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ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28870 
п. код 1138, гр. София, кв. Горубляне 

 

 

ЗАПИТВАНЕ 
 

На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви 

отправям покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, както 

следва: 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. Условия за провеждане на обществената поръчка. 

1.1. Предметът на обществената поръчка е „Закупуване на лични 

предпазни средства”. 

1.2. Място на доставка: гр. София. 

1.3. Срок за изпълнение: не по-късно от 5 (пет) календарни дни от датата на 

уведомяване на изпълнителя, че е избран да достави стоката. Краен срок 30.11.2013г. 

1.4. Критерий за възлагане на обществената поръчка -  

„най-ниска цена” по обособени позиции. 

1.5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 30 (тридесет) 

календарни дни от датата на представянето им в военно формирование 28870. 

 1.6. Начин на плащане – плащането ще се извършва по банков път в срок до 

20 (двадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура; 

 1.7. Срок за получаване на ценовите предложения – до 16:00 ч. на 

06.12.2013 г. 

 2. Описание на поръчката:  

№ по 

ред 
тип ЛПС мярка количество 

1.  Ръкавици за защита от механични въздействия чф 166 

2.  Антифони бр 43 

3.  Очила предпазни от „закрит” тип бр 60 

4.  
Маска предпазна с филтър противогазов (при боядисване, 

изпитване на двигател) 
бр 71 

5.  Ръкавици за защита от химични агенти /защитен крем чф 8 

6.  Шлем/ маска с фотосоларен елемент бр 6 

7.  Кожени  престилка, ръкавици, гамаши бр 6 

8.  Лъчезащитен шлем IR бр 6 

9.  Работна манта (престилка) от памук (антистатични) бр 70 

10.  Антистатични ръкавици, памучни чф 4 

11.  Ръкавици памучни, плетени чф 10 

12.  Снегоходки чф 15 

13.  Диелектрични боти над 1000 V чф 2 

14.  Диелектрични ръкавици за работа над 1000 V чф 12 

15.  Диелектрични щанги над 1000 V бр 2 

16.  Въже спортно статично от ПАК м. 300 

17.  Цифров мегаом метър до 2.5 KV бр 1 

3. Минимални изисквания към съдържанието на ценовото предложение: 

3.1. Да включва:  

3.1.1 Данни за лицето, което прави предложението – административни 

данни (адрес, телефон, факс);  

3.1.2. Ценово предложение – цените да са в лева с включен ДДС. 
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4. Офертите да се представят в писмена форма на адрес гр. София, кв. 

Горубляне, п. код 1138 за военно формирование 28870 или на електронен адрес 

vf28870@abv.bg. 

5. С цел спазване на определения за поръчката финансов лимит, Възложителят 

си запазва правото, на базата на предложените цени, да промени количеството на 

артикулите. 

6. Прогнозна стойност: 10 000 лв. с ДДС.  

7. За допълнителна информация: Милан Тодоров, тел: 02/92 29 562,  мобилен: 

0888 827 352. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


