.3.12. След приключване на дейностите, предмет на договора да предаде на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, свързани с изпълнението на договора.
4.3.13. В срок до 2 (два) дни от уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т. 4.4.5., да
представи предварителна оферта с посочени единични цени, без ДДС на елементите,
подлежащи на замяна, за писмено съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В срок до 2 (два)
дни след получаване на писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя
необходимия елемент и отстранява възникналата повреда и/или неизправност. При
непостигане на съгласие по предварителната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
самостоятелно осигурява съответния елемент, след което го
предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на повредата и/или неизправността в
срок до 2 (два) дни от предоставянето.
4.3.14. За осигуряване на достъп до стратегически обект по смисъла на постановление
№3 на МС от 10.01.2013г., в 7 (седем) дневен срок от датата на подписване на
договора да представи на Възложителя списък на служителите (трите имена,
ЕГН/личен номер на чужденеца, рождена дата и адрес на лицето) и да приложи
актуални копия на следните документи: свидетелство за съдимост, удостоверителен
документ за липса на психични заболявания, документ за липса на водени срещу
лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер и
попълнен Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони на
стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност за
всяко от лицата за получаване на разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде
предоставен на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). В случай че в този
срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предостави изискуемите документи по тази точка
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.
4.3.15. В случай на отказ за достъп от ДАНС за конкретен специалист/и на
Изпълнителя до местата по т.2.4, Изпълнителят е длъжен в 3-дневен срок от датата,
на която е уведомен писмено от Възложителя за отказа, да предложи на Възложителя

Стр. 6 от 15

Проект
за одобрение специалист/и с еквивалентна правоспособност, като представи и
необходимите доказателства за това. След получаване на писмено одобрение от
Възложителя, Изпълнителят е длъжен в 3-дневен срок да представи документите по
предходната точка.
4.3.16. При отказ за предоставяне на достъп от Държавна агенция национална
сигурност (ДАНС), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
4.3.17. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените
в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП,
да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е
приложимо);
4.3.18. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 15 (петнадесет) дни от сключване
на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по
чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. (ако е приложимо).
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.4.1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
4.4.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч.
да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора,
или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на
Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
4.4.3. да допуска специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само след получаване на Разрешение
за достъп от ДАНС;
4.4.4. за възникнали проблеми по ПИС и ПГИ, предмет на договора да подава заявки
по телефона и електронната поща, посочени в т. 8.10.1.
4.4.5. При възникване на повреди и/или неизправности в работата на обслужваните
инсталации, свързана с необходимостта от замяна на определен елемент, да уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочените за контакти в т. 8.10.1. мобилен номер и електронна
поща.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
4.5.1. да приеме изпълнението на всяка дейност, когато отговаря на договореното, по
реда и при условията на този Договор;
4.5.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
4.5.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията,
необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4.5.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 8.3. от Договора;
4.5.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
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4.5.6. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до площадки и съоръжения на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след преминаване на инструктаж на неговите специалисти;
4.5.7. Преди започване на дейностите по сервизното обслужване, Възложителят ще
инструктира представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за мерките за техническа и
противопожарна безопасност.
4.5.8. Възложителят ще предостави наличните инструкции по експлоатация на всяка
ПИС и ПГС и друга налична техническа информация, свързана с предмета на
настоящата поръчка
4.5.9. След сключване на Договора за обществена поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на своите представители и техните номера на
мобилни телефони за връзка. Тези представители ще могат да уведомяват
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали проблеми, да съгласуват датите за извършване на
текущото сервизно обслужване и да подписват двустранните протоколи.
4.5.10. при подписване на договора следва да сключи с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Споразумение,
съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд, взаимно информиране за рисковете при работа и координиране на дейностите си
за предпазване на работещите от тези рискове преди започване на предоставянето на
услугите.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
5.1. Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за приемане
и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемопредавателен протокол“), както следва:
5.1.1. За извършена проверка се съставят двустранни протоколи за всяко проверено
съоръжение (ПИС и ПГС), пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими
пожарогасители (по образец). Във всеки протокол се описват извършените дейности,
записват конкретните стойности за прага на задействане на всеки канал,
констатираните неизправности, извършените ремонти, настройки, вложените резервни
части и др. и дава заключение за годността на всяка ПИС, ПГС, пожарни кранове,
пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители. При планови и извънпланови
проверки на ПИС и ПГС на газотурбинните компресорни агрегати МАRS – 90 S, да се
отразяват в “Маршрутно – операционна карта“ ОБРАЗЕЦ № 1 към Приложение № 1 от
договора.
5.1.2. За извършените дейности по отстраняване на възникнали проблеми в работата
на ПИС и ПГС, пожарни кранове и пожарни хидранти се съставя двустранен протокол.
5.1.3. Всички ремонтни дейности се извършват само след съгласуване с Възложителя,
като в съставения за това протокол се записват причините за повредата, а
повредената част се предава на Възложителя.
5.2. Гаранционна отговорност:
5.2.1. Гаранционния срок на изпълняваните дейности по обслужване е 2 месеца за ПИС
от датата на извършването им.
5.2.2. Гаранционния срок на изпълняваните дейности по обслужване е 6 месеца за ПГС
от датата на извършването им.
5.2.3. Гаранционния срок на изпълняваните дейности по обслужване е 12 месеца за
пожарни кранове, пожарни хидранти и носими пожарогасители от датата на
извършването им.
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5.2.4. Ако при изпълнение на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ повреди
елемент/и от системата на ПИС и ПГС, същият го заменя с изправен за своя сметка в
срок от 10 /десет/ дни.
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.3.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
5.3.2. да поиска преработване и/или допълване на Протоколите с резултатите от
извършените дейности в определен от него срок, като в такъв случай преработването
и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с
уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже
приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ
срок за отстраняването им, като за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.3.3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното,
в случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на сроковете за изпълнение по т.2.3. и/или резултатът от
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
6.1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 5% от цената на съответната
дейност, определена по единични цени съгласно Приложение № 3 от договора, но не
повече от 15 % ( петнадесет на сто) от Стойността на договора по т. 3.1.
6.2. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по т. 2.3.2.2., същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 лв. на час, за всеки просрочен час.
6.3. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително
възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право и да прекрати договора.
6.4. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от Стойността
по т.3.1. от Договора.
6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез приспадне начислената неустойка от дължимо плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
чрез плащане по банков път от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след
писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.6. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди
и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1.Този Договор се прекратява:
7.1.1. с изтичане на срока по т. 2.2. от Договора или при достигане на максимално
допустимата Стойност на Договора по т.3.1., в зависимост от това кое от двете събития
настъпи по-рано;
7.1.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
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7.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10
(десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
7.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното
лице е установено;
7.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
7.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
7.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
7.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на
изправната Страна.
7.3.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
7.3.1.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30
(тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
7.3.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет)
дни;
7.3.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за
изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение;
7.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се
изпълни непременно в уговореното време.
7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
7.5. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
7.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално
дължимите плащания; и
7.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.5.2.1. да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7.5.2.2. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Сертификат/и, Доклад/и, Протокол с
резултати от извършен контрол, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата
на прекратяването;
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7.5.2.3. да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с
предмета на Договора.
7.6. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
8.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
8.1.1. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
8.1.1.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
8.1.1.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на
Договора.
Спазване на приложими норми
8.2. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са
длъжни да спазват (ако е приложимо) ] всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в
частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
8.3. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства,
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на
Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен
характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета
на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.3.1. С изключение на случаите, посочени в т. 8.3.2. на тази клауза, онфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
8.3.2. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
8.3.2.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на
този Договор от която и да е от Страните;
8.3.2.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е
от Страните; или
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8.3.2.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 8.3.2.2 или 8.3.2.3 Страната, която следва да предостави
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
8.3.3. Задълженията по тази клауза – 8.3. се отнасят за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на тези лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора независимо от основанието.
Публични изявления
8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да
бъде безпричинно отказано или забавено.
Авторски права
8.5. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право
и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
8.5.1. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
8.5.1.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
8.5.1.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент
със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
8.5.1.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото
лице, чиито права са нарушени.
8.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В
случай че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с
изпълнението по Договора.
8.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на
авторски права на трети лица.
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Прехвърляне на права и задължения
8.6. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания
по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или
залагани съгласно приложимото право.
Изменения
8.7. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с
изискванията и ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
8.8. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
8.8.1. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи
дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до
невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.
8.8.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата Страна / в срок до 14 (четиринадесет) дни от настъпване
на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността
за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
8.8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
8.8.4. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
8.8.4.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
8.8.4.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима
сила; или
8.8.4.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
8.8.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
8.9. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки
се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт,
без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните.
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или
на Договора като цяло
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Уведомления
8.10. Всички уведомления между Страните, с изключение на случаите по т.4.4.4., във
връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично
или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
8.10.1. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Дежурен телефон за аварийни ситуации:…………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
8.10.2. За дата на уведомлението се счита:
8.10.2.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
8.10.2.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
8.10.2.3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане
по куриер;
8.10.2.4. датата на приемането – при изпращане по факс;
8.10.2.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
8.10.3. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е
изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе
средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми
другата в писмен вид в срок до 2 (два) дни от настъпване на промяната. При
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено,
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за
комуникация и на посочените лица за контакт.
8.10.4. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок
до 3 (три) (словом)] дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език
8.11. Този Договор се сключва на български и английски език (ако е приложимо, при
чуждестранен изпълнител). В случай на несъответствия, водещ е българският език.
8.11.1. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи,
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отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод,
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
8.12. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове
8.13. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът
ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
8.14. Този Договор се състои от ……… страници и е изготвен и подписан в три
еднообразни екземпляра –два за възложителя и един за изпълнителя
Приложения:
8.15. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
Приложение №1 – Техническа спецификация;
Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката от Техническо
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Споразумение, съгласно чл.18 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“
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С П О Р А З У М Е Н И Е
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18
ОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Днес, …………………2020 г., в гр. София, между страните:
- “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336,
СО-район „Люлин”, ж.к. “Люлин-2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478, представлявано
от Владимир Асенов Малинов - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
РАБОТОДАТЕЛ 1, от една страна,
и
- …………………………………………….., със седалище и адрес на управление: …………
……………………………………………………….. вписано в Търговския регистър на Агенцията
по вписванията, с ЕИК ……………………….., представлявано от ………………………, наричано
по-долу за краткост РАБОТОДАТЕЛ 2, от друга страна,
на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и
във връзка с изпълнението на Договор № …………………….2020 г., сключен между
“Булгартрансгаз” ЕАД и ………………………………………., с предмет „Сервизно обслужване на
пожароизвестителни, пожарогасителни системи, пожарни кранове, пожарни хидранти,
носими и возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД“ се сключи
настоящото споразумение за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите
на една строителна площадка при изпълнение на договор №……………………..2020 г., с
предмет „Сервизно обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни системи,
пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на
"Булгартрансгаз" ЕАД“, наричан по-долу за краткост “Договора”.
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ІІ. ПЛОЩАДКА
За целите на настоящото споразумение под строителна площадка се разбира следното:
Всички помещения, собственост на Дружеството, в които се извършва обслужване на
поддържане на пожароизвестителните и пожарогасителни системи, пожарни хидранти,
пожарни кранове, носими и возими пожарогасители, системи за димо - и
топлоотвеждане, находящи се в сградите на:
Централно управление (ЦУ) на “Булгартрансгаз” ЕАД – жк. “Люлин” № 2, град София;
УВЦ “Република” – к. к. Златни пясъци - град Варна;
Централна складова база “Яна” – с. Яна, общ. Кремиковци, град София;
СИЕР “Вълчи дол” – град Вълчи дол;
КС "Кардам - 1" – с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
КС "Кардам - 2" – с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
КС "Провадия" – с. Кривня, община Провадия, област Варна;
СЗЕР “Ботевград” – град Ботевград;
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КС “Полски Сеновец” – с. Полски Сеновец община Полски Тръмбеш;
ПГХ – “Чирен” – с. Чирен, община Враца, област Враца;
ЮЗЕР “Ихтиман” – с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
КС "Ихтиман" – с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
КС “Петрич” – с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград;
ЮИЕР “Стара Загора” – с. Загоре – град Стара Загора;
КС "Лозенец" – с. Лозенец, Община Стралджа, област Ямбол;
КС "Странджа" – с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол.
ГРС "Бургас" - до товарен портал "Братово" на "Лукойл - Нефтохим" – Бургас.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ.
Всяка от страните е длъжна да:
3.1. определи своя персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на
договорените дейности на строителната площадка и да изготви списък със същия;
3.2. определи отговорен ръководител за своя персонал;
3.3. информира другата страна по настоящото Споразумение за съществуващите
опасности при работа на строителната площадка;
3.4. незабавно да информира другата страна за възникнали непредвидени опасности на
строителната площадка;
3.5. сътрудничи при разследването на причините за обстоятелствата, посочени в
т. 3.30;
3.6. да спазва изискванията на нормативната уредба при изпълнение на всички видове
дейности на строителната площадка, а именно:
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №7 от 1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното
оборудване;
- Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършването на строителни и монтажни дейности;
- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа;
- и др. нормативни актове, отнасящи се към предмета на това споразумение и Договора.
3.7. Двете страни са длъжни съвместно да разработят, утвърдят и при необходимост да
актуализират инструкции по безопасност и здраве в съответствие с конкретните условия
на работа и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи.

ОД-ВН-051, v06

Освен в случаите на противоречие с условията на Договора,задълженията на страните
по настоящото споразумение са следните:
Работодател 2 е длъжен да:
3.8. проведе и документира по установения нормативен ред инструктаж на своя
персонал по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност;
3.9. осигури годно специално защитно работно облекло и лични предпазни средства
(ЛПС) за своя ангажиран по извършването на договорните дейности персонал,
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съобразно спецификата на работата и съществуващите опасности, както и необходимите
предпазни средства за трети лица, допуснати от него на строителната площадка;
3.10. предоставя за работа на строителната площадка само обезопасени и изправни
машини, оборудване, екипировка, инструменти, пособия, материали, измервателни
прибори и др., необходими за извършваните дейности и съобразно средата, в която се
използват;
3.11. поддържа в безопасно състояние предоставеното от него работно оборудване,
както и средствата за колективна защита;
3.12. поддържа в изправност предоставените от него за работа съоръжения с повишена
опасност и да води необходимата документация за тях, като не допуска работа със
съоръжения с повишена опасност, ако същите не са преминали нормативно изискваните
технически прегледи, както и ако не са със заключение за годност и безопасност,
записано в ревизионните книги от надзорните лица;
3.13. изключи напрежението и обезопаси електрическите табла, инсталации,
тоководещи части, временни електрически уредби и др. преди допускане до работа с
тях;
3.14. извършва проверка и измервания за отсъствие на вредности (взривоопасни
концентрации, заземяване и др.) преди и по време на работа;
3.15. осигури достатъчно количество средства за:
- оказване на първа долекарска медицинска помощ и самопомощ за своя персонал;
- първоначално гасене на пожари;
3.16. осигури на ангажирания персонал необходимите санитарно-битови помещения;
3.17. да следи и да не допуска на работната площадка лица, които са:
- без съответната правоспособност и знания;
- непреминали необходимия и задължителен инструктаж;
- неползващи ЛПС;
- неангажирани с извършване на договорените дейности;
- употребили алкохол или други упойващи вещества, както и тези с влошено
здравословно състояние;
3.18. обезпечи обозначаване на площадката (ограждения, знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа и др.).
Работодател 1 трябва да:
3.19. проведе и документира по установения нормативен ред инструктаж на своя
персонал по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност;
3.20. осигури годно специално защитно работно облекло и лични предпазни средства
(ЛПС) за своя ангажиран по извършването на договорните дейности персонал съобразно
спецификата на работата и съществуващите опасности, както и необходимите
предпазни средства за трети лица, допуснати на строителната площадка ;
3.21. предоставя за работа на строителната площадка само обезопасени и изправни
машини, оборудване, екипировка, инструменти, пособия, материали, измервателни
прибори и др., необходими за извършваните дейности и съобразно средата, в която се
използват.
3.22. поддържа в безопасно състояние предоставеното от него работно оборудване,
както и средствата за колективна защита;
3.23. поддържа в изправност предоставените от него за работа съоръжения с повишена
опасност и да води необходимата документация за тях, като не допуска работа със
съоръженията с повишена опасност, ако същите не са преминали нормативно
изискваните технически прегледи, както и ако не са със заключение за годност и
безопасност, записано в ревизионните книги от надзорните лица;
3.24. осигури достатъчно количество средства за:
- оказване на първа долекарска медицинска помощ и самопомощ за своя персонал;
- първоначално гасене на пожари;
3.25. да следи и да не допуска на работната площадка лица, които са:
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- без съответната правоспособност и знания;
- непреминали необходимия и задължителен инструктаж;
- неползващи ЛПС;
- неангажирани с извършване на договорените дейности;
- употребили алкохол или други упойващи вещества, както и тези с влошено
здравословно състояние.
Определените ръководители по т.3.2 са длъжни да:
3.26. ръководят работата на собствения персонал на строителната площадка;
3.27. осъществяват координация между страните за предпазване от опасности и
рискове по време на работа (включително при транспорт на материали, екипировка,

пособия и др., товаро-разтоварни дейности, изкопни работи, разполагане на тежка
механизация, обособяване на временни депа и т.н.- изброяват се);

3.28. предприема действия за решаване на организационни, технически и други
проблеми при съвместното ползване на строителната площадка;
3.29. при констатирани пропуски и нарушения на изискванията за безопасност да
разпоредят спиране на работа до отстраняване на причините;
3.30. при инцидент или злополука, както и при създаване на условия, застрашаващи
живота и здравето на лицата на строителната площадка :
- незабавно разпореждат спиране на работата и извеждат собствения застрашен
персонал;
- при необходимост уведомяват звената на Единната спасителна система и предприемат
мерки за ограничаване или ликвидиране на аварията и оказване на първа помощ на
пострадалите;
- информират за ситуацията ръководния персонал на всяка от страните.
ІV. ОТГОВОРНОСТИ
4.1. Всяка от страните е индивидуално отговорна за всички последици, предизвикани от
инцидент, в резултат на нейно виновно действие или бездействие, с което са нарушени
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както към работещите на
площадката, така и към лица, организации, техника и имущество, нямащи отношение
към работата на обекта.
4.2. Всяка от страните носи имуществена отговорност за причинени вреди от свои
виновни действия или бездействия.
4.3. В случай на увреждане по вина на една от страните на съществуващи съоръжения
и комуникации, разходите по тяхното възстановяването са за нейна сметка.
V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е в сила
до изпълнението задълженията по Договора или до неговото прекратяване.
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VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
6.1. Всички неуредени въпроси относно сключването, изпълнението и прекратяването
на настоящото споразумение се решават чрез преговори между страните, а при не
постигане на съгласие - по съдебен ред, според разпоредбите на действащото
законодателство.
6.2. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка със споразумението
се извършват устно или в писмена форма /факс, препоръчана поща с обратна разписка,
куриерска служба/. В случаите на устно уведомяване, страните са задължени след това
да представят същото в писмена форма.
6.3. Настоящото споразумение е изготвено в 2 (два) еднообразни екземпляра - по 1
(един) за всяка една от страните.
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6.4. Ако някой подизпълнител не е страна по настоящото Споразумението поради покъсното си участие в изпълнението на Договора, същият сключва допълнение (анекс)
към споразумението със страните по него.
За „Булгартрансгаз“ ЕАД:

...........................................
ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

За ………………………………:

....................................

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Отговорни ръководители:

ОД-ВН-051, v06

- За „Булгартрансгаз“ ЕАД: …………………………………..
- За ……………………………: …………………………………………….
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наим енование на Сервизно обслужване на пожароизвестителните,
поръ чката:
пожарогасителна система, пожарни кранове, пожарни
хидранти, носими и возими пожарогасители
обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД

Реф . ном ер
поръ чката:

на

в

200-015

Настоящият документ съдържа пълното описание на предмета на поръчката, техническа
спецификация, условията и изискванията към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо положение
Експлоатираните пожароизвестителни системи (ПИС), пожарогасителни системи (ПГС),
системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове (ПК), пожарни хидранти (ПХ),
носими и возими пожарогасители са описани по тип и количество в Приложение № 1
2. Цели на поръчката
- Осигуряване на сервизно поддържане и обслужване на пожароизвестителните
системи, пожарогасителни системи, системи за управление на дим и топлина, пожарни
хидранти, пожарни кранове, и носими и возими пожарогасители в сградата на Централно
управление (ЦУ) на “Булгартрансгаз” ЕАД - град София, Учебно възстановителен център
(УВЦ) “Република” – курортен комплекс (к. к.) “Златни пясъци”- град Варна, Централна
складова база “Яна” – с. Яна, общ. Кремиковци, град София, СИЕР “Вълчи дол” - град
Вълчи дол, Област Варна, КС "Кардам - 1" – с. Кардам, община Генерал Тошево, област
Добрич, КС "Кардам - 2" – с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич, КС
“Провадия” – с. Кривня, Област Варна, СЕРЗ “Ботевград” – град Ботевград, КС “Полски
Сеновец” – с. Полски Сеновец община Полски Тръмбеш, ПГХ – “Чирен” – с. Чирен, община
Враца, област Враца, ЮЗЕР “Ихтиман” – с. Стамболово, община Ихтиман, област София,
КС “Петрич” – с. Карналово, община Петрич, област Благоевград, ЮИЕР “Стара Загора” –
с. Загоре – град Стара Загора, КС "Лозенец" – с. Лозенец, Община Стралджа, област
Ямбол, КС "Странджа" – с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол и ГРС
"Бургас" - до товарен портал "Братово" на "Лукойл - Нефтохим" - Бургас чрез извършване
на проверки, настройки и текущи ремонти за поддържане на противопожарното
оборудване в съответствие с нормативните изисквания.
3. Технически изисквания към изпълнението на сервизното обслужване
Сервизно обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителни инсталации, системи
за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти и носими и возими
пожарогасители се извършва в обем и дейности съгласно инструкциите за експлоатация
на производителя и/или Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при експлоатация на обекти и действащата нормативна уредба на Р.
България, като включва минимум следното:
3.1. Дейности при извършване периодично сервизно обслужване на ПИС, ПГС,
системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарните
хидранти и носими и возими пожарогасители.
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Обхватът на дейностите, които Изпълнителят извършва при периодичното сервизно
обслужване, трябва да е съгласно инструкциите за експлоатация на всяка конкретна ПИС
и ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти,
носими и возими пожарогасители и да включва минимум следното:
3.1.1. Проверка състоянието и работоспособността на ПИС, повторителите на ПИС,
датчиците и линиите за връзка между датчиците и вторичните устройства. Почистване на
датчиците от наслоявания на прах, влага и други.
3.1.2. Проверка състоянието и работоспособността на ПГС, линиите за връзка между
командни устройства.
3.1.3. Симулативно задействане на всеки датчик с устройство за контролирано задаване
на необходимия параметър на ПИС.
3.1.4. Извършване на всички необходими настройки на ПИС и ПГС.
3.1.5. Проверка състоянието и изправността
(противопожарните маркучи) и хидранти.

на

противопожарните

кранове

3.1.6. Проверка състоянието, изправността и годността на носимите и возими
пожарогасители. Предоставяне на оборотни пожарогасители за времето на извършване
проверка и изпитване, съгласно график изготвен от страните при извършването на
проверката по настоящата точка.
3.1.7. Проверка състоянието, изправността и годността на системите за управление на
дим и топлина,
3.1.8. За извършената проверка се съставят двустранни протоколи за всяко проверено
съоръжение (ПИС и ПГС), пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими
пожарогасители (по образец). Във всеки протокол се описват извършените дейности,
записват конкретните стойности за прага на задействане на всеки канал, констатираните
неизправности, извършените ремонти, настройки, вложените резервни части и др. и дава
заключение за годността на всяка ПИС, ПГС, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими
и возими пожарогасители. При планови и извънпланови проверки на ПИС и ПГС на
газотурбинните компресорни агрегати МАRS – 90 S и MARS 100, ще се отразяват в
“Маршрутно – операционна карта“ ОБРАЗЕЦ № 1.
3.2. Срокове за изпълнение на дейностите по периодичното сервизно
обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарните
кранове, пожарните хидранти и носимите пожарогасители.
3.2.1. Сервизното обслужване на сградните ПИС, централи и повторителите на ПИС се
извършва веднъж на 3 (три) месеца. При всяка проверка да се проверяват определено
количество датчици от всяка зона така, че за 12 (дванадесет) месеца да бъдат проверени
по веднъж всички (100%) датчици от всички зони.
3.2.2. Сервизното обслужване на ПГС се извършва веднъж на всеки 6 (шест) месеца от
компетентно лице.
3.2.3. Сервизното обслужване на противопожарните кранове и хидранти се извършва
веднъж на 12 (дванадесет) месеца. Всички шлангове трябва да бъдат изпитани на
максимално работно налягане.
3.2.4. Сервизното обслужване на носимите и возими пожарогасители (СО 2 ) се извършва
веднъж на 12 (дванадесет) месеца, като същите трябва да бъдат подложени на
хидростатично изпитване.
3.2.4.1.
Сервизното обслужване на носимите и возими пожарогасители (прахови и
на водна основа) се извършва веднъж на 12 (дванадесет) месеца.
3.2.5. Сервизното обслужване на системите за управление на дим и топлина се извършва
веднъж на всеки 6 (шест) месеца от компетентно лице.
3.2.6. Дейностите по т. 3.2 се извършват от Изпълнителя съгласно изготвен график,
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съгласуван с Възложителя.
3.3. Срокове за отстраняване на възникнали повреди и/или неизправности в
работата на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни
кранове, пожарни хидранти носими и возими пожарогасители.
3.3.1. За установени проблеми в работата на ПИС, ПГС, пожарни кранове и пожарни
хидранти, носими и возими пожарогасители, Възложителят уведомява Изпълнителя по
мобилния телефон по т. 4.3.
3.3.2. Срок за реакция на Изпълнителя при възникване на проблем работата на ПИС, ПГС
и системи за управление на дим и топлина - до 24 часа след часа на уведомяване.
3.3.3. Срок за отстраняване на възникнали повреди и/или неизправности в работата на
ПИС, ПГС, пожарни кранове и пожарни хидранти до 48 часа след часа на оповестяване.
При невъзможност за спазване на този срок, която не се дължи на Изпълнителя,
Възложителят и Изпълнителят вземат подходящо решение за отстраняване на
повредата/неизправността, за което се съставя протокол.
3.4. Отстраняване на възникнали проблеми в работата на ПИС, ПГС, системи за
управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти и носими и
возими пожарогасители. Резервни части и консумативи и др.
3.4.1. При възникване на повреди и/или неизправности в работата на обслужваните
инсталации, свързана с необходимостта от замяна на определен елемент,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
мобилен телефон.
3.4.2. В срок до 2 (два) дни от уведомяването по т. 3.4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителна оферта с посочени единични цени, без ДДС на
елементите, подлежащи на замяна, за писмено съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В срок до
2 (два) дни след получаване на писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
доставя необходимия елемент и отстранява възникналата повреда и/или неизправност.
При непостигане на съгласие по предварителната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ самостоятелно осигурява съответния елемент, след което го предоставя
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на повредата и/или неизправността в срок до 2 (два)
дни от предоставянето.
3.4.3. За извършените дейности по отстраняване на възникнали проблеми в работата на
ПИС и ПГС, пожарни кранове и пожарни хидранти се съставя двустранен протокол.
3.4.4. Всички ремонтни дейности се извършват само след съгласуване с Възложителя,
като в съставения за това протокол се записват причините за повредата, а повредената
част се предава на Възложителя.
3.4.5. Участникът да посочи единичната цена за зареждане и хидростатично изпитване
на една бутилка на носимите пожарогасители (прахови и CO 2 ), включително и на
транспортните разходи. По тези цени, Възложителят ще възлага, а Изпълнителят ще
извършва зареждането и хидростатично изпитване на бутилките.
3.4.6. Участникът да посочи цената на човеко-час на свой специалист. По тази цена
Възложителят ще заплаща труда на специалистите на Изпълнителя при извършване на
ремонтни и други дейности извън задължителната проверка на ПИС и ПГС.
3.4.7. Участникът да предостави необходимите данни за определяне направените от него
разходи за транспорт от своята база до обекта на Възложителя и обратно при извършване
на извънредни проверки извън периодичното сервизно обслужване.
4.

Други изисквания към участниците:

4.1. Участниците да притежават валидно разрешително за осъществяване на дейностите
по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина,
пожарни кранове, пожарни хидранти и носими и возими пожарогасители, издадено в
съответствие с изискванията на Закона за МВР и Наредба № 8121з-531 от 9 септември
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2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна
безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.
4.2. Участниците следва да са изпълнили минимум една услуга за сервизно/гаранционно
обслужване на ПИС и една услуга за сервизно/гаранционно обслужване на ПГС или една
услуга за общо сервизно/гаранционно обслужване на ПИС и ПГС.
4.3. При сключване на договор, избраният за изпълнител участник следва да предостави
номер на мобилен телефон, на който представители на Възложителя да правят своите
заявки за възникнали проблеми по ПИС и ПГИ, предмет на настоящата поръчка.
4.4.
При извършване на дейностите предмет на поръчката участникът определен за
Изпълнител, трябва да води дневник, в който представител на Възложителя да отразява
извършените проверки, констатираните проблеми по ПИС и ПГС, датата и часа на
уведомление и пристигане на Изпълнителя, а Изпълнителят да отразява причините за
възникналия проблем, начина на отстраняване и вложените резервни части и материали.
5.

Изисквания към персонала на участниците:

5.1.
Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
Участникът следва да разполага със специалисти, които притежават:
5.1.1. квалификационна група (трета или по-висока група) за електробезопасност при
работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;
5.1.1.1. удостоверение за завършено професионално обучение, издадено от акредитирана
организация за придобиване на квалификация:
5.1.1.1.1. за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на дим
и топлина, пожарни хидранти, пожарни кранове,
5.1.1.1.2. поддържане и обслужване на носими и возими пожарогасители.
съгласно Наредба № 8121з-1100 от 09.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на
персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарна
безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност.
Участникът трябва да разполага:
а) с минимум 6/шест/ лица, които притежават удостоверения за завършено
професионално обучение по т.5.1.1.1.1 и квалификационна група за електробезопасност
по т. 5.1.1;
и
б) с минимум 6 /шест/ лица, които притежават
професионално обучение по т.5.1.1.1.2.

удостоверения

за завършено

Допустимо е участникът да докаже изискванията по букви „а“ и „б“ с едно техническо
лице, в случай че същото притежава квалификационна група за електробезопасност по т.
5.1.1. и удостоверенията по т. 5.1.1.1.1. и т. 5.1.1.1.2., като изискването за минимум 6
лица се запазва.
5.2. Всички дейности по сервизното обслужване, предмет на настоящата поръчка, да се
извършват от специалисти на Изпълнителя, получили право на достъп до обектите на
Възложителя, съгласно т. 7.5. по-долу.
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6.

Гаранционни условия.

6.1.
Гаранционният срок на изпълняваните дейности по обслужване е 1 месец за ПИС
от датата на извършването им.
6.2.
Гаранционният срок на изпълняваните дейности по обслужване е 6 месеца за ПГС
от датата на извършването им.
6.3.
Гаранционният срок на изпълняваните дейности по обслужване е минимум 12
месеца за пожарни кранове, пожарни хидранти и носими пожарогасители от датата на
извършването им.
7.
Дейности и документи, които Възложителят
Изпълнителя при изпълнението на поръчката:

ще

предостави

на

7.1.
При сключване на договор за обществена поръчка, страните ще подпишат
споразумение съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на
труд) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, взаимно
информиране за рисковете при работа и координиране на дейностите си за предпазване
на работещите от тези рискове.
7.2.
Преди започване на дейностите по сервизното обслужване, Възложителят ще
инструктира представителите на Изпълнителя за мерките за техническа и
противопожарна безопасност.
7.3.
Възложителят ще предостави наличните инструкции по експлоатация на всяка ПИС
и ПГС и друга налична техническа информация, свързана с предмета на настоящата
поръчка.
7.4. След сключване на Договора за обществена поръчка, Възложителят ще предостави
на Изпълнителя списък на своите представители и техните номера на мобилни телефони
за връзка. Тези представители ще могат да уведомяват Изпълнителя за възникнали
проблеми, да съгласуват датите за извършване на текущото сервизно обслужване и да
подписват двустранните протоколи.
7.5. Също така за осигуряване на достъп до местата за изпълнение - стратегически обекти
по смисъла на постановление № 181 на МС от 20 юли 2009 г., изменено с постановление
№3 на МС от 10.01.2013 г., в 7 (седем) дневен срок от датата на подписване на договора,
да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на служителите (трите имена, ЕГН/личен номер
на чужденеца, рождена дата и адрес на лицето) и да приложи следните документи:
актуално копие на свидетелство за съдимост, актуално копие на удостоверителен
документ за липса на психични заболявания, документ за липса на водени срещу лицето
досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер (издава се от
Прокуратурата) и попълнен въпросник за издаване на разрешение за работа в
стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на
стратегическа дейност, за всяко от лицата за получаване на разрешение за достъп на
лицата. Списъкът ще бъде предоставен на Държавна агенция “Национална сигурност”
(ДАНС).
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П ри л ож ен ие № 1
к ъ м Тех н ическ а специ ф и к аци я
Съществуващите пожароизвестителни и пожарогасителни системи, пожарни
хидранти, пожарни кранове, носими и возими пожарогасители, системи за димо
– и топлоотвеждане, местонахождение, кратки технически данни и количествa.
Сервизно поддържане на пожароизвестителните и пожарогасителни системи, пожарни
хидранти, пожарни кранове, носими и возими пожарогасители, системи за димо - и
топлоотвеждане ще се извършва в следните обекти на Възложителя:
Централно управление (ЦУ) на “Булгартрансгаз” ЕАД – жк. “Люлин” № 2, град София;
УВЦ “Република” – к. к. Златни пясъци - град Варна;
Централна складова база “Яна” – с. Яна, общ. Кремиковци, град София;
СИЕР “Вълчи дол” – град Вълчи дол;
КС "Кардам - 1" – с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
КС "Кардам - 2" – с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
КС "Провадия" – с. Кривня, община Провадия, област Варна;
СЗЕР “Ботевград” – град Ботевград;
КС “Полски Сеновец” – с. Полски Сеновец община Полски Тръмбеш;
ПГХ – “Чирен” – с. Чирен, община Враца, област Враца;
ЮЗЕР “Ихтиман” – с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
КС "Ихтиман" – с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
КС “Петрич” – с. Рупите, община Петрич, област Благоевград;
ЮИЕР “Стара Загора” – с. Загоре – община Стара Загора;
КС "Лозенец" – с. Лозенец, Община Стралджа, област Ямбол;
КС "Странджа" – с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол.
ГРС "Бургас" - до товарен портал "Братово" на "Лукойл - Нефтохим" - Бургас

-

1. Описание на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, пожарни
хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в сградата на
Централно управление “Булгартрансгаз” ЕАД.
1.1 Описание на пожароизвестителната система в сградата на ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД
1.

Тип

Пожароизвестителна централа, 2 адресируеми кръга, 127 KIDDE ANTARES
адреса на луп, 20 пожарни зони
AU 02/1/E/B/V/P

2. Адресируема основа
3. Димен оптичен датчик

HOCHIKI
YCARL/3H2
HOCHIKI SLK-E

Количество
(бр.)
1
200
200
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4. Термичен максимално диференциален датчик

HOCHIKI DCC-1E

14

5. Изолатор

SCI/2A

8

6. Ел. звънец

24V

8

7. Ръчен бутонен датчик адресируем

ACP/1A

9

8. Акумулаторна батерия 12V/12

YUASA

2

9. Акумулаторна батерия 12V/1.9
10. Адресен модул за ел. сирена / звънец

YUASA

1

CHQ-B

12

11. Релейна платка – 32 програмируеми транзисторни изхода

AU 0051

1

12. Ел. сирена с флаш лампа
13. Димен оптичен датчик бариера

1
HOCHIKI SРВ-E

1

1.2 Описание на пожарогасителната система в сградата на ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД
1. Помпа центробежна

Тип
LOWARA

Количество
(бр.)
2

2. Магнетвентил 1 "

1

3. Спирателен кран 2"

1

4. Обратен клапан 1 "

1

1/2

1/4

5. Дюзи за водна мъгла, Q=0,2 l/s, P=10÷12 bar.

Тотал Валтер

10

6. Поцинкована тръба 2"

5 m.

7. Поцинкована тръба 11/2"

26 m.

8. Поцинкована тръба 1"

6 m.

9. Поцинкована тръба 1 "

9 m.

10. Поцинкована тръба 3/4"

8 m.

1/4

1.3 Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

41

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

19

3. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

17

4. Пожарогасител
5. Пожарогасител на водна основа с вместимост 9l.

Прахов 12 кг.

4

за пожари клас А

3

6. Пожарогасител на водна основа с вместимост 9l.

за пожари клас В

4

7. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

31

8. Пожарен кран

плосък шланг

8

9. Пожарен хидрант

подземен

2

2. Описание на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, пожарни
хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в УВЦ
“Република”.
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2.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на УВЦ “Република”;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в УВЦ “Република”
1. Пожарогасител

Тип

Количество
(бр.)

Прахов 2 кг.

2

2. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

15

3. Пожарогасител

СО 2 5 кг.

21

4. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

4

5. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

5

6. Пожарен кран

плосък шланг

20

7. Пожарен хидрант

надземен

3

2.2. Описание на пожароизвестителната система на територията на УВЦ “Република”;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в УВЦ “Република”
1. Пожароизвестителна централа

Тип

Количество
(бр.)

Protec
Algo-Tec
6300 P/C

1

2. Адресируем контролен панел – 5 loop до 127 адресируеми 24 VDC
3. Адресируема сирена

1

6000 / SSR2

4. Линеен модул – 2 контура – 127 адреса

3

5. Адресируем пожарогасителен димно - оптичен датчик

6000 / OP

287

6. Адресируем пожароизвестителен ръчен датчик

6000 / BGK

35

7. Адресируем термичен максимално - диференциален датчик

6000 TEMP

141

8. Адресируем термичен максимален датчик
комбиниран
димно-оптичен
9. Адресируем
ф
10. Основа за адресируем датчик
11.

Адаптер
датчици

адресируем

за

свързване

на

3
термичен 6000 / OPTH

433

конвенционални

1

12. Взривозащитен термичен датчик

2

13. Светлинен сигнализатор

272

14. Светлинен сигнализатор взривозащитено изпълнение
15. Повторителен панел

2

1
Prftec
Algo-Tec
6300 / RP

1

16. Устройство крайно

23

17. Изолаторен модул в комплект с основа

17

18. Разширителен модул

1

19. Акумулаторна батерия 12V/7Ah.

4

20. Комбинирана сирена с лампа

SRZ / PVA 24-1R

2

3. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими
пожарогасители в централна складова база “Яна”.
3.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
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пожарни хидранти на територията на централна складова база Яна;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в централна складова база Яна.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител
2. Пожарогасител

Прахов 1 кг.
Прахов 6 кг.

1
5

3. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

6

4. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

1

4. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими
пожарогасители в СИЕР Вълчи дол.
4.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на СИЕР Вълчи дол;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в СИЕР Вълчи дол.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

13

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

20

3. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

85

4. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

70

5. Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

5

6. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

3

7. Пожарогасител

СО 2 2 кг.

5

8. Пожарогасител

СО 2 5 кг.

97

9. Пожарогасител возим

СО 2 50 кг.

4

10. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

18

11. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В
за пожари клас
A+В
плосък шланг

5

17

-

7

12. Пожарогасител на водна основа 9l.
13. Пожарен кран
14. Пожарен хидрант

10

5. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими
пожарогасители в СЗЕР Ботевград.
Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни
хидранти на територията на СЗЕР Ботевград;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в СЗЕР Ботевград.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

40

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

10

3. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

105

4. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

41
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5. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

1

5. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

5

6. Пожарогасител на водна основа 9l.

За пожари клас В

7

7. Пожарогасител

СО 2 – 5 кг.

50

8. Пожарогасител возим

СО 2 – 30 кг.

6

9. Пожарен кран

плосък шланг

13

10. Пожарен хидрант

-

3

6. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими
пожарогасители в КС Полски Сеновец.
6.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на КС Полски Сеновец;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Полски Сеновец.

Количество
(бр.)

Тип

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

5

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

7

3. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

38

4. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

4

5. Пожарогасител возим

Прахов 100 кг.

1

6. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

51

7. Пожарен кран

плосък шланг

11

8. Пожарен хидрант

-

7

7. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими
пожарогасители в ЮИЕР Стара Загора.
7.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на ЮИЕР Стара Загора;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ЮИЕР Стара Загора.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

10

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

15

3. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

75

4. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

15

5. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

1

6. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

85

7. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

5

8. Пожарогасител водна основа 9l.

за пожари клас В

5

9. Пожарен кран

плосък шланг

3

10. Пожарен хидрант

-

2

8. Описание на пожароизвестителни, пожарогасителните системи, пожарни
хидранти, пожарни кранове носими и возими пожарогасители в КС “Лозенец”.
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8.1. Пожароизвестяване в КС Лозенец – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател MARS90 и центробежен компресор C651 (ГТКА) – 2 бр.;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Лозенец – общо за 2та агрегата
1. Пожароизвестителна централа, 8 зони
2.

Тип

Количество
(бр.)

KENTEC SECK11080M2

2

Конвенционален димен оптичен детектор - нископрофилен
HOCHIKI SLK-E/3N
дизайн

8

3. Конвенционален ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-W

4

4. Сирена пожарна

CTC SB112F

2

5.

Конвенционален искрообезопасен инфрачервен пламъчен
HOCHIKI IFD-E(IS)
детектор

6

6. Изолатор

HOCHIKI MTL7787+

8

7. Взривозащитен димен оптичен детектор

HOCHIKI SLR-E(IS)

4

8. Взривозащитен комбиниран температурен детектор

HOCHIKI DCD-1E(IS)

4

9. Взривообезопасен ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-E(IS)

8

10. Взривообезопасен сирена

VIMPEX 8655000

2

11. Варивообезопасена строблампа

VIMPEX 864700

2

12. Акумулаторна батерия 12V/7Ah

MHB

2

13. Релейна платка – 4 релейни зонови изхода

KENTEC K580

4

8.2. Пожарогасене в КС Лозенец – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател MARS90 и центробежен компресор C651 за 2та агрегата.
№

Наименование

Брой

1

DETECTOR, THERMAl Fenwal Series 27100

6

2

DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DET-TRONICS

6

3

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS CONTROLLER

2

4

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS MODULE

6

5

Сирена

4

6

Сигнално осветление-Clifford&Shell -YO6, YL6, V6

6

7

Газдетектор - DET-TRONICS - PIRECL

8

8

Противопожарен шкаф с 4 бр. бутилки за СО 2 – KiddeFireSystems -81-CO2MAN-001

2

8.3. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на КС Лозенец
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Лозенец.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

4

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

12

3. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

52
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4. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

17

5. Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

3

6. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

6

7. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

43

8. пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

2

9. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

17

10. Пожарен кран

плосък шланг

6

11. Пожарен хидрант

-

18

9. Описание на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи,
пожарни хидранти, пожарни кранове , носими и возими пожарогасители в КС
“Странджа”.
9.1. Пожароизвестяване в КС Странджа – – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател MARS90 и центробежен компресор C651 (ГТКА) – 2 бр.
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Странджа – общо за 2та агрегата
1. Пожароизвестителна централа, 8 зони
2.

Количество
(бр.)

Тип
KENTEC
SECK11080M2

2

Конвенционален димен оптичен детектор-нископрофилен
HOCHIKI SLK-E/3N
дизайн

8

3. Конвенционален ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-W

4

4. Сирена пожарна

CTC SB112F

2

5.

Конвенционален искрообезопасен инфрачервен пламъчен
HOCHIKI IFD-E(IS)
детектор

6

6. Изолатор

HOCHIKI MTL7787+

8

7. Взривозащитен димен оптичен детектор

HOCHIKI SLR-E(IS)

8

8. Взривозащитен комбиниран температурен детектор

HOCHIKI
1E(IS)

8

9. Взривообезопасен ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-E(IS)

8

10. Взривообезопасен сирена

VIMPEX 8655000

2

11. Варивообезопасена строблампа

VIMPEX 864700

2

12. Акумулаторна батерия 12V/7Ah

MHB

2

13. Релейна платка – 4 релейни зонови изхода

KENTEC K580

4

14. Противопожарен шкаф оборудван с 4 бр. бутилки за СО 2

DCD-

1

9.2. Пожарогасене в КС Странджа – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател MARS 90 и центробежен компресор C 651.
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
DETECTOR, THERMAL Fenwal Series 27100
DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DET-TRONICS
Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS CONTROLLER
Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS MODULE

брой
3
1
1
3

Страница 7

9.3. Пожароизвестяване в ГИС Странджа
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ГИС Странджа
1. Пожароизвестителна централа,

Тип

FS 5200

Количество
(бр.)

1

2. Модул 5201

1

3. Модул 5203

1

4. Изнесен сигнализатор

RI 9000

2

5. Ръчен бутонен пожароизвестител

D 9000 MCP

3

6. Оптичен димен пожароизвестител

Ex UP672

14

7. Оптиченo - димен пожароизвестител

D 9000 - SR

5

8. Ръчен бутонен пожароизвестител

Ex DMN700E - IS

8

9. Основа за пожароизвестител

В 9000

5

10. Основа за пожароизвестител

Ex DB670

м 14

11. Сигнализатор звуково

Ex AS 372

м7

12. Галванична бариера за сирена

Ex GBX 370

м7

13. Галванична бариера за пожароизвестител

Ex GBX 2000

6

14. Акумолатори 12Ah/12V

2

9.4. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на КС Странджа;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Странджа.

Тип

Количество
(бр.)

1. пожарогасител

Прахов 1 кг.

10

2. Пожарогасител

NaHCO 3 - 1 кг.

1

3. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

17

4. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

75

5. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

11

6. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

4

7. Пожарогасител

СО 2 - 1, 4 кг.

1

8. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

38

9. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

2

10. Пожарогасител водна основа 9l.

за пожари клас В

2

11. Пожарен кран

плосък шланг

16

12. Пожарен хидрант

-

16

10. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на ГИС и СОГ „Странджа“.
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Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ГИС и СОГ Странджа.

Количество
(бр.)

Тип

1. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

23

2. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

10

3. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

2

4. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

2

5. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

3

6. Пожарогасител водна основа 9l.

за пожари клас В

3

7. Пожарен кран

плосък шланг

16

8. Пожарен хидрант

-

16

11. Описание на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи,
пожарни хидранти, пожарни кранове, носими и возими пожарогасители в ГРС
"Бургас".
11.1. Пожароизвестителна система в ГРС Бургас
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ГРС Бургас

Количество
(бр.)

Тип
KENTEC
SECH80161M2

1. Пожароизвестителна централа 16 зони

1

2.

Аналогово адресируем пожароизвестителен димооптичен
HOCHIKI ALN-EN
датчик

5

3.

Аналогово адресируем пожароизвестител
диференциален темп. детектор

HOCHIKI ATJ-EN

4

HOCHIKI HCP-E

3

максимално

4. Аналогово адресируем ръчен пожароизвестителен бутон

Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ГРС Бургас.

Тип

Количество
(бр.)

1. пожарогасител

Прахов 6

4

2. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

4

Описание на пожарни хидранти,
пожарогасители в КС Кардам.

пожарни

кранове,

носими

и

возими

11.2. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на КС Кардам;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Кардам.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

7

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

1
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3. Пожарогасител

Прахов 3 кг.

2

4. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

53

5. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

25

6. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

2

7. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

44

8. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

10

9. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

12

10. Пожарен кран

плосък шланг

14

11. Пожарен хидрант

11.3. Описание на пожарогасителната
територията на КС Кардам 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

система

„Авариен

Извършване сервизно поддържане в съответствие
с
наличното
оборудване
и
техническите
изисквания на Възложителя в КС Кардам 1.
Пожарогасителен панел Ех-3003, 3 пожароизвестителни
зони + 1 гасителна зона, 2 релейни изхода, 1 вграден
бутон за активация, графичен LCD дисплей 124х64
Акумулаторна батерия 7Ah/12V
Комбиниран оптично-димен и топлинен
пожароизвестител, комплект с основа
Изнесен индикатор
Бутон за ръчен пуск на гасителна инсталация, комплект
със защитен капак
Пожарен алармен звънец – Пожар I степен
Пожарен алармен звънец – Пожар II степен
Табела „Внимание газ”

14

електрогенератор“

Модел

Бр.

Ех-3001

1

SB 07/12

4

20-AS2000-ADV

4

FI100

2

08-RP-YS-01

1

08-TAA-0007
08-PSC-0002

1
1
1

на

12. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове, носими и возими
пожарогасители в КС Провадия.
12.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Провадия.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

8

3. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

34

4. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

13

5. Пожарогасител

СО 2 5 кг.

15

6. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

5

7. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

16

8. Пожарен кран

плосък шланг

7

9. Пожарен хидрант

-

6

11

пожарни хидранти на територията на КС Провадия;
12.2. Описание на пожароизвестителната система на сграден фонд и командни зали на
КС Провадия
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество
(брой)

Наименование
Пожароизвестителна инсталация МАГ-16 с повторител
Оптично димен датчик „Аполо”
Оптично димен Ех датчик „Тесла”
Топлинен датчик „Аполо”
Ръчен бутон за пожароизвестяване
Звуков сигнализатор
Светлинен индикатор

1
56
1
10
13
2
36

13. Описание на пожароизвестителната система в сграден фонд на СЗЕР
Ботевград
№
1.
2.
3.
4.

Количество
(брой)

Наименование
Пожароизвестителна инсталация МАГ-8 с повторител
Оптично димен датчик „Аполо”
Ръчен бутон за пожароизвестяване
Звуков сигнализатор

1
18
3
3

14. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове, носими и возими
пожарогасители в ПГХ - Чирен.
14.1. Авариен електрогенератор в ПГХ “Чирен”
№

Наименование

Брой

1.

Пожароизвестителна централа Sigma XT K11031M2

1

2.

Термични датчици

4

3.

Ценерова бариера, комплект JBA-1EX

2

4.

Пожарен алармен звънец MBF-6EV

1

5.

Пожарна сирена ROSHNI

1

6.

Блиц лампа SL-401

1

7.

Ключ "Включено/Изключено" за бутилки с ВС прах KS-02

1

8.

ПГИ с прах АВС 60 кг и изтласкващ агент „АЗОТ"

1

14.2. Описание на наличната гасителна система в склад ЛЗТ.
№
1.

Наименование

Брой

ПГСВ 120

1

14.3. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на ПГХ - Чирен;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в ПГХ - Чирен.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 1 кг.

10

2. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

9

3. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

47
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4. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

29

5. Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

6

6. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

1

7. Пожарогасител

СО 2 – 3,5 кг.

1

8. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

36

9. Пожарогасител возим

СО 2 - 17, 5 кг.

2

10. Пожарогасител возим

СО 2 - 25 кг.

2

11. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

23

12. Пожарен кран

плосък шланг

15

13. Пожарен хидрант

-

9

15. Описание на пожароизвестителни, пожарогасителни системи, пожарни
хидранти, пожарни кранове, носими и возими пожарогасители в ЮЗЕР Ихтиман.
15.1. Описание
на
системата
за
пожароизвестяване
в
КС
Ихтиман
Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газо-турбинен двигател MARS90
центробежен компресор C452 (ГТКА) – 1 бр.
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Ихтиман
1. Пожароизвестителна централа, 8 зони
2.

Количество
(бр.)

Тип
KENTEC
SECK11080M2

1

Конвенционален димен оптичен детектор-нископрофилен
HOCHIKI SLK-E/3N
дизайн

4

3. Конвенционален ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-W

2

4. Сирена пожарна

CTC SB112F

1

5.

Конвенционален искрообезопасен инфрачервен пламъчен
HOCHIKI IFD-E(IS)
детектор

3

6. Изолатор

HOCHIKI MTL7787+

4

7. Взривозащитен димен оптичен детектор

HOCHIKI SLR-E(IS)

4

8. Взривозащитен комбиниран температурен детектор

HOCHIKI
1E(IS)

9. Взривообезопасен ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-E(IS)

4

10. Взривообезопасен сирена

VIMPEX 8655000

1

11. Взривообезопасена строблампа

VIMPEX 864700

1

12. Акумулаторна батерия 12V/7Ah

MHB

1

13. Релейна платка – 4 релейни зонови изхода

KENTEC K580

2

14. Противопожарен шкаф оборудван с 4 бр. бутилки за СО 2

–
и

DCD-

2

1

15.2. Описание на системата за пожарогасене в КС Ихтиман – Газотурбокомпресорен
агрегат оборудван с газо-турбинен двигател MARS90 и центробежен компресор C452
№
1.
2.

Наименование
DETECTOR, THERMAL Fenwal Series 27100
DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DET-TRONICS

брой
3
1
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3.
4.

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS CONTROLLER
Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS MODULE

1
3

15.3. Описание на пожароизвестителната система сградата на КС “Ихтиман”;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Ихтиман на “Булгартрансгаз” ЕАД

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожароизвестителна централа
“Smart Line”
Конвенционален оптично-димен детектор “Photoelectric Smoke
2.
Q01
Detector”
3. Изолатор

1

4. Ел. звънец

2

5. Ръчен бутонен датчик

3

6. Акумулаторна батерия 12V/12

2

7. Акумулаторна батерия 12V/1.9

1

8. Ел. сирена с флаш лампа

1

4
8

15.4. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на ЮЗЕР Ихтиман;
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в КС Ихтиман.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 2 кг.

19

2. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

63

3. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

26

4. Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

2

5. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

2

6. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

8

7. Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

8

8. Пожарогасител

СО 2 - 3, 5 кг.

1

9. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

40

10. Пожарогасител

СО 2 - 2 кг.

2

11. Пожарен кран

плосък шланг

6

12. Пожарен хидрант

-

14

16. Описание на пожароизвестителни, пожарогасителни системи, пожарни
хидранти, пожарни кранове носими и возими пожарогасители в КС Петрич.
16.1. Пожароизвестяване в КС Петрич – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател MARS 90 и центробежен компресор C452 (ГТКА) – 1 бр.
Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Петрич
1. Пожароизвестителна централа, 8 зони

Тип
KENTEC
SECK11080M2

Количество
(бр.)
1
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2.

Конвенционален димен оптичен детектор-нископрофилен
HOCHIKI SLK-E/3N
дизайн

4

3. Конвенционален ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-W

2

4. Сирена пожарна

CTC SB112F

1

5.

Конвенционален искрообезопасен инфрачервен пламъчен
HOCHIKI IFD-E(IS)
детектор

3

6. Изолатор

HOCHIKI MTL7787+

4

7. Взривозащитен димен оптичен детектор

HOCHIKI SLR-E(IS)

4

8. Взривозащитен комбиниран температурен детектор

HOCHIKI
1E(IS)

2

9. Взривообезопасен ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-E(IS)

4

10. Взривообезопасен сирена

VIMPEX 8655000

1

11. Варивообезопасена строблампа

VIMPEX 864700

1

12. Акумулаторна батерия 12V/7Ah

MHB

1

13. Релейна платка – 4 релейни зонови изхода

KENTEC K580

2

DCD-

14. Противопожарен шкаф оборудван с 4 бр. бутилки за СО 2

1

16.2. Пожарогасене в КС Петрич – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател MARS90 и центробежен компресор C452.
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
DETECTOR, THERMAL Fenwal Series 27100
DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DET-TRONICS
Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS CONTROLLER
Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS MODULE

брой
3
1
1
3

16.3. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и
пожарни хидранти на територията на КС Петрич;

Извършване сервизно поддържане в съответствие с
№ наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Петрич.

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожарогасител

Прахов 2кг.

12

2. Пожарогасител

Прахов 6 кг.

48

3. Пожарогасител

Прахов 12 кг.

6

4. Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

2

5. Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

2

6. Пожарогасител

СО 2 - 5 кг.

24

7. Пожарогасител на водна основа 9l.

пожари клас А

4

8. Пожарен кран

плосък шланг

5

9. Пожарен хидрант

-

15

17. Описание и количество на пожароизвестителните и пожарогасителни
системи за всеки отделен тип газотурбокомпресорни агрегати:
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17.1. Газотурбокомпресорен агрегат, оборудвани с газотурбинен двигател тип ТНМ 1304-8 и
центробежен нагнетател HS71 – 3 броя на КС "Кардам-1". Всеки агрегат е оборудван с:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование

брой

Компенсиращ термостатичен детектор FENWAL серия 27000 функционална температура 163°С
Компенсиращ термостатичен детектор FENWAL серия 27000 функционална температура 107°С
Автоматична пожарогасителна инсталация с 5 бутилки СО2 с електромагнитно и ръчно задействане
Резервни бутилки СО2

5
5
1
5

17.2. Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател НК-12(14)СТ и
центробежен нагнетател НЦВ-6,3В – 3 броя на КС „Лозенец”, 3 броя на КС „Странджа”, 3
броя на КС „Ихтиман” и 2 броя на КС „Петрич”. Всеки агрегат е оборудван с:
№
1.
2.
3.

Наименование

брой

Температурен датчик ДПС-038 с диференциално действие от 100° С – с приемно
устройство ПИО -017
Температурен датчик ДТБГ с розетка - ССП-2И-РМ сработва при кратковременно
повишаване на температурата до 130° С
Автоматична пожарогасителна инсталация с 10 бутилки СО 2 с 12 бр. пиропатрони
тип ПП-3 и ръчно задействане (само за КС „Странджа” - 8 бутилки СО 2 със 7 бр.
пиропатрони тип ПП-3)

7
6
1

17.3. Газотурбинен агрегат ГТКА 4 в КС Лозенец, оборудван с газотурбинен двигател НК 12 СТ и
центробежен нагнетател НЦВ – 6, 3 В
Наименование

№

брой

1.

Топлинен датчик модел: FENWAL DETEKT-A-FIRE серия 12-х27121-000

10

2.

Димен датчик ИП 212-44 “ДИП-44

4

3.

Инфрачервен датчик за пламък DET-TRONIK ИП 330-10-1 модел Ц7698

2

4.

автоматична пожарогасителна инсталация с 10 бутилки СО 2

1

5.

Пиропатрони тип ЛД-34

12

17.4. Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател ТНМ 1304-11 и
центробежен нагнетател RV080 - по един брой на КС „Кардам-2” и КС ”Странджа”. Всеки
агрегат е оборудван с:
№

Наименование

брой

1.

Инфрачервен датчик И 7698В1231 Еех 1211ВТ5

3

2.

Инфрачервен датчик И 7698В1231 Еех 1211ВТ5
Автоматична пожарогасителна инсталация със система ЕSSER 8010 с - 6 бр.
бутилки с СО2

4

3.

1

17.5. Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател ТНМ 1304-11,
центробежен нагнетател RV080 – 4 броя на КС „Провадия”. Всеки агрегат е оборудван с:
№
1.

Наименование
Система за пожарогасене и пожароизвестяване ESSER 8010

брой
1
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2.

Инфрачервен датчик DET- TRONICS U 7698 B 1231; EEх d ІІ С Т 5

3

3.

Топлинен датчик SK 10

4

4.

Автоматична пожарогасителна инсталация и 6 бр. бутилки с СО2

1

5.

Ръчен бутон за задействане

4

6.

Устройство за светлинна и звукова сигнализация

4

17.6. Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател АИ – 336 – 2 - 8
или Д – 336 - 2Т и центробежен нагнетател НЦВ - 6, 3 В – два броя с АИ 336 – 2 - 8 и един
брой с Д – 336 - 2Т на КС „Лозенец”. Всеки агрегат е оборудван с:
№

Наименование

брой

1.

Електронен теглови терминал “ЕВТ - 05”

18

2.

Комплект бутилки СО2 “БГП 2-03 (МП 150-40-10)-2

16

3.

Комплект модули пожарогасене (бутилки СО2) “МП 150-40-10-2-03”

2

4.

Топлинен датчик модел: FENWAL DETECT-A-FIRE серия 12-х27121-000

10

5.

Инфрачервен датчик за пламък DET-TRONIC ИП 330-10-1 модел Ц7698

2

6.

Димни датчици ИП 212-44“ДИП-44

4

7.

Електромагнит за задействане 24V

18

8.

Ръчен бутон за задействане

18

17.7. Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател тип ДТ70П и
центробежен нагнетател НЦВ-6,3В – 5 броя на КС „Кардам-2”. Всеки агрегат е оборудван с:
№

Наименование

брой

1.

Инфрачервен датчик тип - DET- TRONICS - ИП 330-10-1

2

2.

Температурен датчик DETECT - A - ОСИЕ - 02

10

3.

Автоматична пожарогасителна инсталация с 18 бр. бутилки с СО2

1

18. Описание на пожароизвестителните и пожарогасителни системи в сграден
фонд, командна зала и площадката на КС.
18.1. Описание на пожароизвестителните и пожарогасителни системи на сграден фонд и
командни зали на КС "Кардам-2", КС ”Кардам-1”, КС “Провадия”, КС "Лозенец", КС
”Странджа”, КС „Ихтиман”, КС ”Петрич” и учебен център “Ихтиман”.
№

Наименование

Количество (брой) в КС
Кардам 2

Кардам 1 Провадия

Лозенец

Странджа

Общо
Ихтиман

Петрич

1

1

1

4

7

2.

Пожароизвестителна инсталация МАГ-16
с повторител
Оптично димен датчик „Аполо”

95

56

112

101

362

3.

Оптично димен Ех датчик „Тесла”

4

1

1

1

7

4.

Топлинен датчик „Аполо”

10

2

7

19

5.

Ръчен бутон за пожароизвестяване

3

13

18

9

2

45

6.

Звуков сигнализатор

2

2

2

5

1

12

7.

Светлинен индикатор

4

36

71

1

112

8.

Пожароизвестителна централа ЦПИ-11

1

1

2

8
1

8
1

16
5

1.

9. Оптико-димен датчик Унипос, мод 2030
10. Ръчна пожарогасителна инсталация с 12

1

1

1

Страница 16

11.
12.
13.
14.

бр. бутилки СО2 (КС “Странджа” - 6 бр.
бутилки СО2)
Пожароизвестителна централа тип ТV-4
DEF+PC
Звуков сигнализатор
Оптично димен датчик –УНИПОС тип 2030
Ръчен бутон

15. Светлинен индикатор
Пожароизвестителна централа и
16.
повторител тип FS 6000
Адресируеми оптикодимни датчици FD
17.
6130
18. Светлини надвратни индикатори

1

1

2

5

2

9

4

4

3

9

4

71

4

16
75

1

1

34

34

28

28

19. Сирена външна

3

3

20. Сирена вътрешна

4

4

21. Модул линеен 2 контурен /4 линии/

2

2

22. Температурен датчик MHG 381

1

1

19. Описание на пожароизвестителната система на сграден фонд и командни зали
в ПГХ „Чирен“, след уведомяване от Възложителя по следните единични цени:
19.1. Пожароизвестителна система в сградите на ПГХ Чирен.
№

Наименование

Тип

Количество
(бр.)

1. Пожароизвестителна централа

IRIS

2

2. Повторител на централа

IRIS RPT

1

SensolRIS
S130ISO
SensolRIS
T110ISO

3.

Адресируем димно-оптичен детектор

4.

Адресируем термичен детектор

5.

Конвенционален термичен детектор

Senso MAG R20

31

6.

Конвенционален димно-оптичен детектор

SensoMAG S30

16

7.

Линеен димно-оптичен детектор рефлектор

DOP 6001

4

8.

Рефлектор за линеен димно-оптичен детектор
Адресируем модул за свързване на конвенционални

E39-R8

4

SensolRIS MC-Z

31

SensolRIS MOUT

17

Spectrex 20/20I

4

9.
10.

Адресируем модул потенциален изход за
конвенционални сирени

11. (IR3) детектор
12. Пламъчен взривозащитен конвенционален детектор
13. Пламъчен взривозащитен конвенционален детектор
14. Термичен взривозащитен конвенционален детектор

LITES Liberec
MHG581
Polon Alfa DUR
40-Ex
LITES Liberec
MHG381

167
13

5
2
6
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18. Сирена външна с LED флаш лампа

Polon Alfa TUN38Ex
MCP150
SensoIRIS
WSOU IS
SF300

19. Захранващ блок 1,0A@24V

PS 2410

15. Термичен взривозащитен конвенционален детектор
16. Ръчен адресируем пожароизвестител
17. Пиезо сирена със вграден изолатор

1
37
4
20
20

20. Акумулатор SB 18-12 12 V / 18 Ah

3

21. Акумулатор SB 7-12 12 V / 7 Ah

20

22. Ценер бариера

MTL7787+

4

23. Ръчен бутон взривобезопасен

DMN700E - is

7

24. Ръчен бутон взривобезопасен

LITES Liberec

3

20. Описание на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в аварийните
електрогенератори.
20.1. Всеки авариен електрогенератор в КС "Петрич", КС "Ихтиман", КС "Кардам-2" и КС
"Лозенец" е оборудван с:
№

Наименование

брой

1.

Оптико-димен датчик УНИПОС тип 20-30 (само в КС „Ихтиман” има монтирани 2
бр. оптико-димен датчик УНИПОС тип 20-30)

1

2.

Температурни датчици УНИПОС тип 20-20/модел FD3020

2

3.

Оптико пламъчен датчик УНИПОС тип 20-40

1

4.
5.
6.
7.

Пожароизвестителна централа с управление на пожарогасенето тип FS5008Е;(само в КС Ихтиман тип FS - 5008, в КС Петрич пожароизвестителната
централа модел FS 5200E)
Аерозолни генератори тип СОТ-1У; (само в КС „Петрич” аерозолните генератори
са тип АГС- 7/1)
Температурен датчик “Tesla” серия 27000 - функционална температура 107°С – КС „Кардам-1”
Сирена

1
3
1
2
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ОБРАЗЕЦ № 1
Маршрутно-операционна карта
ГТКА №..
КС” ………………………”

за планови инспекции и техническо обслужване на
DET-TRONICS
на
противопожарна
система
газотурбинен компресорен агрегат MARS-90S

Данни за фирмата
извършваща инспекцията

Начало на инспекционните мероприятия: дата: ……………./ час:……………..
Край на инспекционните мероприятията: дата: …………… / час……………….
1.Общи указания:
1.1. Съгласно изискванията на Инструкцията за поддръжка на газотурбинни агрегати MARS-90S, периодичността на плановите
инспекции на всички системи на агрегата трябва да се извършват както следва:
• Рутинна поддръжка
• На всеки 6 месеца или 4000 наработени часа
• На всеки 12 месеца или 8000 наработени часа
• На всеки 2 години
1.2.Подробности за обслужване на противопожарната система са посочени в експлоатационната документация .
1.3.Дата на извършване на последната инспекция: ……………………../наработени часове…………………..
2.Подготовка на агрегата на извършване на мероприятията :
2.1.Инструктаж на персонала на фирмата и привлечени специалисти от КС „…………….” преди извършване на
инспекционните мероприятия.
Инструктажът се извършва съгласно вътрешните правила на дружеството „Булгартрансгаз” ЕАД .
№

Име фамилия

Длъжност,специалност

1
2
3
4
2.2. Обезопасяване на агрегата преди извършване на мероприятията :
•
Обезопасяването на агрегата се извършва съгласно експлоатационната документация
•
Инспекцията се извършва при спряло съоръжение
3.Обхват на инспекцията:
№

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.2
6.3
6.4
7.

Спецификация и технически изисквания на инспектираните елементи
от противопожарната система съгласно експлоатационната
документация
Общ преглед на системата. Запознаване с възникнали дефекти и откази и
съобщения.за експлоатационния период от последната инспекция.
•
Локална операционна мрежа (LON) -1брой
•
контролер Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS
CONTROLLER-1брой
•
Модул усъвършенствани цифрови входове/изходи (EDIO)
модел Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS
MODULE-1брой.
Инспекция на детектори на пламък -3броя
•
модел DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DETTRONICS
•
каталожен № 1078695-27
DTF6510-зав.№……………….
DTF6511-зав.№……………….
DTF6512-зав.№……………….
Инспекция на детектор за топлина -1бр.,кат.№1111816-7
ТЕ6110-зав.№……………….
Инспекция на Термични сензори-3 броя кат.1105336-1
модел DETECTOR, THERMAl Fenwal Series 27100
TS6540-зав.№……………….
TS6541-зав.№……………….
TS6542-зав.№……………….
Инспекция на главен изпускащ соленоиден вентил SV6611
Инспекция на Вентили за регулиране на налягането -4броя
вентил PCV6611,зав №……..
вентил PCV6612,зав №……..
вентил PCV6621,зав №……..
вентил PCV6622,зав №……..
Инспекиця на противопожарен шкаф –1бр. модел ASY6600 за СО2 –

Резултат

1

ОБРАЗЕЦ № 1
KiddeFireSystems – 81-CO2MAN-001
8.
8.1.
8.2
8.3
8.4
9.
9.1.
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13.
13.1
13.2

14.
14.1
14.2
14.3.
15.
16.
17.
18
18.1
18.2
19.
20.

Инспекция на безшевни резервоари за СО2 -4 броя кат.№ 1052743.
R6611 зав. №……
R6612, зав. №……
R6621, зав. №……
R6622, зав. №……
Инспекция на превключватели за нивото на резервоарите за
пожарогасително вещество -4 броя
LS6611, зав. №….
LS6612, зав. №….
LS 6621, зав. №….
LS6622, зав. №….
Инспекция на предпазни обратни вентили-2броя
CV6611, зав. №….
CV6612, зав №….
Инспекция на изолиращи клапани за СО2 -2броя
HV6611, зав №….
HV6621, зав №….
Инспекция на ограничаващи превключватели за изолиращите клапани
-2 броя
ZSC6611, зав №….
ZSC6621, зав №….
Инспекция на СО2 дюзи -6 броя
модел: 969362I1 -3броя
N6601, N6602, N6603
модел: 70-30437-1 -3броя
N6606, N6607, N6608
Инспекция на превключватели за налягане за потвърждаване на
изпускането -3броя
модел 1053923-15 - 1брой
модел ASY6600-2 - 2броя
PS6610, зав №….
PS6611, зав №….
PS6621, зав №….
Инспекция на звукова аларма,стробоскопична лампа
Продухване със сгъстен въздух на всички изпускателни тръби.
Извършва се на всеки 2 години след демонтаж на изпускателните дюзи
Проверка на ръчното активиране на противопожарната и газова система
Инспекция на пожарни демпфери:-2 броя.
FD6210
FD6240
Нулиране на противопожарната система .
Извършва се след инспекцията на оборудването при необходимост и в
случаите посочени в експлоатационната документация.
Отстраняване на повреди и калибриране на противопожарната система
извършва се съгласно експлоатационната документация

4. Заключение за състоянието на противопожарната система след извършената инспекция :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Изпълнител:

Възложител:

…………….

……………….

Дата/подпис

Дата/подпис

2

ОБРАЗЕЦ О1
Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма, в случай че има такава
Предложение за изпълнение на поръчката
Наименование на поръчката: “Сервизно обслужване на пожароизвестителни и
пожарогасителни системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и
возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД“
Референтен номер: 200-015
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката и
декларираме, че ще изпълним предмета й в пълно съответствие с изискванията и
условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. техническата
спецификация и приложението към нея.
1. Ще изпълним от предмета на поръчката следното:
 ......................
 ......................
 ......................
Описват се услугите, които ще бъдат извършени.
2. Срок на изпълнение на дейностите по т. 1, предмет на поръчката: 24 /двадесет
и четири/ месеца считано от датата, на която сме уведомени писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за получения от Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) достъп за лицата,
отговорни за изпълнение предмета на договора до местата за извършване на сервизно
обслужване, или до достигане на сумата от 228 500 лв. без ДДС.
2.1. Срокове за изпълнение на дейностите по периодичното сервизно обслужване на ПИС,
ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарните кранове, пожарните хидранти и
носимите пожарогасители са съгласно т. 3.2. от Техническата спецификация.
2.2. Дейностите и срокове за отстраняване на възникнали повреди и/или неизправности в
работата на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове,
пожарни хидранти носими и возими пожарогасители са съгласно т. 3.3. и т. 3.4. от
Техническата спецификация.
3. Гаранционните срокове са, както следва:
3.1. Гаранционния срок на изпълняваните дейности по обслужване е 1 месец за ПИС от
датата на извършването им.
3.2.
Гаранционния срок на изпълняваните дейности по обслужване е 6 месеца за ПГС
от датата на извършването им.
3.3.
Гаранционния срок на изпълняваните дейности по обслужване е 12 месеца за
пожарни кранове, пожарни хидранти и носими пожарогасители от датата на
извършването им.
3.4. Ако при изпълнение на дейностите по договора повредим елемент/и от системата на
ПИС и ПГС, ще го заменим с изправен за наша сметка в срок от 10 /десет/ дни.
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4. При извършване на дейностите предмет на поръчката ще водим дневник, в който
представител на Възложителя да отразява извършените проверки, констатираните
проблеми по ПИС и ПГС, датата и часа на уведомление и пристигане на наш
представител, а ние ще отразяваме причините за възникналия проблем, начина на
отстраняване и вложените резервни части и материали.
5. За извършена проверка ще съставим двустранни протоколи за всяко проверено
съоръжение (ПИС и ПГС), пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими
пожарогасители (по образец). Във всеки протокол се описват извършените дейности,
записват конкретните стойности за прага на задействане на всеки канал, констатираните
неизправности, извършените ремонти, настройки, вложените резервни части и др. и дава
заключение за годността на всяка ПИС, ПГС, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими
и возими пожарогасители. При планови и извънпланови проверки на ПИС и ПГС на
газотурбинните компресорни агрегати МАRS – 90 S, ще се отразяват в “Маршрутно –
операционна карта“ ОБРАЗЕЦ № 1, приложение към техническата спецификация.
Приложения:
1. .................................... (описват се от участника)
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Документът се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Дата ………………………

* Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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ОБРАЗЕЦ О3
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
Наименование на поръчката: Сервизно обслужване на пожароизвестителните,
пожарогасителна система, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими
пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Референтен номер: 200-015
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. ………………………
2. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

Изброяват се документите, съдържащи се в офертата, като за всеки от документите се
посочва вид и количество на документите (оригинал или заверено копие и общ брой
страници), както и пореден номер на страницата в офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Документът се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Дата ………………………

* Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ O4
Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Ценово предложение
Наименование на поръчката: Сервизно обслужване на пожароизвестителни и
пожарогасителни системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими
пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Референтен номер: 200-015
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение:
Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно
таблица № 1 (попълва се от участника) към настоящото предложение, при следните
условия:
 Предложените цени са определени
документацията за участие в процедурата.

при

пълно

съответствие

с

условията

от

 Всички посочени цени са в лева без ДДС.
 Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
1. Сервизно обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи,
пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в
обектите на “Булгартрансгаз” ЕАД

№

Извършване сервизно поддържане в
съответствие с наличното оборудване и
техническите изисквания на Възложителя

Тип

1

2

3

Количество
(бр.)

Единична
цена
в лева без
ДДС

Обща цена
в лева без
ДДС
(колони
4*5)

4

5

6

1.1. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД
Пожароизвестителната система в сградата на ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД
1.

Пожароизвестителна централа, 2 адресируеми KIDDE ANTARES
кръга, 127 адреса на луп, 20 пожарни зони
AU 02/1/E/B/V/P

2.

Адресируема основа

HOCHIKI
RL/3H2

3.

Димен оптичен датчик

HOCHIKI SLK-E

200

4.

Термичен максимално диференциален датчик

HOCHIKI DCC-1E

14

YCA-

1
200

стр.1/16

ОБРАЗЕЦ O4
5.

Изолатор

SCI/2A

8

6.

Ел. звънец

24V

8

7.

Ръчен бутонен датчик адресируем

ACP/1A

9

8.

Акумулаторна батерия 12V/12

YUASA

2

9.

Акумулаторна батерия 12V/1.9

YUASA

1

10.

Адресен модул за ел. сирена / звънец

CHQ-B

12

11.

Релейна
платка
–
транзисторни изхода

AU 0051

1

12.

Ел. сирена с флаш лампа

13.

Димен оптичен датчик бариера

32

програмируеми

1
HOCHIKI SРВ-E

1

Пожарогасителната система в сградата на ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД
1.

Помпа центробежна

LOWARA

2.

Магнетвентил 11/2"

1 бр.

3.

Спирателен кран 2"

1 бр.

11/4"

4.

Обратен клапан

5.

Дюзи за водна мъгла, Q=0,2 l/s, P=10÷12 bar.

6.

Поцинкована тръба 2"

7.

Поцинкована тръба

8.

Поцинкована тръба 1"

2 бр.

1 бр.
Тотал Валтер

10 бр.
5 m.

11/2"

26 m.
6 m.

9.

Поцинкована тръба

11/4"

9 m.

10.

Поцинкована тръба 3/4"

8 m.

Носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на ЦУ на
“Булгартрансгаз” ЕАД
1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

41

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

19

3.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

17

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

4

4.
5.
6.
7.

Пожарогасител на водна основа с вместимост
9l.
Пожарогасител на водна основа с вместимост
9l.
Пожарогасител

за пожари клас А

3

за пожари клас В

4

СО 2 - 5 кг.

31

8.

Пожарен кран

плосък шланг

8

9.

Пожарен хидрант

подземен

2

Транспорт /отиване и връщане/ до ЦУ на “Булгартрансгаз”
ЕАД

1

1.2. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в УВЦ “Република”
Носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на УВЦ
“Република”
1.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

2

2.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

15

3.

Пожарогасител

СО2 5 кг.

21
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4.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

4

5.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

5

6.

Пожарен кран

плосък шланг

20

7.

Пожарен хидрант

надземен

3

Пожароизвестителната система на територията на УВЦ “Република”
Protec Algo-Tec
6300 P/C

1.

Пожароизвестителна централа

2.

Адресируем контролен панел – 5 loop до 127
24 VDC
адресируеми датчици

1

3.

Адресируема сирена

1

4.

Линеен модул – 2 контура – 127 адреса

5.

Адресируем пожарогасителен димно - оптичен
6000 / OP
датчик

287

6.

Адресируем пожароизвестителен ръчен датчик 6000 / BGK

35

7.
8.

6000 / SSR2

Адресируем
термичен
максимално
диференциален датчик
Адресируем термичен максимален датчик

1

3

-

6000 TEMP

141
3

9.

Адресируем
комбиниран
димно-оптичен
6000 / OPTH
термичен максимално-диференциален датчик

10.

Основа за адресируем датчик

11.

Адаптер
адресируем
за
конвенционални датчици

12.

Взривозащитен термичен датчик

13.

Светлинен сигнализатор

14.

Светлинен
изпълнение

15.

Повторителен панел

16.

Устройство крайно

23

17.

Изолаторен модул в комплект с основа

17

18.

Разширителен модул

1

19.

Акумулаторна батерия 12V/7Ah.

4

20.

Комбинирана сирена с лампа

сигнализатор

2
433

свързване

на

1
2
272

взривозащитено

1
Prftec
Algo-Tec
6300 / RP

SRZ / PVA 24-1R

Транспорт /отиване и връщане/ до УВЦ “Република”

1

2
1

1.3. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в централна складова база Яна
1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

1

2.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

5

3.

Пожарогасител

СО2 5 кг.

6

4.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

1

Транспорт /отиване и връщане/ до централна складова база
Яна

1

1.4. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в СИЕР Вълчи дол
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1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

13

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

20

3.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

85

4.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

70

5.

Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

5

6.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

3

7.

Пожарогасител

СО2 2 кг.

5

8.

Пожарогасител

СО2 5 кг.

97

9.

Пожарогасител возим

СО2 50 кг.

4

10.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

18

11.

Пожарогасител на водна основа 9l.

5

12.

Пожарогасител на водна основа 9l.

13.

Пожарен кран

за пожари клас В
за пожари клас А
+В
плосък шланг

17

14.

Пожарен хидрант

-

7

Транспорт /отиване и връщане/ до СИЕР Вълчи дол:

10

1

1.5. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в СЗЕР Ботевград
1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

40

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

10

3.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

105

4.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

41

5.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

1

5.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

5

6.

Пожарогасител на водна основа 9l.

За пожари клас В

7

7.

Пожарогасител

СО2 – 5 кг.

50

8.

Пожарогасител возим

СО2 – 30 кг.

6

9

Пожарен кран

плосък шланг

10.

Пожарен хидрант
3
Описание на пожароизвестителната система в сграден фонд на СЗЕР Ботевград

13

1.

Пожароизвестителна инсталация МАГ-8 с повторител

1

2.

Оптично димен датчик „Аполо”

18

3.

Ръчен бутон за пожароизвестяване

3

4.

Звуков сигнализатор

3

Транспорт /отиване и връщане/ до СЗЕР Ботевград:

1

1.6. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в КС Полски Сеновец
1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

5

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

7

3.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

38

4.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

4

5.

Пожарогасител возим

Прахов 100 кг.

1

6.

Пожарогасител

СО2 5 кг.

51
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7.

Пожарен кран

плосък шланг

11

8.

Пожарен хидрант

-

7

Транспорт /отиване и връщане/ до КС Полски Сеновец:

1

1.7. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в ЮИЕР Стара Загора
1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

10

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

15

3.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

75

4.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

15

5.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

1

6.

Пожарогасител

СО2 5 кг.

85

7.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

5

8.

Пожарогасител водна основа 9l.

за пожари клас В

5

9.

Пожарен кран

плосък шланг

3

10.

Пожарен хидрант

-

2

Транспорт /отиване и връщане/ до ЮИЕР Стара Загора

1

1.8. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в КС Лозенец
1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

4

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

12

3.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

52

4.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

17

5.

Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

3

6.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

7.

Пожарогасител

СО2 5 кг.

8.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

2

9.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

17

10.

Пожарен кран

плосък шланг

6

11.

Пожарен хидрант

-

18

6
43

Пожароизвестяване в КС Лозенец – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газо-турбинен двигател
MARS90 и центробежен компресор C651 (ГТКА)
KENTEC
1.
Пожароизвестителна централа, 8 зони
1
SECK11080M2
2.

Конвенционален димен оптичен детекторнископрофилен дизайн

HOCHIKI SLKE/3N

3.

Конвенционален ръчен пожароизвестител

HOCHIKI CCP-W

2

4.

Сирена пожарна
Конвенционален искрообезопасен
инфрачервен пламъчен детектор
Изолатор

CTC SB112F
HOCHIKI IFDE(IS)
HOCHIKI

1

Взривозащитен димен оптичен детектор
Взривозащитен комбиниран температурен
детектор
Взривообезопасен ръчен пожароизвестител

HOCHIKI SLR-

2

5.
6.
7.

4

3
4

10.

Взривообезопасен сирена

HOCHIKI DCD1E(IS)
HOCHIKI CCP( S) 8655000
VIMPEX

11.

Варивообезопасена строблампа

VIMPEX 864700

1

12.

Акумулаторна батерия 12V/7Ah

MHB

1

13.

Релейна платка – 4 релейни зонови изхода

KENTEC K580

1

8.
9.

2
4
1
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Противопожарен шкаф оборудван с 4 бр.
1
бутилки за СО2
Пожарогасене в КС Лозенец – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газо-турбинен двигател
MARS90 и центробежен компресор C651
1.
DETECTOR, THERMAl Fenwal Series 27100
3
2.
DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DET-TRONICS
3
14.

3.

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS CONTROLLER

1

4.

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS MODULE

3

5.

Сирена

2

6.

Сигнално осветление-Clifford&Shell -YO6, YL6, V6

3

7.

Газдетектор - DET-TRONICS - PIRECL

4

8.

Противопожарен шкаф – KiddeFireSystems - 81-CO2MAN-001

1

Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател НК-12(14)СТ и центробежен
нагнетател НЦВ-6,3В.:
1

Температурен датчик ДПС-038 с диференциално действие от
100° С – с приемно устройство ПИО -017

7

2

Температурен датчик ДТБГ с розетка - ССП-2И-РМ сработва при
кратковременно повишаване на температурата до 130° С

6

3

Автоматична пожарогасителна инсталация с 10 бутилки СО2 с 12
бр. пиропатрони тип ПП-3 и ръчно задействане

1

Газотурбинен агрегат ГТКА 4 оборудван с газотурбинен двигател НК 12 СТ и центробежен нагнетател
НЦВ – 6, 3 В
1

Топлинен датчик модел: FENWAL DETECT-A-FIRE серия 12- х
27121-000

10

2

Димен датчик ИП 212-44 “ДИП-44”

4

3

Инфрачервен датчик за пламък DET-TRONIC ИП 330-10-1 модел
Ц7698

2

4

Автоматична пожарогасителна инсталация с 10 бутилки СО2

1

5

Пиропатрони тип ЛД-34

12

Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател АИ336-2-8 или Д-336-2Т и
центробежен нагнетател НЦВ-6,3В.
1

Електронен теглови терминал “ЕВТ - 05”

18

2

Комплект бутилки СО2 “БГП 2-03 (МП 150-40-10)-2
Комплект модули пожарогасене (бутилки СО2) “МП 150-40-10-203”
Топлинен датчик модел: FENWAL DETECT-A-FIRE серия 12х27121-000

16

3
4
5

Инфрачервен датчик за пламък DET-TRONIC ИП 330-10-1 модел
Ц7698

2
10
2

6

Димни датчици ИП 212-44“ДИП-44

4

7

Електромагнит за задействане 24V

18

8

Ръчен бутон за задействане

18

Пожароизвестителните и пожарогасителни системи в сграден фонд, командна зала на площадката
на КС Лозенец
1.

Пожароизвестителна инсталация МАГ-16 с повторител

2.

Оптично димен датчик „Аполо”

1

3.

Оптично димен Ех датчик „Тесла”

1

4.

Топлинен датчик „Аполо”

2

5.

Ръчен бутон за пожароизвестяване

18

112
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6.

Звуков сигнализатор

2

7.

Ръчна пожарогасителна инсталация с 12 бр. бутилки СО2

1

Пожароизвестителните и пожарогасителни системи в авариен електрогенератор в КС Лозенец
1.

Оптико-димен датчик УНИПОС тип 20-30

1

2.

Температурни датчици УНИПОС тип 20-20/модел FD3020

2

3.

Оптико пламъчен датчик УНИПОС тип 20-40

1

4.

Пожароизвестителна централа с управление на пожарогасенето
тип FS- 5008Е;

1

5.

Аерозолни генератори тип СОТ-1У;

3

6.

Температурен датчик “Tesla” серия 27000 - функционална
температура - 107°С – КС „Кардам-1”

1

7.

Сирена

2

Транспорт /отиване и връщане/ до КС Лозенец:

1

1.9. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в КС Странджа
1.
Пожарогасител
Прахов 1 кг.
10
2.

Пожарогасител

NaHCO3 - 1 кг.

1
17

3.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

4.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

75

5.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

11

6.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

4

7.

Пожарогасител

СО2 - 1, 4 кг.

1

8.

Пожарогасител

СО2 - 5 кг.

38

9.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

2

10.

Пожарогасител водна основа 9l.

за пожари клас В

2

11.

Пожарен кран

плосък шланг

16

12.
Пожарен хидрант
16
1.10. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите
изисквания на Възложителя в ГИС и СОГ Странджа
1.
Пожарогасител
Прахов 12 кг.
17
2.

Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

3

3.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

6
43

4.

Пожарогасител

СО2 - 5 кг.

5.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

2

6.

Пожарогасител водна основа 9l.

за пожари клас В

17

7.

Пожарен кран

плосък шланг

6

8.

Пожарен хидрант

-

18

1.11. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите
изисквания на Възложителя в ГИС и СОГ Странджа
1.

Пожароизвестителна централа,

2.

Модул 5201

3.

Модул 5203

4.

Изнесен сигнализатор

FS 5200

1
1
1

RI 9000

2

5.

Ръчен бутонен пожароизвестител

D 9000 MCP

3

6.

Оптичен димен пожароизвестител

Ex UP672

14

7.

Оптиченo - димен пожароизвестител

D 9000 - SR

5

8.

Ръчен бутонен пожароизвестител

Ex DMN700E - IS

8

9.

Основа за пожароизвестител

В 9000

5
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10.

Основа за пожароизвестител

Ex DB670

м 14

11.

Сигнализатор звуково

Ex AS 372

м7

12.

Галванична бариера за сирена

Ex GBX 370

м7

13.

Галванична бариера за пожароизвестител

Ex GBX 2000

14.

Акумолатори 12Ah/12V

6
2

Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на
Възложителя в КС Странджа

Конвенционален димен оптичен детекторнископрофилен дизайн
Конвенционален ръчен пожароизвестител

KENTEC
SECK11080M2
HOCHIKI SLKE/3N
HOCHIKI CCP-W

Сирена пожарна
Конвенционален искрообезопасен
инфрачервен пламъчен детектор
Изолатор

CTC SB112F
HOCHIKI IFDE(IS)
HOCHIKI

1

10.

Взривообезопасен сирена

HOCHIKI SLR( )
HOCHIKI
DCD1E(IS)
HOCHIKI CCP( ) 8655000
VIMPEX

4

9.

Взривозащитен димен оптичен детектор
Взривозащитен комбиниран температурен
детектор
Взривообезопасен ръчен пожароизвестител

1

11.

Варивообезопасена строблампа

VIMPEX 864700

1

12.

Акумулаторна батерия 12V/7Ah

MHB

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пожароизвестителна централа, 8 зони

1
4
2
3
4
4
4

13.

Релейна платка – 4 релейни зонови изхода
KENTEC K580
4
Противопожарен шкаф оборудван с 4 бр.
14.
1
бутилки за СО2
Пожарогасене в КС Странджа – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газо-турбинен двигател
MARS90 и центробежен компресор C651.
1
DETECTOR, THERMAL Fenwal Series 27100
3
2
DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DET-TRONICS
1
3

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS CONTROLLER

1

4

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS MODULE

3

Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател НК-12(14)СТ и центробежен
нагнетател НЦВ-6,3В. Всеки агрегат е оборудван с:
1

Температурен датчик ДПС-038 с диференциално действие от
100° С – с приемно устройство ПИО -017

7

2

Температурен датчик ДТБГ с розетка - ССП-2И-РМ сработва при
кратковременно повишаване на температурата до 130° С

6

3

Автоматична пожарогасителна инсталация с - 8 бутилки СО 2 със
7 бр. пиропатрони тип ПП-3

1

Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател ТНМ 1304-11 и центробежен
нагнетател RV080. Агрегатът е оборудван с:
1

Инфрачервен датчик И 7698В1231 Еех 1211ВТ5

3

2

Инфрачервен датчик И 7698В1231 Еех 1211ВТ5

4

3

Автоматична пожарогасителна инсталация със система ЕSSER
8010 с - 6 бр. бутилки с СО2

1

Пожароизвестителните и пожарогасителни системи в сграден фонд, командна зала и площадката
на КС Странджа
1.

Пожароизвестителна инсталация МАГ-16 с повторител

2.

Оптично димен датчик „Аполо”

3.

Оптично димен Ех датчик „Тесла”

4
101
1
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4.

Топлинен датчик „Аполо”

7

5.

Ръчен бутон за пожароизвестяване

9

6.

Звуков сигнализатор

5

7.

Светлинен индикатор

71

8.

Ръчна пожарогасителна инсталация с 6 бр. бутилки СО2

1

9.

Звуков сигнализатор

5

10.

Ръчен бутон

9

11.

Светлинен индикатор

71

1.10. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите
изисквания на Възложителя в ГРС Бургас
1.

Пожарогасител

2.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

4

СО2 - 5 кг.
4
Пожароизвестителна система в ГРС Бургас

1.

Пожароизвестителна централа 16 зони

KENTEC
SECH80161M2

1

2.

Аналогово адресируем пожароизвестителен
димооптичен датчик

HOCHIKI ALN-EN

5

3.

Аналогово адресируем пожароизвестител
максимално диференциален темп. детектор

HOCHIKI ATJ-EN

4

4.

Аналогово адресируем ръчен
пожароизвестителен бутон

HOCHIKI HCP-E

3

1.11. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите
изисквания на Възложителя в КС Кардам
1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

7

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

1

3.

Пожарогасител

Прахов 3 кг.

2

4.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

53

5.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

25

6.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

2

7.

Пожарогасител

СО2 - 5 кг.

44

8.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

10

9.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

12

10.

Пожарен кран

плосък шланг

14

11.

Пожарен хидрант

-

14

Пожарогасителна система „Авариен електрогенератор“ на територията на КС Кардам 1
1.

Пожарогасителен панел Ех-3003, 3
пожароизвестителни зони + 1 гасителна зона,
2 релейни изхода, 1 вграден бутон за
активация, графичен LCD дисплей 124х64

Ех-3001

1

2.

Акумулаторна батерия 7Ah/12V

SB 07/12

4

3.

Комбиниран оптично-димен и топлинен
пожароизвестител, комплект с основа

20-AS2000-ADV

4

FI100

2

08-RP-YS-01

1

6.

Изнесен индикатор
Бутон за ръчен пуск на гасителна инсталация,
комплект със защитен капак
Пожарен алармен звънец – Пожар I степен

08-TAA-0007

1

7.

Пожарен алармен звънец – Пожар II степен

08-PSC-0002

1

8.

Табела „Внимание газ”

4.
5.

1
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Инсталация за пожарогасене за помещение „Авариен
електрогенератор” – комплект, инсталация с IG55, бутилка с обем
80 л., ръчен активатор, електрически активатори 24 VDC, маркуч
присъединителен (IG55 високо налягане), дюза - тип 360 градуса,
скоби за закрепване на бутилката.

9.

1

Газотурбокомпресорен агрегат, оборудвани с газотурбинен двигател тип ТНМ 1304-8 и центробежен
нагнетател HS71.
1.

Компенсиращ термостатичен детектор FENWAL серия 27000 функционална температура 163°С

5

2.

Компенсиращ термостатичен детектор FENWAL серия 27000 функционална температура 107°С

5

3.

Автоматична пожарогасителна инсталация с 5 бутилки СО 2 с
електро-магнитно и ръчно задействане

1

4.

Резервни бутилки с СО 2

5

Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател ТНМ 1304-11 и центробежен
нагнетател RV080.
1.

Инфрачервен датчик И 7698В1231 Еех 1211ВТ5

3

2.

Инфрачервен датчик И 7698В1231 Еех 1211ВТ5

4

3.

Автоматична пожарогасителна инсталация със система ЕSSER
8010 с - 6 бр. бутилки с СО 2

1

Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател тип ДТ70П и центробежен
нагнетател НЦВ-6,3В.
1.

Инфрачервен датчик тип - DET- TRONICS - ИП 330-10-1

2

2.

Температурен датчик DETECT - A - ОСИЕ - 02

10

3.

Автоматична пожарогасителна инсталация с 18 бр. бутилки с СО 2

1

Пожароизвестителните и пожарогасителни системи в сграден фонд, командна зала и площадката на КС
„Кардам-1“ и КС „Кардам-2“
1.

Пожароизвестителна инсталация МАГ-16 с повторител

1

2.

Оптично димен датчик „Аполо”

95

3.

Оптично димен Ех датчик „Тесла”

4

4.

Ръчен бутон за пожароизвестяване

3

5.

Звуков сигнализатор

2

6.

Светлинен индикатор

4

7.

Ръчна пожарогасителна инсталация с 12 бр. бутилки СО2

1

8.

Пожароизвестителна централа тип ТV-4 DEF+PC

1

9.

Звуков сигнализатор

2

10.

Оптично димен датчик –УНИПОС тип 20-30

4

11.

Ръчен бутон

3

12.

Светлинен индикатор

4
Авариен електрогенератор в КС Кардам 2

1.

Оптико-димен датчик УНИПОС тип 20-30

1

2.

Температурни датчици УНИПОС тип 20-20/модел FD3020

2

3.

Оптико пламъчен датчик УНИПОС тип 20-40
Пожароизвестителна централа с управление на пожарогасенето
тип FS- 5008Е;
Аерозолни генератори тип СОТ-1У

1

4.
5.
6.

Температурен датчик “Tesla” серия 27000 - функционална
температура - 107°С – КС „Кардам-1”

1
3
1
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7.

Сирена

2

Транспорт /отиване и връщане/ до КС Кардам:

1

1.12. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите
изисквания на Възложителя в КС Провадия
1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

6

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

8

3.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

34

4.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

13

5.

Пожарогасител

СО2 5 кг.

15

6.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

5

7.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

16

8.

Пожарен кран

плосък шланг

7

9.

Пожарен хидрант

-

11

Газотурбокомпресорен агрегат, оборудван с газотурбинен двигател ТНМ 1304-11, центробежен
нагнетател RV080.
1

Система за пожарогасене и пожароизвестяване ESSER 8010

1

2

Инфрачервен датчик DET- TRONICS U 7698 B 1231; EEх d ІІ С Т 5

3

3

Топлинен датчик SK 10

4

4

Автоматична пожарогасителна инсталация и 6 бр. бутилки с СО 2

1

5

Ръчен бутон за задействане

4

6

Устройство за светлинна и звукова сигнализация

4

Пожароизвестителните и пожарогасителни системи в сграден фонд и командни зали на КС „Провадия“
1.

Пожароизвестителна инсталация МАГ-16 с повторител

1

2.

Оптично димен датчик „Аполо”

56

3.

Оптично димен Ех датчик „Тесла”

1

4.

Топлинен датчик „Аполо”

10

5.

Ръчен бутон за пожароизвестяване

13

6.
7.

Звуков сигнализатор

2

Светлинен индикатор

36

Транспорт /отиване и връщане/ до КС Провадия:

1

1.13. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в ПГХ - Чирен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Авариен електрогенератор в ПГХ “Чирен”
Пожароизвестителна централа Sigma XT K11031M2
1
Термични датчици
4
Ценерова бариера, комплект JBA-1EX
2
Пожарен алармен звънец MBF-6EV
1
Пожарна сирена ROSHNI
1
Блиц лампа SL-401
1
Ключ "Включено/Изключено" за бутилки с ВС прах KS-02
1
ПГИ с прах АВС 60 кг и изтласкващ агент „АЗОТ"
1
Наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на
територията на ПГХ - Чирен

1.

Пожарогасител

Прахов 1 кг.

10

2.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

9

3.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

47

4.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

29

5.

Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

6

6.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

1

стр.11/16

ОБРАЗЕЦ O4
7.

Пожарогасител

СО2 – 3,5 кг.

1

8.

Пожарогасител

СО2 - 5 кг.

36

9.

Пожарогасител возим

СО2 - 17, 5 кг.

2

10.

Пожарогасител возим

СО2 - 25 кг.

2

11.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

23

12.

Пожарен кран

плосък шланг

15

13.

Пожарен хидрант

-

9

Пожарогасителна инсталация в склад ЛЗТ на ПГХ Чирен
1.

ПГСВ 120

1

Транспорт /отиване и връщане/ до ПГХ Чирен:

1

1.14. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания
на Възложителя в ЮЗЕР Ихтиман
Пожароизвестяване в КС Ихтиман – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател
MARS90 и центробежен компресор C452 (ГТКА)
KENTEC
1.
Пожароизвестителна централа, 8 зони
1
S
C
080
2
Конвенционален димен оптичен детекторHOCHIKI SLK2.
4
нископрофилен дизайн
E/3N
3.
Конвенционален ръчен пожароизвестител
HOCHIKI CCP-W
2
4.
5.
6.
7.

Сирена пожарна
Конвенционален искрообезопасен
инфрачервен пламъчен детектор
Изолатор

CTC SB112F
HOCHIKI IFDE(IS)
HOCHIKI
8 SLRHOCHIKI

1
3
4

9.

Взривозащитен димен оптичен детектор
Взривозащитен комбиниран температурен
детектор
Взривообезопасен ръчен пожароизвестител

10.

Взривообезопасен сирена

( S)
HOCHIKI
DCD1E(IS)
HOCHIKI CCP( S) 8655000
VIMPEX

11.

Взривообезопасена строблампа

VIMPEX 864700

1

12.

Акумулаторна батерия 12V/7Ah

MHB

1

8.

4
2
4
1

13.

Релейна платка – 4 релейни зонови изхода
KENTEC K580
2
Протовопожарен шкаф оборудван с 4 бр.
14.
1
бутилки за СО2
Пожарогасене в КС Ихтиман – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газо-турбинен двигател
MARS90 и центробежен компресор C452
1.
DETECTOR, THERMAL Fenwal Series 27100
3
2.

DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DET-TRONICS

1

3.

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS CONTROLLER

1

4.

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS MODULE

3

1.

Пожароизвестителна централа
Конвенционален оптично-димен детектор
“Photoelectric Smoke Detector”
Изолатор

Пожароизвестителната система сградата на КС “Ихтиман”
2.
3.

“Smart Line”

1

Q01

4
8

4.

Ел. звънец

2

5.

Ръчен бутонен датчик

3

6.

Акумулаторна батерия 12V/12

2

7.

Акумулаторна батерия 12V/1.9

1

8.

Ел. сирена с флаш лампа

1

Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател НК-12(14)СТ и центробежен
нагнетател НЦВ-6,3В.
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1
2
3

Температурен датчик ДПС-038 с диференциално действие от
100° С – с приемно устройство ПИО - 017
Температурен датчик ДТБГ с розетка - ССП-2И-РМ сработва при
кратковременно повишаване на температурата до 130° С
Автоматична пожарогасителна инсталация с 10 бутилки СО 2 с 12
бр. пиропатрони тип ПП-3 и ръчно задействане

7
6
1

Пожароизвестителните и пожарогасителни системи в сграден фонд, командна зала и площадката на КС
Ихтиман
1.

Пожароизвестителна централа ЦПИ-11

1

2.

Оптико-димен датчик Унипос, мод 2030

8

3.

Ръчна пожарогасителна инсталация с 12 бр. бутилки СО 2

1

4.

Звуков сигнализатор

2

5.

Ръчен бутон

4

6.

Пожароизвестителна централа и повторител тип FS 6000

1

7.

Адресируеми оптикодимни датчици FD 6130

34

8.

Светлини надвратни индикатори

28

9.

Сирена външна

3

10.

Сирена вътрешна

4

11.

Модул линеен 2 контурен /4 линии/

2

Пожароизвестителна и пожарогасителна система в аварийният електрогенератор в КС Ихтиман
1

Оптико-димен датчик УНИПОС тип 20-30

2

2

Температурни датчици УНИПОС тип 20-20/модел FD3020

2

3

Оптико пламъчен датчик УНИПОС тип 20-40

1

4

Пожароизвестителна централа с управление на пожарогасенето
тип FS- 5008Е;

1

5

Аерозолни генератори тип СОТ-1У

3

6.

Сирена

2

Наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на
територията на ЮЗЕР Ихтиман
1.

Пожарогасител

Прахов 2 кг.

19

2.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

63

3.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

26

4.

Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

2

5.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

2

6.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас А

8

7.

Пожарогасител на водна основа 9l.

за пожари клас В

8

8.

Пожарогасител

СО2 - 3, 5 кг.

1

9.

Пожарогасител

СО2 - 5 кг.

40

10.

Пожарогасител

СО2 - 2 кг.

2

11.

Пожарен кран

плосък шланг

6

12.
Пожарен хидрант
14
Транспорт /отиване и връщане/ до КС Ихтиман и ЮЗЕР
1
Ихтиман:
1.15. Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите
изисквания на Възложителя в КС Петрич
Пожароизвестяване в КС Петрич – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газо-турбинен двигател
MARS90 и центробежен компресор C452 (ГТКА)
KENTEC
1.
Пожароизвестителна централа, 8 зони
1
SECK11080M2
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Конвенционален димен оптичен детекторнископрофилен дизайн
Конвенционален ръчен пожароизвестител

HOCHIKI SLKE/3N
HOCHIKI CCP-W

Сирена пожарна
CTC SB112F
Конвенционален искрообезопасен инфрачервен HOCHIKI IFDпламъчен детектор
E(IS)
HOCHIKI
Изолатор
8 SLRHOCHIKI
Взривозащитен димен оптичен детектор
(
S)
Взривозащитен комбиниран температурен
HOCHIKI DCD-

4
2
1
3
4
4
2

9.

детектор
Взривообезопасен ръчен пожароизвестител

10.

Взривообезопасен сирена

1E(IS)
HOCHIKI CCPE(IS)
VIMPEX 8655000

11.

Варивообезопасена строблампа

VIMPEX 864700

1

12.

Акумулаторна батерия 12V/7Ah

MHB

1

13.

Релейна платка – 4 релейни зонови изхода

KENTEC K580

2

4
1

Противопожарен шкаф оборудван с 4 бр.
14.
1
бутилки за СО2
Пожарогасене в КС Петрич – Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газо-турбинен двигател MARS90
и центробежен компресор C452.
1.
DETECTOR, THERMAL Fenwal Series 27100
3
2.

DETECTOR, FLAME, IR, MULTISPECTRUM X3301 DET-TRONICS

1

3.

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS CONTROLLER

1

4.

Eagle Quantum Premier 95-8533 DET-TRONICS MODULE

3

Газотурбокомпресорен агрегат оборудван с газотурбинен двигател НК-12(14) СТ и центробежен
нагнетател НЦВ-6,3В.
1
2
3

Температурен датчик ДПС-038 с диференциално действие от 100°
С – с приемно устройство ПИО -017
Температурен датчик ДТБГ с розетка - ССП-2И-РМ сработва при
кратковременно повишаване на температурата до 130° С
Автоматична пожарогасителна инсталация с 10 бутилки СО 2 с 12
бр. пиропатрони тип ПП-3 и ръчно задействане

7
6
1

Пожароизвестителните и пожарогасителни системи в сграден фонд, командна зала и площадката на КС
Петрич
1.

Ръчен бутон за пожароизвестяване

2

2.

Звуков сигнализатор

1

3.

Светлинен индикатор

1

4.

Пожароизвестителна централа ЦПИ-11

1

5.

Оптико-димен датчик Унипос, мод 2030

8

6.

Ръчна пожарогасителна инсталация с 12 бр. бутилки СО2

1

7.

Температурен датчик MHG 381

1

Носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на КС Петрич
1.

Пожарогасител

Прахов 2кг.

12

2.

Пожарогасител

Прахов 6 кг.

48

3.

Пожарогасител

Прахов 12 кг.

6

4.

Пожарогасител возим

Прахов 25 кг.

2

5.

Пожарогасител возим

Прахов 50 кг.

2

6.

Пожарогасител

СО2 - 5 кг.

24

7.

Пожарогасител на водна основа 9l.

пожари клас А

4

8.

Пожарен кран

плосък шланг

5
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9.

Пожарен хидрант

-

15

Пожароизвестителна и пожарогасителна система в аварийният електрогенератор в КС Петрич
1

Температурни датчици УНИПОС тип 20-20/модел FD3020

1

2

1
1

4

Оптико пламъчен датчик УНИПОС тип 20-40
Пожароизвестителна централа с управление на пожарогасенето
тип FS- 5008
Аерозолни генератори тип СОТ-1У

5

Сирена

2

3

Транспорт /отиване и връщане/ до КС Петрич:

3

1

1.16. Допълнителни цени
Цена за зареждане на една бутилка на носимите
пожарогасители (прахови, на водна основа и СО2)

1

Цена за хидростатично изпитване на една бутилка на носимите
пожарогасители (прахови, на водна основа и СО2)

1

Цена за зареждане маркиране (ПИ маркировка ако е
необходимо) и хидросатично изпитване на една бутилка с СО2
на гасителните инсталации

1

Цена на човеко-час на наш специалист при извършване на
ремонтни и други дейности при извънредни повиквания в
периода извън периодичната проверка на ПИС и ПГС:

1

Цена за зареждане на една бутилка с СО2 на гасителните
инсталации

1

Цена за зареждане на една бутилка за транспортиращ газ на возим прахов пожарогасител:
За 25 кг. пожарогасител:

1

За 50 кг. пожарогасител:

1

За 100 кг. пожарогасител:

1

Доставка на резервни части за обслужване на носими и возими пожарогасители:
Цена за подмяна на маркуч на пожарогасител:

1

Цена за подмяна на винтил на прахов пожарогасител:

1

Цена за подмяна на винтил на СО2 пожарогасител:

1

Цена за подмяна на винтил на пожарогасител на водна основа:

1

Цена за подмяна на винтил (кран) на бутилка с СО2 на гасителните
инсталации

1

Подмяна на манометър (индикатор) на пожарогасител:

1

Цена за подмяна на инструкция на пожарогасител:

1

Обща цена съгласно предложените единични цени и посочените количества (сбора на
цените в колона 6):

2. Общата цена е в размер на: …………….… (…………………………./словом/) лв., без
ДДС и представлява сбора от общите предложени цени в колона 6 от таблицата по-горе.

(Посочената обща цена е сам о за целите на оценката на участниците.)
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ОБРАЗЕЦ O4
 Всички дейности по предмета на поръчката ще извършим по посочените
единични цени в таблица 1 от настоящото предложение.
 Цените за транспортни разходи до отделните бази на Възложителя при
извънредни повиквания в периода извън периодичната проверка на ПИС и ПГС, както
и при обслужване на системата и средствата по т. 2, са идентични с предложените цени за
съответния обект на „Булгартрансгаз“ ЕАД в таблицата по т. 1 по-горе.
 При извънредни повиквания в периода извън периодичната проверка на ПИС и
ПГС се прилагат предложените единични цени по т.1.16. по-горе.
 В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на обществената поръчка. В случай, че бъде
открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена и
единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в
определен от комисията срок.
 При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и ще бъдем задължени да приведем единичните
цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията
срок.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Документът се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Дата ………………………

* Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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