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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 „Разходи за осигуряване на 

безопасни условия на труд на военнослужещи и цивилни служители по служебни и 

трудови правоотношения”. 

1.2. Място на доставка: гр. София. 

1.3. Срок за изпълнение: не по-късно 30.10.2014 г. 

1.4. Критерий за избор на доставчик – „най-ниска цена” по обособени 

позиции. 

 1.5. Начин на плащане – плащането ще се извършва по банков път в срок до 15 

(петнадесет) дни след представяне на фактура (оригинал); 

 1.7. Срок за получаване  на ценовите предложения – до 16:00 ч. 09.10.2014 г. 

 2. Описание на поръчката по обособени позиции:  

 

№ Наименование на материалните ресурси Мярка Количество 

1.  Диелектрични щанги над 1000 V бр 1 

2.  Диелектрични щанги до 1000 V бр 10 

3.  Знак за запалими вещества бр 35 

4.  Знак за взривоопасни вещества бр 60 

5.  Знак за работа с киселини бр 20 

6.  Табела за евакуационен изход светещи бр 180 

7.  Табела за електро опасност бр 20 

 

3. Изисквания към предмета на поръчката: 

Начин на плащане - по банков път, без авансово плащане, след представяне на 

оригинална данъчна фактура оформена, съгласно действащото законодателство. 

4. Минимални изисквания към съдържанието на  ценовото предложение: 

4.1. Ценовото предложение включва:  

4.1.1 Данни за лицето, което прави предложението – административни данни 

(адрес, телефон, факс), обслужваща банка и банкова сметка,  

4.1.2. Ценово предложение – цените да са в лева с включен ДДС по обособени 

позиции. 

5. Ценовите предложения да се представят в писмена форма, на български 

език. 

6. Участниците да изпращат ценовите си предложения на адрес: гр. София, кв. 

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

vf28870@abv.bg. 

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

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

артикулите. 

8. Прогнозна стойност:  

8.1. ОБЩА: 2000,00 лв. с ДДС; 

8.2. По обособени позиции:  
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№ Наименование на материалните ресурси Количество  

Прогнозна 

единична 

цена в лв с 

ДДС 

8.  Диелектрични щанги над 1000 V 1 бр. 220 

9.  Диелектрични щанги до 1000 V 10 бр. 24 

10.  Знак за запалими вещества 35 бр. 3.5 
11.  Знак за взривоопасни вещества 60 бр. 5.5 
12.  Знак за работа с киселини 20 бр. 5.5 
13.  Табела за евакуационен изход светещи 180 бр. 9 
14.  Табела за електро опасност 20 бр. 5.5 

 
 

9. За допълнителна информация: тел: 02/92 29 592, факс: 02/92 29 585, e-mail: 

vf28870@abv.bg, адрес: гр. София, 1138,  кв. Горубляне. 
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