
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗ  АА  ПП  ИИ  ТТ  ВВ  АА  НН  ЕЕ  
 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА, 
 

Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение (оферта) за „Услуги по ремонт и 

поддържане на пожарогасители”, както следва: 

 

Вид на пожарогасителя Количество 

Годишна 

проверка 

лв. 

Хидростатично  

изпитване, лв 

Зареждане, 

лв. 

СО2  - 1,4 кг. до 60 бр.       

СО2 – 3,5 кг. до 300 бр.       

СО2 - 5 кг. до 200 бр.       

СО2 - 30 кг. до 40 бр.       

Прахов  2 кг.  до 60 бр.       

Прахов 6 кг. до 140 бр.   
 

  

Прахов 12 кг. до 20 бр.   
 

  

Ценоразпис на резервните части: 
 

Кандидатите за изпълнител на поръчката да отговарят на изискванията по Закона за 

Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и на НАРЕДБА № Iз-2815 от 07.11.2011 г. за 

реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи 

дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, 

свързани с пожарната безопасност, като приложат копия на съответното разрешително и  

сертификат за гасителната ефективност на гасителното вещество съгласно Наредба № Iз-1543 

от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по 

отношение на тяхната гасителна ефективност. 

При несъответствие между прогнозна стойност и планирания бюджет, Възложителят 

си запазва правото да промени количествата в рамките на заявените бройки. 

Предложените  цени да са с  включен ДДС за единична бройка. 

Показателят за избор ще бъде по критерий „най-ниска цена” (общата стойност на 

офертата). С фирмата класирана на първо място ще бъде сключен договор за изпълнение на 

поръчката (за срок до два месеца от подписване на договора).  

Плащането ще бъде извършено по банков път.  

Предложението/офертата да бъде подписано/а и подпечатано/а с печат на фирмата, 

както и да съдържа адрес и телефон/факс за контакт. 

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 17.09.2014г. по факс, електронна поща или 

на адрес: гр.София, п.к.1606, бул.Ген. Тотлебен” №34 – за военно формирование 38040, (по 

Общ.поръчка „Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители”) 

За справки: тел. 02/9226810; факс: 02/9226999 и e-mail: sector5@abv.bg  
 

mailto:sergei.janov@gmail.com

