
М И Н И С Т Е Р СТ В О  Н А  О Т Б Р А Н А Т А 

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА 

гр. София  бул. „Тотлебен”№ 34 тел./факс 02 92 24 181 

 

 

 

ПОКАНА 

 

за доставка на строителни, електрически материали, железария и ВиК 

материали за нуждите на Военно-географската служба/военно 

формирование 26 480 - София 

 

1. На основание чл. 14, ал. 5 т. 2 от закона за обществени поръчки (ЗОП) 

Военно - географската служба организира възлагането на обществена поръчка с 

предмет - доставка на строителни, електрически материали, железария и 

ВиК материали за нуждите на Военно-географската служба, както следва: 

 

Параграф 10155 „Други материали” 

Позиция 238-IV – Други материали” 

 
№              Наименование мярка количество 

1 Брави секрети (22/14) бр. 10 

2 Брави обикновени (22/14) бр. 10 

3 Катинари секретни бр. 5 

4 Контактни ключове- сериини бр. 20 

5 Контактни ключове -девиаторни бр 4 

6 Контакти -шуко бр 10 

7 Контакти двойни/тройни за вътр.инст. бр 5 

8 Контакти двойни/тройни за външна .инст. бр 5 

10 Щепсели бр 5 

11 Разклонители 3/5/7 гнезда с ключ бр 5 

12 Енергоспестяващи крушки- 30 вата бр 10 

13 Енергоспестяващи крушки -25 вата бр 10 

14 Пури за луминисцентно осветление -18/36 вата бр 50/20 

15 Стартери бр 20 

16 Автоматични предпазители – 20/32/64 ампера бр 20/10/3 

17 Цифров таймер бр 3 

18 Подвижна лампа бр 1 

19 Смесителни батерии бр 4 

20 Душ- батерии бр 2 



21 Спирателни кранове- бр 6 

22 Цимент кг. 250 

23 Пясък кг 1000 

24 Хоросан кг 100 

25 Хидратна вар кг 20 

26 Пръскана мазилка-хидроустойчива  50 

27 Оцветители-зелени/червени  5/5 

28 Боя-блажна-бяла/зелена/червен/жълта/черна кут. по 5 

29 Сребърен феролит кг. 25 

30 Разредител АМВ кут 5 

31 Грунд кут 3 

32 Четки - разни кут 5 

33 Латекс кг. 50 

34 Оцветител за латекс кг 5 

35 Мечета бр. 5 

36 Електроди- 2.5/3/2 бр 100/100 

37 Абразивни дискове -250/110/ бр 20/5 

38 Пирони -разни кг 10 

39 Поп-нитове- разни бр 100 

40 Оградна мрежа м 100 

41 Бодлива тел м 100 

42 Удължител на макара бр 1 

 

Изисквания за изпълнение на поръчката: 

2. Изискванията към доставката на строителни, електрически 

материали, железария и ВиК материали за нуждите на Военно-

географската служба/ военно формирование 26 480 – София – да отговарят 

на изискванията на БДС 
 

3. Срок за изпълнение на поръчката до 30 дни след сключване на 

договора. 

4. Изисквания към участниците и съдържание на офертата: 

4.1. Удостоверение за актуално състояние или декларация за единен 

идентификационен код/ЕИК/, подписана от лице с представителна власт; 

4.2. Административни данни за участника; 

4.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 

4.4. Срокът за валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни от 

деня следващ датата, определена за краен срок за получаване на офертите; 

4.5. Срок за изпълнение поръчката; 



4.6. Техническо предложение; 

4.7. Ценово предложение; 

4.8. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от 

участника; 

5. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора 

следва да представи: 

5.1 Документи за удостоверяване на отсъствието на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1 от ЗОП (свидетелство за съдимост; удостоверение от съда, че няма 

образувано производство за обвяване в несъстоятелност; удостоверение, че не е 

в производство по ликвидация) и декларация за липса на обстоятелства по чл. 

47, ал. 5 от ЗОП. 

6 Плащането ще се извършва чрез банков превод, в срок от 30 календарни 

дни от представяне на следните платежни документи във Военно-географската 

служба: 

6.1. фактура (оригинал); 

6.2. складова разписка (оригинал); 

6.3. протокол за приемане/предаване на материални средства (оригинал). 

7. Гаранционни срокове: 

8. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик. 

Върху плика да пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, 

телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес, наименование на обекта на 

поръчката. 

9. Предлаганите цени да се представят в отделен запечатан непрозрачен 

плик в плика на офертата. Единичните цени да се формират без и с включен 

ДДС и всички други разходи по доставката - франко склада на ВФ 26 480. 

София, бул. "Тотлебен" № 34. 

 

Допълнителна информация: 

1. Място за представяне на офертите - всеки работен ден от 9 до 12 и от 

13 до 17 часа, на адрес: Военно-географска служба (военно формирование       

26 480 - София), гр. София, бул. "Тотлебен" № 34, приемна. 

2. Краен срок за подаване на офертите 17.00 часа на 26.09.2012 г. 

3. Класирането на подадените оферти ще се извърши по критерий „най-

ниска цена”. 

4. Прогнозна цена – 1 666 (хиляда шестдесет и шест) лева без ДДС / 

2 000 (две хиляди) лева с включено ДДС. 

5. Офертите могат да бъдат отделно за всяка позиция.  

 

 

 

 

 

 

6. Допълнителна информация свързана с поръчката може да бъде 

получена на посочения по-горе в поканата адрес или на телефонен номер 02 92 



24 177 - лице за контакт подполковник Димитров и телефонен номер 02 92 

24 182 - Красимир Моновски, а техническата спецификация може да бъде 

получена на посочения интернет адрес с достъп за изтегляне в електронен вид - 

http://www.mod.bg – профил на купувача. 
 

 

 
 

http://www.mod.bg/

