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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Правно основание за избор на процедура – прогнозната стойност на 

обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 186 и следващите от ЗОП е 

съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с оглед на което настоящата обществена 

поръчка ще се проведе при спазване на условията и реда на глава двадесет и 

шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява. 

2. Обществената поръчка се възлага от публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, 

т. 12, във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга“ по 

смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Калибриране на технически 

средства“. Обществената поръчка обхваща предоставянето на услуга по калибриране на 

технически средства, използващи се за извършване на измервания/изпитвания в 

четиринадесет регионални лаборатории (РЛ) и една Централна лаборатория (ЦЛ) към 

Изпълнителна агенция по околна среда. 

  

2. Обществената поръчка е структурирана в 22 (двадесет и две) самостоятелно                              

обособени позиции, подробно описани в т. III на Техническата спецификация. В 

приложението са посочени наименованията на техническите средства, модификацията, 

обхватът, в който е необходимо да бъдат калибрирани, и местоположението на 

техническите средства. 

 

 

 3. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е както следва: 

 На място в офиса на акредитираната/е лаборатория/и  Изпълнител/и на 

обществената поръчка за техническите средства по следните обособени 

позиции:  №№ 1; 2; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21и 22 

 На  място в лабораториите на Възложителя на обществената поръчка, 

на чиято територия се намират техническите средства по следните 

обособени позиции: №№ 3;4;5;6;10 и 20 . 

 

 

Адреси за изпълнение на услугата по обособени позиции №№ 3;4;5;6;10 и 20 . 

 

Централна лаборатория - София, гр.София,  1618, бул. „Цар Борис ΙΙΙ“    № 136 

Регионална лаборатория - Благоевград: , ул. „Свобода” № 1; 

Регионална лаборатория -  Бургас: 8001, ул. „Перущица“ № 67; 

Регионална лаборатория -  Варна: 9010, ул. „Ян Палах“ № 4; 
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Регионална лаборатория -  Велико Търново: 5002, ул. „Н. Габровски“ № 68;н  

Регионална лаборатория -  Враца: 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81; 

Регионална лаборатория -  Монтана: 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4; 

Регионална лаборатория -  Плевен: 5800, кв. Сторгозия сграда на Метрология и 

стандартизация, ет. 5;  

Регионална лаборатория -  Пловдив: 4002, ул. „Перущица“ № 1.  

Регионална лаборатория -  Русе: 7000, ул. „Придунавски булевард“ № 20 ; 

Регионална лаборатория -  Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина“ № 2; 

Регионална лаборатория -  Смолян: 4700, ул. „Дичо Петров“ № 16; 

Регионална лаборатория -  Хасково: 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 1; 

Регионална лаборатория -    Шумен: 9700, ул. "Съединение" № 71, ет. 4 

 

 

 

4. Поръчката се изпълнява за срок: 

Петмесечен срок от сключване на договор за обществена поръчка. 

 

 

5. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 66 000 (шестдесет и 

шестхиляди) лева без ДДС и 79 200  (седемдесет и деветхиляди и двеста) лева с 

ДДС. 

 

Плащането по обществената поръчка е на два етапа след представени 

фактури за извършена дейност както следва: 

 първо плащане – в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол и сертификати, 

удостоверяващи извършената дейност, не по късно от 10.08.2018 г.; 

 

 окончателно плащане – в срок до 10 (десет) работни дни след 

представяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен 

протокол и сертификати, удостоверяващи извършената дейност, не по 

късно от 10.10.2018 г. 

 

 

Прогнозните средства по всяка от обособените позиции с посочена цена без ДДС 

са както следва : 

 по обособена позиция 1 с наименование „Калибриране на стъклени 

живачни/течностни термометри” – 1520 лв.; 

 по обособена позиция 2 с наименование „Калибриране на цифрови 

(дигитални) термометри, температурни сонди и термодвойки –1 

360 лв.; 
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 по обособена позиция 3 с наименование „Калибриране на 

стационарни и портативни кондуктометри в нисък обхват” -  7 

260 лв.; 

 по обособена позиция 4 с наименование „Калибриране на 

стационарни и портативни кондуктометри във висок обхват” -  1 

100 лв.; 

 по обособена позиция  5 с наименование „Калибриране на 

стационарни и портативни , рН метри” – 9865 лв.; 

 по обособена позиция 6 с наименование „Калибриране на 

автоматични титратори”- 1 680 лв.; 

 по обособена позиция 7 с наименование „Калибриране на уреди за 

измерване на вакуум и налягане” –1 035 лв.; 

 по обособена позиция 8 с наименование „Калибриране на 

комбинирани уреди- термохигрометри” – 3 740 лв.; 

 по обособена позиция 9 с наименование  „Калибриране на 

хигрометри“ – 600 лв.; 

 по обособена позиция 10 с наименование „Калибриране на 

аналитични везни” – 8 100 лв.; 

 по обособена позиция 11 с наименование  „Калибриране на  

теглилки” –   1 190 лв.; 

 по обособена позиция 12 с наименование „Калибриране на еталонни 

теглилки клас Е и F“ –1320 лв. 

 по обособена позиция 13 с наименование – „Калибриране на 

шумомери и звукови калибратори” – 2 700 лв.; 

 по обособена позиция 14 с наименование „Калибриране на 

анемометри“ – 2 400 лв.; 

 по обособена позиция 15 с наименование „Калибриране на 

скоростомерни тръби”– 1 500 лв.; 

 по обособена позиция 16 с наименование „Калибриране на 

радиометри и дозиметри”– 5 400 лв.; 

 по обособена позиция 17 с наименование  „Калибриране на 

дейталогери“ – 1 380 лв.; 

 по обособена по обособена позиция 18 с наименование  „Калибриране 

на газоанализатори“ – 4 000 лв.; 

 по обособена по обособена позиция 19 с наименование  „Калибриране 

на дебитомери“ – 2700 лв.; 

 по обособена по обособена позиция 20 с наименование  „Калибриране 

на спектрофотометро“ – 300 лв.; 

 по обособена по обособена позиция 21 с наименование  „Калибриране 

на манометри“ – 350 лв.; 
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 по обособена позиция 22 с наименование „Калибриране на 

пробовземни устройства за ФПЧ“ – 6 500 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ. ЛИЧНО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. ОСНОВАНИЯ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ 

 

А. Лично състояние на участниците 

   1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от възложителя, посочени в обявата и 

настоящата документация. 

2. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато: 

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.3. 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, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила; 

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на промяна в обстоятелствата по т. 2. 

Основанията за отстраняване по т. 2 се прилагат до изтичане на следните сроковете: 
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- пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по 

т. 2.1. и т.2.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.5, буква "а", освен 

ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 2 с декларация по 

образец на възложителя. 

 

Всички документи трябва да бъдат попълнени на български език, без поправки 

и/или изтривания, и представени в съответствие с предоставените от възложителя 

образци, чиито условия са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни. 

 

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното 

състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се 

предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят 

представената информация, като комисията посочва недостатъците на информацията в 

протокол и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола 

участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, могат да представят на комисията документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване 

на оферти или заявления за участие. След изтичането на този срок комисията пристъпва 

към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява 

от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се 

подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато участникът 

предвижда участието на подизпълнители, или се позовава на капацитета на трети лица, 

за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване. Когато участник в 

обществената поръчка е обединение, участникът ще бъде отстранен, ако за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗОП се представят при подписване на 

договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. 

 

Б.Технически и професионални способности на участниците (критерии за 

подбор): 

  

1. Изисквания към технически възможности и квалификация на участниците:  

        

Участникът следва да притежава: 

1.1 Валиден Сертификат за акредитация, издаден от компетентен орган, ИА БСА 

или от друг Национален орган за акредитация, страна по Многостранното 

споразумение на EA(EA MLA) ILAC ( ILAC MRA) в област калибриране, доказващ 

компетентност на участника като калибровъчна лаборатория, съгласно 
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изискванията на стандарт EN ISO /IEC 17025 или еквивалентен, или участникът да 

има призната възможност за калибриране и измерване (СМС реда), публикувани в 

базата данни на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM). Срок на 

валидност на Сертификата за акредитация и възможност за калибриране и 

измерване (СМС реда), публикувани в базата данни на Международното бюро за 

мерки и теглилки (BIPM) - минимум до 31.10.2018 г. 
 

1.2 Валидна Заповед за акредитация, издадена от компетентен орган, ИА БСА 

или от друг Национален орган за акредитация, страна по Многостранното 

споразумение на EA (EA MLA) ILAC (ILAC MRA) в област калибриране, доказваща 

компетентност на участника като калибровъчна лаборатория, съгласно 

изискванията на стандарт EN ISO /IEC 17025 или еквивалентен, когато е 

приложимо.  
 

За доказване на техническите и професионални способности участникът следва 

да представи заверени копия от сертификати и заповед за акредитация или да 

посочи линк за наличие на информация, доказваща компетентността му спрямо 

изискванията за призната възможност за калибриране и измерване. 
 

 

Забележка: oт представените сертификати за акредитация на калибровъчните 

лаборатории и/или от официалната страница на BIPM трябва да е видно: 

 

 вида на техническите средства, за които участникът има 

компетентност за калибриране; 

 измерваните величини и респективно измервателните единици; 

 акредитираният/доказаният обхват на измерване; 

 възможностите за калибриране и измерване на участника. 

. 
 

Достоверността на представените сертификати и заповеди за акредитация, както 

и възможностите за калибриране спрямо изискванията на BIPM от участника, следва да 

може да бъдат проверени за актуалност в електронната страница на институцията, 

която ги е издала или ги поддържа. 
 

В случай че комисията, разглеждаща документите, констатира, че участникът е със 

спряна или временно ограничена акредитация, или не покрива изискванията за 

доказана възможност за калибриране пред BIPM, то той се отстранява от по-

нататъшно участие в процедурата. 
 

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за 

технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, 

а не към 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 обединение, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 
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Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. 

 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение на 

критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор за доказването, на 

които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. За третите лица се прилагат 

изискванията на чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП. 

 

В. Други основания за отстраняване от участие: 

 1. Възложителят отстранява от участие участник, който: 

 1.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в документацията; 

 1.2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката; 
1.3. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

1.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП). 

 

 

Г. Условия за валидност на офертите 

 

 За да отговори на изискванията към личното състояние и на критериите за подбор в 

настоящата обществена поръчка, поставени в т. 2 и т. 5 на предходния Раздел, 

Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията, 

одобрени от Възложителя в Обявата за събиране на оферти и в настоящата 

Документация, при стриктно спазване на чл. 47, ал. 1 – ал. 3 от ППЗОП. 

Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявата по чл. 187, ал. 1 от 

ЗОП за събиране на оферти, по реда, описан по-долу в настоящия Раздел. 

Отговорността за правилното разбиране на условията за участие се носи 

единствено от съответния Икономически оператор, подал оферта. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с изискванията 

на възложителя, посочени в настоящата документация. 

2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението 

на всички дейности от предмета на поръчката. 

3. Не се допуска представянето на варианти. 
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4.До участие в обществената поръчка се допускат всички български и 

чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. 

5. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се 

представи и документ за учредяване на обединението (заверено копие). 

6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или 

оферта. 

8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една 

и съща процедура. 

10. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на 

участника. 

 

Всяка оферта следва да съдържа: 

1. Оферта на участника, включващ: посочване на 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 и електронен, за кореспонденция при провеждане 

на процедурата – по образец; 

2. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие) със 

задължително посочване на представляващия, когато участникът е обединение, което не 

е юридическо лице (ако е приложимо). 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от 

ЗОП – по образец. 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП – по 

образец. 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи 

дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 

– по образец (ако е приложимо); 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец (ако е 

приложимо) 

8. Доказателства за съответствието на участника с критериите за подбор, които 

задължително включват: 

8.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. 

8.2. Доказателство за извършената доставка (приемо-предавателни протоколи и др. 

подобни) 

9. Техническо предложение, съдържащо: 

9.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е 

законният представител на участника; 
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9.2. Предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя – по образец; 

9.3. Декларация за приемане на условията на приложения проект на договор – по 

образец; 

9.4. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец; 

10. Ценово предложение – по образец. 

 

Участниците следва да представят отделно техническо и ценово 

предложение за всяка обособена позиция, за която кандидатстват. Възложителят 

допуска подаването на документите, доказващи съответствието на участника с 

критериите за подбор, които са еднакви за всички обособени позиции, по които се 

кандидатства, да бъдат представени в един екземпляр. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Обявата се публикува на интернет страницата на възложителя, в профила на купувача. 

В посочения от Възложителя срок участникът следва да представи оферта. 

 

Същата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от 

упълномощен от него представител – лично или по поща с препоръчано писмо с 

обратна разписка, до крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявата за 

обществена поръчка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да 

изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от 

Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава 

или загубване на офертата е за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. 

 

Върху опаковката участникът посочва предмета на поръчката и обособените 

позиции , за който се подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес. Офертата следва да бъде представена на 

адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, а именно: гр. София, п.к. 1618, 

бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ИАОС, деловодство, стая № 101. 

 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато 

към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Не се 

допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в 

този списък. 

 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата 

прекратява по-нататъшното участие в процедурата. 
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Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията 

за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно 

изписан текст: „Допълнение /Промяна към вх. №……...........…“ 

 

След изтичане на крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да 

оттеглят или променят офертите си.   

 

При писмено искане за разяснение по условията на обществената поръчка, направено 

до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, възложителят е 

длъжен най-късно на следващия работен ден да ги публикува в профила на купувача. 

 

Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни, ако в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичането 

на този срок възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от 

техния брой. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 

той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока 

на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен въз основа на 

икономически най-изгодната оферта, при използването на критерий за възлагане „най-

ниска цена“. 

 

Участникът, предложил най-ниска цена се класира на първо място. Останалите 

участници, се класират във възходящ ред на предложените цени. В случай че оценките 

на две или повече оферти са равни се прилага реда по чл.58, ал.2, т.1 и т.3 и ал.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Възложителят провежда процедурата, като след изтичане на срока за приемане на 

офертите назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти 

и я обявява в деня, определен за отварянето им. При промяна на датата и часа на 
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отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 

48 часа преди новоопределения час. 

 

Членовете на комисията по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП или консултантите могат да бъдат 

лица, които декларират, че по отношение на тях не е налице конфликт на интереси с 

участниците. Комисията по чл. 97, ал. 1 ППЗОП започва работа след получаване на 

представените оферти и протокола за предаването им на председателя. Членовете на 

комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 

узнали във връзка със своята работа в комисията. 

   

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за 

съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и за спазване на изискванията за 

опазване в тайна на обстоятелства, станали им известни по време на работата на 

комисията, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап 

от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните 

обстоятелства. 

 

Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията отваря офертите по реда на тяхното 

постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат 

да присъстват представители на участниците. 

 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в 

един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение: 

Гаранциите се представят в една от следните форми: 

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя; 

б) банкова гаранция в полза на възложителя. 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 

Участникът сам избира формата на гаранцията. Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да 

е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или 

титуляр на застраховката. 

 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи 

гаранция за изпълнение преди подписването на договора. Размерът на гаранцията за 

изпълнение е 5% (пет процента) от стойността на договора, без ДДС. 
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Паричната гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на възложителя: 

Общинска банка, клон „Денкоглу“, гр. София,  

BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. 

 

Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, изпълнителят е 

длъжен да представи оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да 

е с валидност най–малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. В 

случай, че срокът на договора бъде продължен, то изпълнителят се задължава да 

продължи срока на банковите си гаранции. 

 

При предоставяне на гаранция под формата на застраховка – тя следва да е в полза на 

възложителя и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на 

срока за изпълнение на договора. В застраховката трябва да е изрично установено, че тя 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, както и 

задължение на застрахователя да извърши безусловно плащане, при първо писмено 

искане от възложителят, в случай че изпълнителят не е изпълнил някое от 

задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него. 

 

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и 

изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи 

лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.  

 

2. Комуникация между участниците в процедурата и възложителя: 

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и 

уведомления на адреса за получаване на оферти: Изпълнителна агенция по околна 

среда, в гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, по факс, чрез препоръчано писмо с 

обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда 

на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат 

адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.  

 

3. Документацията за участие: 

Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от сайта на ИАОС –  
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/4  

  

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/4
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РАЗДЕЛ X. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

I. Наименование  на поръчката “Калибриране на технически средства”     

 

 Обществената поръчка обхваща предоставянето на услуга по калибриране на 

технически средства, използващи се за извършване на измервания/изпитвания в 

лабораториите към Изпълнителна агенция по околна среда. 

 

1. Кратко описание на поръчката  “ Калибриране на технически средства” 

 

 Обществената поръчка обхваща предоставянето на услуга по калибриране на 

технически средства, използващи се за извършване на измервания/изпитвания в 

четиринадесет регионални лаборатории (РЛ) и една Централна лаборатория (ЦЛ) към  

Изпълнителна агенция по околна среда. 

 

2. Структуриране на обществената поръчка 

 

Обществената поръчка е структурирана в 22 (двадесет и две) самостоятелно 

обособени позиции подробно описани в т III.   към техническите изисквания. В 

приложението са посочени наименованията на техническите средства, модификацията, 

обхвата в който е необходимо да бъдат калибрирани и местоположението на 

техническите средства. 

 

3. Място на изпълнение на обществената поръчка-услуга 

 

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е както следва: 

 

 

 На място в офиса на акредитираната/е лаборатория/и  Изпълнител/и на 

обществената поръчка за техническите средства по следните обособени 

позиции:  №№ 1; 2; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21и 22 

 На  място в лабораториите на Възложителя на обществената поръчка, 

на чиято територия се намират техническите средства по следните 

обособени позиции: №№ 3;4;5;6;10 и 20 . 

 

 

Адреси за изпълнение на услугата по обособени позиции №№ 3;4;5;6;10 и 20 . 

 

Централна лаборатория - София, гр.София,  1618, бул. „Цар Борис ΙΙΙ“    № 136 

Регионална лаборатория - Благоевград: , ул. „Свобода” № 1; 

Регионална лаборатория -  Бургас: 8001, ул. „Перущица“ № 67; 

Регионална лаборатория -  Варна: 9010, ул. „Ян Палах“ № 4; 
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Регионална лаборатория -  Велико Търново: 5002, ул. „Н. Габровски“ № 68;н  

Регионална лаборатория -  Враца: 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81; 

Регионална лаборатория -  Монтана: 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4; 

Регионална лаборатория -  Плевен: 5800, кв. Сторгозия сграда на Метрология и 

стандартизация, ет. 5;  

Регионална лаборатория -  Пловдив: 4002, ул. „Перущица“ № 1.  

Регионална лаборатория -  Русе: 7000, ул. „Придунавски булевард“ № 20 ; 

Регионална лаборатория -  Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина“ № 2; 

Регионална лаборатория -  Смолян: 4700, ул. „Дичо Петров“ № 16; 

Регионална лаборатория -  Хасково: 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 1; 

Регионална лаборатория -    Шумен: 9700, ул. "Съединение" № 71, ет. 4 

 

4. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на  

Участника 

 4.1 Валиден Сертификат за акредитация, издаден от компетентен орган, ИА 

БСА или от друг Национален орган за акредитация, страна по Многостранното 

споразумение на EA(EA MLA) ILAC ( ILAC MRA) в област калибриране, доказващ 

компетентност на участника като калибровъчна лаборатория, съгласно изискванията на 

стандарт EN ISO /IEC 17025 или еквивалентен, или участникът да има призната 

възможност за калибриране и измерване (СМС реда), публикувани в базата данни на 

Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) т.е  Международното бюро за мерки и 

теглилки. Срок на валидност на Сертификата за акредитация и възможност за 

калибриране и измерване (СМС реда), публикувани в базата данни на Международното 

бюро за мерки и теглилки – минимум до 31.10.2018 г.  

 4.2 Валидна Заповед за акредитация, издадена от компетентен орган, ИА 

БСА или от друг Национален орган за акредитация, страна по Многостранното 

споразумение на EA (EA MLA) ILAC (ILAC MRA) в област калибриране, доказваща 

компетентност на участника като калибровъчна лаборатория, съгласно изискванията на 

стандарт EN ISO /IEC 17025 или еквивалентен, когато е приложимо. 

 

  

a. Участниците могат да подават Оферти за една или повече от 

самостоятелно обособените позиции. За всяка от позициите, за които Участниците ще 

кандидатстват, е необходимо да представят заверени копия на сертификатите от 

калибриране на еталоните или техническите средства, посредством които ще се 

реализира калибрирането на техническите средства на възложителя. 

 

b. За доказване на техническите и професионални способности участникът 

следва да представи заверени копия от сертификати и заповед за акредитация или да 

посочи линк за наличие на информация, доказваща компетентността му спрямо 

изискванията за призната възможност за калибриране и измерване 
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 Забележка: oт представените сертификати за акредитация на калибровъчните 

лаборатории и/или от официалната страница на BIPM трябва да е видно: 

 

 вида на техническите средства, за които участникът има 

компетентност за калибриране; 

 измерваните величини и респективно измервателните единици; 

 акредитираният/доказаният обхват на измерване; 

 възможностите за калибриране и измерване на участника. 

 

 Достоверността на представените сертификати и заповеди за акредитация, както 

и възможностите за калибриране спрямо изискванията на BIPM от участника, следва да 

може да бъдат проверени за актуалност в електронната страница на институцията, която 

ги е издала или ги поддържа. 

 

 Забележка: В случай че комисията, разглеждаща документите, констатира, че 

участникът е със спряна или временно ограничена акредитация, или не покрива 

изискванията за доказана възможност за калибриране пред BIPM, то той се 

отстранява от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

5. Задължителни изисквания към техническото предложение: 

 

5.1 Представеният сертификат за акредитация да е с валидност минимум   

до 31.10.2018 г. като и възможността за калибриране пред BIPM, ; 

 

5.2 Калибрирането на техническите средства посочени в обособени позиции № 

10  да се извърши минимум в шест точки от посочения в техническото задание 

обхват за калибриране. 

 5.3  Калибрирането на техническите средства посочени в обособени позиции 

№№ 1; 2; 3; 4; 6 и 7   да се извърши минимум в четири точки от посочения в 

техническото задание обхват за калибриране. Конкретните точки, при които ще се 

извършва калибрирането ще се уточняват допълнително между изпълнителя на 

услугата  и възложителя непосредствено преди калибрирането; 

 

 5.4 Калибрирането на техническите средства посочени в обособена позиция 

№ 5 да се извърши при следните стойности на рН – 2,4,7,10 и 12;  

 

 5.5 Калибрирането на техническите средства посочени в обособена позиция 

№ 6 да се извърши при следните стойности на рН – 4,7,10 и 12; 

   

 5.6 Калибрирането на техническите средства посочени в обособени позиции 

№№ 8; 12; 13; 14; 15; 16;  17 , 19,21 и 22  да се извърши минимум в три точки от 

посочения в техническото задание обхват за калибриране. 
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 Забележка: Посочените като първа и последна точка от обхвата за 

калибриране на техническите средства посочени в техническото задание на 

възложителя, трябва да фигурират в свидетелството за калибриране на техническото 

средство, като е допустимо отклонение от +10 единици от посочената стойност за 

началното показание на обхвата на прибора и -10 единици от посочената стойност като 

крайно показание на прибора за следните обособени позиции № 7 и 14, отклонение от 

+5 единици от посочената стойност за началното показание на обхвата на прибора и -5 

единици от посочената стойност като крайно показание на прибора за следните 

обособени позиции № 1; 2; 8; 12; 13; 15, 16, 21 и 22  и  отклонение от + 0,5 единици от 

посочената стойност за началното показание на обхвата на прибора и - 0,5 единици от 

посочената стойност като крайно показание на прибора за следните обособени позиции 

№ 3; 4; 5 и 6  

 

6. Задължителни изисквания при изпълнение на услугата: 

 

 6.1 Издадените свидетелства за калибриране да бъдат издадени в два 

екземпляра един оригинал и едно копие заверено от лабораторията издала 

свидетелството за калибриране. Оригинала на сертификата се предоставя на офиса 

възложил калибрирането, а копието на сертификата се представя в ИАОС на 

отговорния експерт по процедурата. 

 

 

7. Начин и срок за изпълнение на услугата: по график представен в т. III  

към настоящите технически изисквания. 

 

 

III. Предмет на дейността по калибриране                              

 Съгласно дейностите и сроковете посочени по-долу както следва: 

 

по обособена позиция 1 – Калибриране на стъклени живачни/течностни 

термометр 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 1 – 1520 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  РЛ-Благоевград Термометър тип стъклен 

живачен, № TGL 11996, 

TGL 

0 
0
C ÷ +90 

0
C 

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

2.  РЛ-Благоевград Термометър тип стъклен 

живачен до 1500С, № 

Усл.2 

- 5 
0
C ÷ +110 

0
C 

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ- Бургас Стъклен термометър 

живачен,усл. № Т2 

- 20
0
С ÷ 110

0
С 

 

01.06÷01.07.2018 г. 
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4.  РЛ- Монтана Термометър – стъклено 

живачен,  условен №1 

0°С ÷ +105°С 01.11÷20.11.2018 г. 

5.  РЛ- Плевен Термометър, стъклен, 

живачен, ид. №1046 

0°С ÷ +51°С 01.06÷01.07.2018 г. 

6.  РЛ- Плевен Термометър, стъклен, 

живачен, ид. № 04 

- 14 
0
C ÷ +53 

0
C 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

7.  РЛ- Плевен Термометър, стъклен, 

живачен, ид. № 1060 

0°С ÷ +51°С 01.06÷01.07.2018 г. 

8.  РЛ- Плевен Термометър, стъклен,  

живачен, ид. № 1082 

0°С ÷ +51°С 01.06÷01.07.2018 г. 

9.  РЛ- Плевен Термометър, стъклен, 

живачен, ид. №1049 

- 20 
0
C ÷ +50 

0
C 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

10.  РЛ- Плевен Термометър, стъклен, 

живачен, ид. № 1668 

0°С ÷ +101°С 01.06÷01.07.2018 г. 

11.  РЛ- Пловдив Стъклен термометър 

живачен,идент. № 1293 

1°С ÷ +50°С 01.06÷01.07.2018 г. 

12.  РЛ Пловдив Стъклен термометър 

живачен,идент №  1 

1°С ÷ +50°С 01.06÷01.07.2018 г. 

13.  РЛ – Смолян Течностен стъклен 

термометър 

Тип: TGL 11996 

идент. № 2 

0°С ÷ +110°С 01.08÷01.09.2018 г. 

14.  РЛ-Стара Загора Термометър (течностен 

живачен) Fisherband, 

Англия, ид.№1825  

0°С ÷ +80°С 01.09÷01.10.2018 г. 

15.  РЛ-Стара Загора Термометър (течностен 

живачен), ид.№ 4.82  

0°С ÷ +100°С 01.09÷01.10.2018 г. 

16.  РЛ-Хасково Течностен стъклен 

термометър,ид. № 1 

0°С ÷ +60°С 01.06÷01.07.2018 г. 

17.  РЛ-Хасково Течностен стъклен 

термометър,ид. № 2 

0°С ÷ +150°С 01.06÷01.07.2018 г. 

18.  РЛ-Хасково Течностен стъклен 

термометър,ид. № 3 

0°С ÷ +150°С 01.06÷01.07.2018 г. 

19.  РЛ-Хасково Течностен стъклен 

термометър,ид. № 4 

0°С ÷ +60°С 01.06÷01.07.2018 г. 

 

по обособена позиция 2 - Калибриране на цифрови (дигитални) термометри, 

температурни сонди и термодвойки 

 

Прогнозна цена п обособена позиция 2 – 1360 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  РЛ-Благоевград ATC Probe, № 04002213U, 

Agilent T7111към  рН метър 

Agilent 3200P, № CN 12360035, 

Agilent 

0°С ÷ +100°С  

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

2.  РЛ -Бургас Термометър цифров Orion Star 

A223, идент. № K04727, Thermo 

Scientific 

0°С ÷ +40°С  

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ -Бургас Комбиниран уред Almemo 

2590-4S, идент.  № Н08010030, 

Alborn GmbH 

0°С ÷ +600°С  

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

4.  РЛ- Велико Търново Кондуктометър,  0°С ÷ +30°С  01.06÷01.07.2018 г. 
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ORION STAR A 322, 

№ G03099, Thermo Scientific 

 

5.  РЛ- Велико Търново Преносим многопараметричен 

уред, Мulti 340i, 

№ 06500922, WTW 

0°С ÷ +30°С  

 

01.10÷01.11.2018 г. 

6.  РЛ- Плевен Термометър, цифров,  

Тесто 925, ид. № 226252 

- 50 
0
C ÷ +1000 

0
C 

 

10.09÷10.10.2018г. 

 

7.  РЛ -Плевен Термометър, цифров,  

Ahlborn therm 2280-1, ид. № 

921723 

- 50 
0
C ÷ +600 

0
C 

 

10.08÷10.09.2018г. 

 

8.  РЛ- Пловдив Цифров термометър 

Therm-2280-1 

идент № 921703, AHLBORN 

- 5 
0
C ÷ +600 

0
C 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

9.  РЛ- Пловдив Цифров термометър 

LCD,идент № Условен № 12 

0°С ÷ +10°С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

10.  РЛ- Пловдив Цифров термометър 

LCD, идент № Условен № 13 

0°С ÷ +10°С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

11.  РЛ- Пловдив Цифров термометър 

LCD, идент № Условен № 14 

0°С ÷ +10°С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

12.  РЛ- Пловдив Термодвойка към 

многопараметричен  уред /Sen 

Tix 41/Tetra Con 325  

WTW Multi 340 i 

идент № 

07020821/A120206203/07490463 

10°С ÷ +30°С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

13.  РЛ -Пловдив Термодвойка към рН – метър с 

електрод Blue Line 24 pH 

CG 842 "SСHOTT" 

идент № 99 

230809/0029/B14212844S 

10°С ÷ +30°С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

14.  РЛ-Стара Загора Термометър цифров 

THERM 2290-2/3 

със сонда Thermo ZA9020-FS 

тип К,ид. № 942752 

- 20 
0
C ÷ +600 

0
C 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

15.  РЛ-Стара Загора Кондуктометър тип ОRION 

STAR  A 322   

№ G03061, сонда ORION 

013010MD 

5°С ÷ +40°С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

16.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен pH – метър,  

ORION STAR A 221, 

 № K 04359, Thermo scientific, 

сонда ORION8107UWMMD 

5°С ÷ +40°С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

17.  РЛ-Хасково Преносим много-параметричен 

уред      WTW                                     

тип Multi 340 i,Ид.№07020822, 

0°С ÷ +60°С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

 

 

по обособена позиция 3 – Калибриране на стационарни и портативни 

кондуктометри в нисък обхват 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 3 - 7260 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ-София Микропроцесорен 15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 
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кондуктометър ти 

LF 3000, No 43411015,WTW 

2.  ЦЛ-София Микропроцесорен 

кондуктометър тип ОRION 

STAR  A 325   

No G03165, ORION STAR 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.10÷01.11.2018г. 

3.  ЦЛ-София Микропроцесорен 

кондуктометър, LF 3000, № 

43411006, WTW 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018г. 

4.  РЛ-Благоевград Кондуктометър с електродна 

система тип Cond 340i/SET, № 

07031540, WTW  

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

5.  РЛ-Благоевград Кондуктометър Cond 7110 

SET1, № 13491349, WTW 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

6.  РЛ-Благоевград Микропроцесорен 

кондуктометър  тип LF196, № 

23211060, WTW 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

7.  РЛ- Варна Прецизен микропроцесорен  

кондуктометър WTW, Cond 

7110 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

8.  РЛ -Велико Търново Кондуктометър, ORION STAR 

A 322,№ G03099, Thermo 

Scientific 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

9.  РЛ- Велико Търново Преносим многопараметричен 

уред, Мulti 340i, № 06500922, 

WTW 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.10÷01.11.2018г. 

10.  РЛ -Велико Търново Кондуктометър InoLab Cond 

7110, № 13600468, WTW 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06-01.07.2018г. 

11.  РЛ- Велико Търново Кондуктометър  

InoLab Cond 7110, 

№ 17171268, WTW 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018г. 

12.  РЛ- Монтана Кондуктометър InoLab 

Cond 7110,WTW, идент.№ 

13491348 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

13.  РЛ- Монтана Кондуктометър   

ORION Star A322, 

Thermo Scientific, 

идент.№ G03073 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

14.  РЛ- Монтана Преносим мултифункционален 

уред ORION Star A325, pH / 

Cond,Thermo Scientific,  

идент.№ G03168 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

15.  РЛ- Монтана Кондуктометър   

Handylab LF1, Schott, идент. № 

99420488 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.10÷01.11.2018г. 

16.  РЛ-Монтана Преносим мултифункционален 

уред Multi 340i,WTW, идент. № 

07020815 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.10÷01.11.2018г. 

17.  РЛ- Плевен Кондуктометър, Cond 340i/SET, 

Сонда:Tetra Con 325, “WTW”,  

ид. № 04520019 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.09÷01.10.2018 г. 

18.  РЛ -Плевен Кондуктометър/pH - метър, 

ORION STAR A325, ид. №G 

03066 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

19.  РЛ- Плевен Кондуктометър - метър, ORION 

STAR A322, ид. №G 03180 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 
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20.  РЛ- Пловдив Многопараметричен  уред /Sen 

Tix 41/Tetra Con 325  

WTW Multi 340 i 

идент № 

07020821/A120206203/07490463 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

21.  РЛ- Пловдив Кондуктометър / сонда Tetra 

Con 96, WТW LF-3000 

идент № 43411009/9810 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

22.  РЛ- Смолян Кондуктометър 

Кондуктометрична сонда:  

Тetra Con 325, № 99240544 

Тип: LF197,идент. № 99160032 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.09÷01.10.2018 г. 

23.  РЛ- Смолян Лабораторен кондуктометър  

Кондуктометрична сонда:  

Tetra Con 325, № 13470140,  

Тип: Cond 7110 SET 1, 

идент. № 13480483 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

24.  РЛ- Смолян Преносим кондуктометър  

Кондуктометрична сонда:  

Orion 013010MD, „Thermo 

Scientific  Orion”, САЩ 

Тип: STAR  A 322   

идент. № G03070, 

Thermo Scientific Orion 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

25.  РЛ-Стара Загора Кондуктометър InoLab Cond 

7110;ид.№ 13500469 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

26.  РЛ-Стара Загора Кондуктометър тип ОRION 

STAR  A 322, № G03061, сонда 

ORION 013010MD 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

27.  РЛ-Стара Загора Кондуктометър  

рН/Cond 340i 

WTW Германия 

ид.№ 04490031 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.09÷01.10.2018 г. 

28.  РЛ-Стара Загора Мултипараметричен pH-метър/ 

кондуктометър   

рН/Cond  Multi 340i 

WTW, ид.№07020818 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.09÷01.10.2018 г. 

29.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен pH-

метър/кондуктометър тип 

ОRION STAR  A 325   

№ G03169 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

 

30.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен 

кондуктометър Scott, тип 

Fieldlab LF, с кондуктометр. 

сонда “TetraCon”325 

ид.№ 99480009 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.09÷01.10.2018 г. 

31.  РЛ-Хасково Преносим много-параметричен 

уред      WTW                                     

тип Multi 340i,ид.№07020822, 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

32.  РЛ-Хасково Кондуктометър тип Cond 7110,   

No 13491351 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 

33.  РЛ-Хасково Преносим кондуктометър,  

ORION STAR A 322, №G00975 

15 µS/cm ÷ 12 mS/cm  01.06÷01.07.2018 г. 
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по обособена позиция 4 – Калибриране на стационарни и портативни 

кондуктометри във висок обхват :  15 µS/cm÷ 110mS/cm 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 4 – 1100 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  РЛ -Бургас Микропроцесорен 

кондуктометър Cond 340 i, 

идент. № 03520004, 

WTWGmbH 

15µS/cm÷100mS/cm 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

2.  РЛ-Враца Кондуктометър, Multi 340i,   

№ 07020819, WTW 

15µS/cm÷100mS/cm  01.10÷01.11.2018 г. 

3.  РЛ-Враца Кондуктометър  тип Orion 

Star A 325, № G03161 

15µS/cm÷100mS/cm   01.10÷01.11.2018 г. 

4.  РЛ-Шумен Кондуктометър Star A322 

идент. № G03081, 

 Thermo Orion Scientific 

15µS/cm÷100mS/cm 01.06÷01.07.2018 г. 

5.  РЛ- Шумен Кондуктометър 

inoLab®Cond 7110 SET,  

идент. № 13500472,  

WTW 

15µS/cm÷100mS/cm 01.06÷01.07.2018 г. 

 

 

по обособена позиция 5 – Калибриране на стационарни и портативни , рН метри 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 5 –9 685 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ-София Микропроцесорен рН-йон  

Метър, pMX 3000, № 33170023, 

WTW 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

2.  ЦЛ-София Микропроцесорен рН-метър 

pH 3000, № 43109008, WTW 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

3.  ЦЛ-София Микропроцесорен рН метър, pH 

3000, № 43109001, WTW 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

4.  ЦЛ-София Микропроцесорен pH метър 

“ADRONA AD1410” № 

006901001AK, Adrona SIA 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

5.  РЛ-Благоевград рН метър тип рН340i/SET, № 

07031268, WTW  

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

6.  РЛ-Благоевград рН метър тип Orion Star A221, 

№ К06686, Thermo Orion 

Scientific 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

7.  РЛ-Благоевград рН метър Agilent 3200P, № CN 

12360035, Agilent 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

8.  РЛ-Благоевград Микропроцесорен  рН-метър  

тип рН 196, № 23398084, WTW 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

9.  РЛ- Бургас рH-метър рН 340 i, идент. № 

04020049, WTW 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

10.  РЛ- Бургас рH-метър  рН 3000, идент. № 

41578016, WTW 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 
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11.  РЛ- Варна Преносим мултипараметричен 

уред 

Multi 340i, WTW, №07020814 

-  рН електрод – Sentix 41 

рН 2÷12 01.09÷01.10.2018 г. 

12.  РЛ- Варна Преносим микропроцесорен рН 

метър  рН340i, WTW, № 

04020050 

рН 2÷12 01.09÷01.10.2018 г. 

13.  РЛ- Велико Търново рН метър, ORION STAR A 221, 

№ K04132, Thermo Scientific 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

14.  РЛ- Велико Търново рН метър, 3200P, 

№ 12360042, Agilent 

Technologies 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

15.  РЛ- Велико Търново Преносим многопараметричен 

уред, Мulti 340i, № 06500922, 

WTW 

рН 2÷12 01.10÷01.11.2018 г. 

16.  РЛ- Велико Търново Преносим многопараметричен 

уред, рН/OXI 340i , № 04470014, 

WTW 

рН 2÷12 01.10÷01.11.2018 г. 

17.  РЛ- Велико Търново рН/ йонметър,  

InoLab pH/Ion 7320, 

№ 18131049, WTW 

2÷12 pH 01.06÷01.07.2018 г. 

18.  РЛ-Враца  рН-метър  тип Agilent рН 3200R 

, № CN12360040 

рН 2÷12 01.10÷01.11.2018 г. 

19.  РЛ-Враца рН-метър, Multi 340i,   

№ 07020819, WTW 

рН 2÷12 01.10÷01.11.2018 г. 

20.  РЛ-Враца рН-метър тип Orion Star A 325, 

№ G03161 

рН 2÷12 01.10÷01.11.2018 г. 

21.  РЛ-Враца  рН-метър CG 842,  

 № 99231422/0117, SCHOTT  

рН 2÷12 01.10÷01.11.2018 г. 

22.  РЛ -Монтана pH – метър 3200 P 

Agilent Technologies, идент. № 

13020064 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

23.  РЛ- Монтана pH – метър ORION Star A221, 

Thermo Scientific, идент.№ 

К04360 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

24.  РЛ- Монтана Преносим мултифункционален 

уред ORION Star A325 

 pH / Cond 

Thermo Scientific, идент.№ 

G03168 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

25.  РЛ- Монтана pH – метър CG 842 

SCHOTT, идент. 

№99231407/0117 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

26.  РЛ Монтана Преносим мултифункционален 

уред Multi 340i 

за измерване на pH 

 и електропроводимост  

WTW, идент. № 07020815 

рН 2÷12 01.10÷01.11.2018 г. 

27.  РЛ- Плевен Микропроцесорен pH-метър, pН 

3000, ид.№ 82362 

рН 2÷12 01.07÷01.08.2018 г. 

28.  РЛ- Плевен Кондуктометър/pH - метър, 

ORION STAR A325, ид. №G 

03066 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

29.  РЛ -Пловдив Многопараметричен  уред /Sen 

Tix 41/Tetra Con 325  

WTW Multi 340 i 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 
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идент № 

07020821/A120206203/07490463, 

WTW 

30.  РЛ- Пловдив рН – метър с електрод Blue Line 

24 pH 

CG 842 "SСHOTT" 

идент № 99 

230809/0029/B14212844S 

"SСHOTT" 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

31.  РЛ- Пловдив рН метър с електрод 6.0262.100, 

"Metrohm" 

Metrohm - 702 SM Titrino 

идент № 10242406 

Switzerland, "BUCHI" 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

32.  РЛ- Пловдив рН –метър с електрод ORION 

8107 UWMMD 

ORION STAR A Series 

идент № K 04701 

USA, ORION- Thermo scientific 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

33.  РЛ-Смолян Преносим pH – метър 

Електрод: Orion 8107UWMMD, 

„Thermo Electron”, САЩ 

Тип: STAR A 221, 

идент. № K 04057, 

Thermo Scientific Orion 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

34.  РЛ-Смолян Лабораторен рН-метър 

Електрод: тип P3211,  

№ 07000213R „Agilent 

Technologies”, Тип: 3200Р , 

идент. № CN 12480027, 

Agilent Technologies 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

35.  РЛ- Смолян Микропроцесорен рН-метър 

Електрод: Blue Line 24 pH,  

№ A104503049, SCHOTT, Тип: 

CG 842, идент. № 99231432 

SCHOTT GLAS 

pH от 2,00 до 12,01 01.08÷01.09.2018 г. 

36.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен pH – метър,  

ORION STAR A 221, № K 

04359, Thermo scientific,сонда 

ORION8107UWMMD 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

37.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен pH-метър  

pH/Oxi 340i; 

WTW, ид.№04470016 

рН 2÷12 01.09÷01.10.2018 г. 

38.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен pH-

метър/кондуктометър тип 

ОRION STAR  A 325   

№ G03169 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

39.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен pH метър 325 

WTW Германия 

ид.№62630011 

рН 2÷12 01.09÷01.10.2018 г. 

40.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен pH метър 

CG842, ид.№99230748 

рН 2÷12 01.09÷01.10.2018 г. 

41.  РЛ-Стара Загора Мултипараметричен pH-метър/ 

кондуктометър  

рН/Cond  Multi 340i 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 
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WTW ,ид.№07020818 

42.  РЛ-Стара Загора Микропроцесорен pH метър  

рН/Cond 340i 

WTW, ид.№ 04490031 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

43.  РЛ-Хасково Преносим много-параметричен 

уред      WTW                                     

тип Multi 340i, ид.№07020822, 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

44.  РЛ-Хасково Микропроцесорен рН-метър 

Agilent,3200P,№ CN 13060031,  

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

45.  РЛ-Хасково Преносим pH – метър, ORION   

STARA 221, №K06377 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

46.  РЛ-Хасково Микропроцесорен рН метър, 
“Schott” CG 842  
Ид.№  99231404/0117 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

47.  РЛ - Шумен Mикропроцесорен рН метър 

(прецизен) тип рН 3000,  

 No 3109049, WTW 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

48.  РЛ - Шумен рН метър тип Star A221, 

идент. № K04366, 

Thermo Scientific Orion 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

 

 

по обособена позиция 6 – Калибриране на автоматични титратори 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 6 –1680 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  РЛ-Благоевград Автоматичен 

потенциометричен титратор 

Тi Touch 916, № 

 19160010248,  Metrohm

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

2.  РЛ Велико Търново Автоматичен титратор,  

916 Ti-Touch, 

№ 1916001010251, Metrohm 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ Монтана Автоматичен титраторр 

916 Ti-Touch, Metrohm,  

идент.№  1916001010253 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

4.  РЛ Монтана Автоматичен титраторр 

877 Titrino plus, Metrohm 

Herisau, идент. №  

177700103110 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

5.  РЛ – Смолян Автоматичен 

потенциометричен титратор  

Електрод: тип 6.0280.300, 854 

iconnect, „Metrohm”, Тип: 916 

Ti - Touch,идент. № 

1916001010261,Metrohm AG 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

6.  РЛ-Стара Загора Автоматичен титратор,  916 

TiTouch,  №1916001010266, 

Metrohom 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

7.  РЛ-Хасково Автоматичен титратор,  916 

Ti Touch,  №1916001010257, 

Metrohm 

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 
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8.  РЛ-Хасково pH – метър, Авт. титратор 
Metrohm , тип 877 Titrino 
plus, ид.№1877001004125,  

рН 2÷12 01.06÷01.07.2018 г. 

 

 

 

 

по обособена позиция 7 – Калибриране на  уреди за измерване на вакуум и налягане  

 

 Прогнозна цена по обособена позиция 7 – 1035 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ-София Комбиниран измервателен 

уред, 176P1   №41000747, 

Testo   

900  hPa ÷1050  hPa 

 

01.10÷01.11.2018г. 

 

2.  РЛ -Бургас Комбиниран измервателен 

уред Testo 400 с 

преобразувател за 

диференциално налягане,  

идент. № 00142230  

 -10,0 hPa ÷10,0 hPa 

 

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ- Плевен Дигитален манометър, 

MRU, DM 9200,  

ид. № 808342 

0 hPa÷130 hPa 01.06÷01.07.2018 г. 

4.  РЛ- Плевен Манометър Testo 400, сонда 

638.1445, Testo, ид. № 

00122207 

 -10 hPa÷ 10 hPa 01.10÷01.11.2018 г. 

 

5.  РЛ- Плевен Манометър Testo 400, сонда 

638.1445, Testo , ид. № 

00122252 

-10 hPa÷ 10 hPa 01.10÷01.11.2018 г. 

 

6.  РЛ- Плевен Барометър, Анероиден,  

БАММ 1, ид. № 3688 

800 hPa÷1050 hPa 01.06÷01.07.2018 г. 

7.  РЛ- Смолян Комбиниран уред за 

измерване на абсолютно 

налягане, влага и  

температура,Тип: Тesto 622 

идент. № 39501363/010 

Testo AG 

800 hPa÷1090 hPa 01.09÷01.10.2018 г. 

 

8.  РЛ-Хасково Комбиниран уред за 
измерване на налягане, 
температура и влажност 
OREGON , тип ВА-888 
идент.№ 387080 

800 hPa ÷1050 hPa 01.08÷01.09.2018 г. 

 

9.  РЛ-Хасково Комбиниран уред за 
измерване на налягане, 
температура и влажност, 
OREGON , тип ВА-888 
идент.№ 387081 

800 hPa ÷1050 hPa 01.08÷01.09.2018 г. 

 

 

 

по обособена позиция 8 – Калибриране на комбинирани уреди - термохигрометри 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 8 – 3740 лв. 

№ Наименование на Техническо средство Обхват на Период на 
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по 

ред 

заявителя калибриране калибриране 

1.  ЦЛ-София Комбиниран измервателен 

уред, 176P1   №41000747, 

Testo   

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С 

01.10÷01.11. 2018г. 

 

2.  РЛ- Бургас Термохигрометър, Тesto 

622, идент. № 39501346010,  

Testa AG 

20 ÷80 % RH 

 -10 ÷ 60 
о
С 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ-Варна Термохигрометър, EXTECH 

Instruments Co – USA, Model 

445815 Humidity Alert II, 

усл.№ 03 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

 

 

01.10.÷01.11.2018 г. 

 

4.  РЛ- Велико Търново Мини термо-анемометър, 

тип 45158, № 12215 

EXTECH Instruments 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

 

01.07÷01.08.2018 г. 

5.  РЛ- Плевен Термохигрометър,  

Extex Instruments Co.,  

ид. № 453 

20 ÷80 % RH 

 -10 ÷ 60 
о
С 

 

10.08÷10.09 2018 г. 

 

6.  РЛ- Плевен Термохигрометър,  

Extex Instruments Co.,  

ид. № 452 

20 ÷80 % RH 

 -10 ÷ 60 
о
С 

 

10.08÷10.09 2018 г. 

 

7.  РЛ- Пловдив Термохигрометър 

 WSD-2A 

идент № Условен. № 10 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

8.  РЛ- Пловдив Термохигрометър 

 WSD-2A 

идент № Условен. № 11 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

9.  РЛ-Пловдив Термохигрометър 

BDHT,идент № 1, 

 Extech Instruments 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

10.  РЛ- Пловдив Термохигрометър 

Thermo, идент. № 2, EXTEX 

INSTRUMENTS 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

11.  РЛ- Пловдив Термохигрометър 

Thermo Hygro 

идент №  4 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

12.  РЛ- Пловдив Цифров термохигрометър 

TA218A,идент № 6, KTJ 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

01.06÷01.07.2018 г. 

13.  РЛ- Пловдив Термохигрометър 

TA218A, идент № 7, KTJ 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

01.06÷01.07.2018 г. 

14.  РЛ- Пловдив Цифров термохигрометър 

TA218A, идент № 8, KTJ 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

01.06÷01.07.2018 г. 

15.  РЛ- Пловдив Цифров термохигрометър 

TA218A, идент № 9, KTJ 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

01.06÷01.07.2018 г. 

16.  РЛ-Русе Термохигрометър цифров 

Big Digit Hygro 

Thermometer, EXTECH 

instruments, усл. № ТВ1 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С 

 

01.10.÷01.11.2018 г. 

 

17.  РЛ-Стара Загора Комбиниран уред за  

измерване на  

температура, относителна 

влажност и  

скорост на движение на 

въздуха 

Extech Instruments 45158 

ид.  № 12211 

20 ÷80 % RH 

 0 ÷ 40 
о
С  

 

01.08÷01.09.2018 г. 
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по обособена позиция 9 – Калибриране на хигрометри 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 9 –  600 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1. 1

.

  

РЛ-Благоевград Дигитален 

хигротермометър, № усл. № 

12, EXTEC Instruments 

20 ÷80 % RH 

 

 

01.09.-01.10.2018 г. 

2.  РЛ-Благоевград Дигитален 

термохигрометър, № усл. № 

 13, EXTEC Instruments

20 ÷80 % RH 

 

 

01.09.-01.10.2018 г. 

3.  РЛ – Смолян Дигитален термохигрометър 

Тип: EXTECH 445703  

идент. № 8101 

EXTECH Instruments Co 

20 ÷80 % RH 01.08÷01.09.2018 г. 

 

4.  РЛ-Хасково Дигитален термохигрометър 

EXTECH, Тип 445703 

Ид. № 9184 

20 ÷80 % RH 01.08÷01.09.2018 г. 

 

 

 

по обособена позиция 10  – Калибриране на аналитични везни. 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 10 – 8100 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ-София Везна електронна 

аналитична тип А 200 S Max 

200 g., No 36080159, 

Sartorius 

0,001 g ÷ 200 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

2.  ЦЛ-София Везна аналитична 

електронна, BP210S, 

№70405712, Sartorius 

0,001 g ÷ 210 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

3.  ЦЛ-София Везна електронна 

аналитична тип R 160 P,  

Max 160 g., №38120074, 

Sartorius 

0,001 g ÷ 160 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

4.  ЦЛ-София Везна аналитична, клас 1, 

тип А200S, фабр.No 

6080070, Sartorius 

0,001 g ÷ 200 g  

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

5.  ЦЛ-София Аналитична везна Precisa,  

Тип 262 SMA-FR 

№ 12368, Precisa 

0,001 g ÷ 200 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

6.  ЦЛ-София Везна с неавтоматично 

действие – електронна, тип 

LC12000S, №30100507, 

Sartorius 

1 g ÷ 12000 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

7.  ЦЛ-София Аналитична везна –KERN, 

ALT 100-5 AM, Max 100g; 

№ WL 085644 

0,001 g ÷ 100 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 
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8.  ЦЛ-София Аналитична везна, клас I, 

XP6/M, No 1123040936, 

Metler  

0,001 g ÷ 6 g  

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

9.  РЛ-Благоевград Аналитична везна тип 

Precisa 92 SM-202A, № 

63633, Precisa 

0,001 g ÷ 200 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

10.  РЛ-Благоевград Преносима електронна везна 

тип Kern PFB 1200-S, № 

 WF1303888, Kern

0,5 g ÷ 1200 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

11.  РЛ-Благоевград Аналитична везна тип 

Precisa 92 SM-202A, № 

63646, Precisa 

0,001 g ÷ 202 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

12.  РЛ Бургас Везна аналитична Crystal 

200, идент. № 110985,  

Gibertini Elettronica SRL  

0,5 g ÷ 2100 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

13.  РЛ-Варна Аналитична везна ,клас I, 

A200s, Sartorius   

№ 36080062 

0,001 g ÷ 202 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

14.  РЛ-Варна Аналитична везна 

PRECISA92SM-202A, клас 

I, № 63649 

0,001 g ÷ 200 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

15.  РЛ-Варна Аналитична везна, клас I, 

Precisa XT220 A, № 52823 

0,01 g ÷ 220 g  01.09÷01.10.2018 г. 

16.  РЛ-Варна Техническа везна 

"Sartorius", BA3100P, № 

40241993, SARTORIUS 

0,01 g ÷ 3100 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

17.  РЛ-Варна Aналитична везна, клас- І 

Precisa 125A SCS №27344 

0,001 g ÷ 120 g  01.09÷01.10.2018 г. 

18.  РЛ-Варна Аналитична везна, клас I, 

MSE 1203S-100-DE, 

Sartorius, №29302379 

0,01 g ÷ 1200 g  01.09÷01.10.2018 г. 

19.  РЛ-Велико Търново Везна аналитична Precisa, 

XT 220 A, № 52814, Precisa 

0,01 g ÷ 220 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

20.  РЛ-Велико Търново Везна аналитична Precisa, 

XT 220 A, № 52815, Precisa 

0,01 g ÷ 220 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

21.  РЛ-Велико Търново Везна аналитична Precisa, 

XT 220 A, № 52816, Precisa 

0,01 g ÷ 220 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

22.  РЛ-Велико Търново Везна аналитична Precisa, 

XT 220 A, № 52826, Precisa 

0,01 g ÷ 220 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

23.  РЛ-Враца Везна електронна, Sartorius 

120S, Min 0,001g Max 120g, 

№ 10701833, Sartorius 

0,001 g ÷ 120 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

24.  РЛ-Враца Везна METLER, BB240,  

№ 69220 

0,01 g ÷ 240 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

25.  РЛ-Враца Везна електронна ST 200, 

тип STROLEIN, № 

BО41597, STROLEIN 

0,001 g ÷ 120 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

26.  РЛ-Враца Везна електронна, тип LC 

220S, № 21101 377,Sartorius 

от 0,01 g до 220 g 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

27.  РЛ-Враца Везна електронна 

техническа, тип Crystal 200, 

№ 110983, Gibertini 

от 0,001 g до 210 g 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

28.  РЛ-Плевен Везна електронна ,,Metler 

toledo” XP6/M,  ид.№ 

1123040938 

0,001 g ÷ 6 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 
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29.  РЛ-Пловдив Везна техническа 

Sartorius Extend Series 

идент № 22210615 

Германия, Sartorius 

0,5 g ÷ 3000 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

30.  РЛ-Пловдив Везна електронна 

PRECISA 125 A SCS 

идент № 27346 

 Precisa Instrument AG 

0,001 g ÷ 125 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

31.  РЛ-Пловдив Везна електронна 

Precisa XT 220A 

идент № 52812, 

 Precisa Instrument AG 

0,01 g ÷ 220 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

32.  РЛ-Пловдив Везна електронна 

Sartorius A200S 

идент № 36080037, 

Sartorius 

0,001 g ÷ 200 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

33.  РЛ-Пловдив Електронна микровезна 

XP6/M, идент № 1123040939 

METTLER TOLEDO 

0,001 g ÷ 6 g  

 

01.10÷01.11.2018 г. 

34.  РЛ-Смолян Везна електронна 

Тип: GW 3202-0 CE 

идент. № 22210613 

Sartorius 

0,5 g ÷ 3200 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

35.  РЛ-Стара Загора Везна с неавтоматично 

действие-електронна, 

тип:XP6,Mettler Toledo, 

№1123070152 

0,001 g ÷ 6 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

36.  РЛ-Стара Загора Аналитична везна  

“Sartorius” A200S 

ид.№10800130 

0,001 g ÷ 200 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

37.  РЛ-Стара Загора Аналитична везна 

PrecisaХТ220А 

ид.№ Т23870 

0,001 g ÷ 220 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

38.   РЛ-Стара Загора Аналитична везна “Precisa” 

XT220A, ид.№52818  

0,01 g ÷ 220 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

39.  РЛ-Стара Загора Аналитична везна “Precisa” 

-XT220A, ид.№52810 

 0,01 g ÷2206 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

40.  РЛ-Стара Загора Везна с неавтоматично 

действие “Sartorius” тип 

Entris 124-1S, ид.№31507778 

0,05 g ÷ 120 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

41.  РЛ-Стара Загора Аналитична везна “Precisa” 

92SM-202°, ид.№63637 

0,001 g ÷ 202 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

42.  РЛ-Стара Загора Везна аналитична 

“Strohlein” ST-200, USA 

ид.№В041397 

0,001 g ÷ 200 g  01.09÷01.10.2018 г. 

43.  РЛ-Хасково Везна електронна , Preciza 

Тип125ASCS,Ид..№ 27345 

0,001 g ÷ 125 g  
 

01.06÷01.07.2018 г. 

44.  РЛ - Шумен Везна с неавтоматично 

действие – електронна, клас 

I, Precisa XT - 220 A, Max 

220 g, No 528221 / 2409 - 154 

0,001 g ÷220 g  

 

01.06÷01.07.2018 г. 

45.  РЛ- Шумен Везна с неавтоматично 

действие – електронна, клас 

I, Precisa 92SM - 220 A, Max 

202 g, No 63632  

0,001 g ÷ 202 g  

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 
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по обособена позиция 11  – Калибриране на  теглилки 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 11 –1190 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  РЛ-Благоевград Теглилка 100g, ГОСТ – 

7828, ІV клас 

100 g 01.06÷01.07.2018 г. 

2.  РЛ-Благоевград Теглилка 2 g, ГОСТ – 7828, 

ІV клас 

2 g 01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ-Враца Единична теглилка, 100 mg  

№ 50598, Troemner САЩ 

100 mg 01.06÷01.07.2018 г. 

4.  РЛ-Враца Единична теглилка, 1g   

№ 60010, Troemner САЩ 

1 g 01.06÷01.07.2018 г. 

5.  РЛ-Пазарджик Теглилка 200 mg  

Условен № 1  

200 mg 01.06÷01.07.2018 г. 

6.  РЛ-Пазарджик Теглилка 1 g  

Условен № 2 

1 g 01.06÷01.07.2018 г. 

7.  РЛ-Пазарджик Теглилка 2 g  

Условен № 3 

2 g 01.06÷01.07.2018 г. 

8.  РЛ-Пазарджик Теглилка 5 g  

Условен № 4 

5 g 01.06÷01.07.2018 г. 

9.  РЛ-Пазарджик Теглилка 10 g  

Условен № 5 

10 g 01.06÷01.07.2018 г.. 

10.  РЛ-Пазарджик Теглилка  20 g  

Условен № 6 

20 g 01.06÷01.07.2018 г. 

11.  РЛ-Пазарджик Теглилка 50 g  

Условен № 7 

50 g 01.06÷01.07.2018 г. 

12.  РЛ-Пазарджик Теглилка 100 g  

Условен № 8 

100 g 01.06÷01.07.2018 г. 

13.  РЛ-Плевен Tеглилкa 1 g 

ЗТП „С.Кофарджиев” – 

София,  

клас 2, ид. № 392 

1 g  

 

01.09÷01.10 2018 г. 

 

14.  РЛ-Плевен Tеглилкa 100 g 

ЗТП „С.Кофарджиев” – 

София,  

клас 2, ид. № 392A 

100 g 01.09÷01.10 2018 г. 

 

15.  РЛ- Смолян Единична теглилка – 1 g 

Тип: ГОСТ – 7328 – 73* 

идент. № Условен № 1 

София – „Кофарджиев“,  

1 g 01.07÷01.08.2018 г. 

 

16.  РЛ- Смолян Единична теглилка – 10 g 

Тип: ГОСТ – 7328 – 73* 

идент. № Условен № 2 

София – „Кофарджиев“,  

10 g 01.07÷01.08.2018 г. 

 

17.  РЛ- Смолян Единична теглилка – 50 g 

Тип: ГОСТ – 7328 – 73* 

идент. № Условен № 3 

София – „Кофарджиев“,  

50 g 01.07÷01.08.2018 г. 
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по обособена позиция 12  – Калибриране на еталонни теглилки клас Е и F 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 12 –1320 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1. 1

. 

РЛ-Варна Еталонна теглилка, клас F1,  

METTLER TOLEDO AG 

№ 15944  

10 mg 01.08÷01.09.2018 г. 

2.  РЛ-Варна Еталонна теглилка, клас F1,  

METTLER TOLEDO AG 

№ 15860  

1 g 01.08÷01.09.2018 г. 

3.  РЛ-Варна Еталонна теглилка, клас F1,  

METTLER TOLEDO AG 

№ 15863 

10 g 01.08÷01.09.2018 г. 

4.  РЛ Плевен Еталонна теглилки,  

Mettler Toledo,   

ид. № 11123245 

5 g  

 

01.09÷01.10.2018 г. 

 

5.   Еталонна теглилки,  

Mettler Toledo,   

ид. № 11123245 

200 mg 01.09÷01.10.2018 г. 

 

6.  РЛ-Стара Загора Eталонна теглилка,  клас E2, 

METTLER TOLEDO AG 

ид.№ 124534 

5 g 01.06÷01.07.2018 г. 

7.  РЛ-Стара Загора Еталонна теглилка, клас E2, 

METTLER TOLEDO AG 

ид.№ 124534 

200 mg 01.06÷01.07.2018 г. 

8.  РЛ-Хасково Еталонна теглилка 

KERN&Sohn GmbH.,  

Клас F2, ид. №G0711194,- 

5 g 01.10÷01.11.2018 г. 

9.  РЛ-Хасково Еталонна теглилка, Клас F2,  
идент.№ G0711195, 
KERN&Sohn GmbH 

50 g 01.10÷01.11.2018 г. 

10.  РЛ-Хасково Еталонна теглилка, Клас F2,  
идент.№ G0711197, 
KERN&Sohn GmbH 

100 mg 01.10÷01.11.2018 г. 

11.  РЛ-Хасково Еталонна теглилка, Клас F2,  
идент.№  G0711193, 
KERN&Sohn GmbH 

1 g 01.10÷01.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

по обособена позиция 13  – Калибриране на шумомери и звукови калибратори 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 13  -  2700 лв. 

13.1. Калибриране на шумомери 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 
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1.  РЛ-Благоевград Интегрален шумомер тип 

В&К 2238, № 2414912 

20 ÷ 140 dB 01.06÷01.07.2018 г. 

2.  РЛ-Бургас Интегриращ шумомер 

Mediator 2238, идент. № 

2285788,  Brüel&Kjaer 

20 ÷ 140 dB 01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ-Велико Търново Интегриращ шумомер,  

CR 800A, № В12868FD, 

Cirrus 

20 ÷ 140 dB 01.09÷01.10.2018 г. 

4.  РЛ-Враца Интегриращ шумомер, тип  

2238,№ 2414915, BK 

20 ÷ 140 dB 01.07÷01.08.2018 г 

5.  РЛ-Пазарджик Интегриращ шумомер B&K, 

тип 2238,идент. № 2414916,  

B&K 

20 ÷ 140 dB 01.10÷01.11.2018 г 

6.  РЛ-Пловдив Интегриращ шумомер 

CR:800A, идент № 

B12870FD, Cirrus Research 

20 ÷ 140 dB 01.06÷01.07.2018 г. 

13.2.Калибриране на звукови калибратори   
1. РЛ-Благоевград Звуков калибратор тип В&К 

 4231, № 2445643, В&К

94 ÷ 140 dB 01.06÷01.07.2018 г. 

2. РЛ-Бургас Звуков калибратор, тип 

4231, идент.  №2309165, 

В&К 

94 ÷ 140 dB 01.06÷01.07.2018 г. 

3. РЛ-Велико Търново Звуков калибратор CR 513A,  

№ 029168, Cirrus  

94 ÷ 140 dB 01.09÷01.10.2018 г. 

4. РЛ-Враца Звуков калибратор, тип 4231 

№2415881, BK 

94 ÷ 140 dB 01.07÷01.08.2018 г 

5. РЛ-Пазарджик Звуков калибратор B&K, тип 

4231,идент. № 2415877, 

B&K 

94 ÷ 140 dB 01.10÷01.11.2018 г 

6. РЛ-Пловдив Звуков калибратор 

CR:513A, идент № 029547 

Cirrus Research 

94 ÷ 140 dB 01.06÷01.07.2018 г. 

 

 

по обособена позиция 14 –калибриране на  анемометри 

     

Прогнозна цена по обособена позиция 14  -  2400 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  РЛ-Благоевград Комбиниран измервателен 

уред Mini Thermo-

Anemometer тип 45158, № 

990925722, EXTECH 

 Instruments

0 ÷ 40 
0
C 

20 ÷ 80% RH 

0,6 ÷ 5 m/s 

 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

2.  РЛ- Бургас Комбиниран уред 

MiniThermo-Anemometer,  

идент. № 12205,  

EXTECHInstr.  

0 ÷ 40 
0
C 

20 ÷ 80% RH 

0,6 ÷ 5 m/s 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ- Велико Търново Мини термо-анемометър, 

тип 45158, № 12215 

EXTECH Instruments 

0 ÷ 40 
0
C 

20 ÷ 80% RH 

0,6 ÷ 5 m/s 

01.07÷01.08.2018 г. 

4.  РЛ- Монтана Комбиниран уред  0 ÷ 40 
0
C 01.07÷01.08.2018 г. 
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„Mini Thermo -

Anemometer” 

За измерване на 

температура, относителва 

влажност и скорост на 

двежение на въздуха, 

Тип 45158,  

ЕXTECH Instruments,  

идент.№ 12213 

20 ÷ 80% RH 

0,6 ÷ 5 m/s 

 

5.  РЛ-Пазарджик Комбиниран измервателен 

уред  

“Mini Thermo-Anemometer” 

идент. №12214 

EXTECH Instruments 

0 ÷ 40 
0
C 

20 ÷ 80% RH 

0,6 ÷ 5 m/s 

 

01.07÷01.08.2018 г. 

6.  РЛ- Смолян Комбиниран измервателен 

уред за измерване на 

температура, относителна 

влажност на въздуха и 

скорост на движение на 

въздуха 

Тип: Mini Thermo-

Anemometer 45158, 

идент. № 12216 

EXTECH Instruments 

0 ÷ 40 
0
C 

20 ÷ 80% RH 

0,6 ÷ 5 m/s 

 

01.07÷01.08.2018 г. 

7.  РЛ-Стара Загора Комбиниран уред за  

измерване на  

температура, относителна 

влажност и  

скорост на движение на 

въздуха 

Extech Instruments 45158 

ид.  № 12211 

0 ÷ 40 
0
C 

20 ÷ 80% RH 

0,6 ÷ 5 m/s 

 

01.09÷01.10.2018 г. 

8.  РЛ-Хасково Комбиниран изм.уред 
EXTECH 
Mini thermo- Anemometer 
Тип 45158, Идент.№12217 

0 ÷ 40 
0
C 

20 ÷ 80% RH 

0,6 ÷ 5 m/s 

 

01.07÷01.08.2018 г. 

 

 

по обособена позиция 15   – Калибриране на скоростомерни тръби. 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 15 –  1500 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  РЛ-Бургас Уред за измерване скорост 

на движение на въздуха и 

температура, Flowtest/TCR, 

идент. №814/488 Tecora 

0,6÷38 m/s 01.06÷01.07.2018 г. 

2.  РЛ-Бургас Комбиниран измервателен 

уред  Testo 400 с 

преобразувател за 

диференциално налягане,  

идент. № 00142230 , Testo 

0,6÷38 m/s 01.06÷01.07.2018 г. 

3.  РЛ-Плевен Комбиниран измервателен 

уред, MRU, DM 9200,  

0,6÷38 m/s 01.06÷01.07.2018 г. 
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ид. № 808342 

4.  РЛ-Плевен Комбиниран измервателен 

уред Testo 400, сонда 

638.1445, Testo , Германия, 

ид. № 00122207 

0,6÷38 m/s 01.10÷01.11 2018 г. 

 

5.  РЛ-Плевен Комбиниран измервателен 

уред Testo 400, сонда 

638.1445, Testo , Германия, 

ид. № 00122252 

0,6÷38 m/s 01.10÷01.11 2018 г. 

 

 

 

по обособена позиция 16   – Калибриране на радиометри и дозиметри. 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 16 –  5400 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ-София Радиометър за повърхн. 

замърсяване CONTAMAT 

FHT 111 M, № 1592 

Thermo Scientific  

1.10
1 
 s

-1
 ÷ 

1.10
4
 s

-1 
01.10÷01.11 2018 г. 

 

2.  ЦЛ-София Дозиметър/Радиометър  

FH40GL-10, 

идентификационен 

№028242   

0,05 µSv/h ÷ 

5  mSv/h 

 β - 1.10
1 
 s

-1
 ÷ 

1.10
4
 s

-1
 

01.10÷01.11 2018 г. 

3.  ЦЛ-София Радиометър за 

повърхностно замърсяване, 

CONTAMAT, FHT 111M с 

детектор Xenon – ZR, 

№1581; детектор №775 

1.10
1 
 s

-1
 ÷ 

1.10
4
 s

-1 
01.10÷01.11 2018 г. 

4.  РЛ- Варна Електронен гама- дозиметър 

Berthold LB 1230V с външен 

детектор 1236 (№ 2703), 

№178982- 4067 

0,05 µSv/h ÷  

5 mSv/h 

 

01.06÷01.07.2018 г. 

 

5.  РЛ- Варна Измерител на (β,β+γ) 

радиоактивно замърсяване 

Contamat FHT 111M, 

Eberline- FAG, S№1574/ Дет. 

Xe- ZR 166cm
2
, №798 

1,10
1
 ÷  

1,10
4
s

-1
 

 

01.10÷01.11 2018 г. 

6.  РЛ-Враца Дозиметър  FH40F2,№ 

007099, с външна сонда 

FHZ № 120 A 

Thermo Scientific 

0,05 µSv/h ÷ 

5  mSv/h 

β - 1.10
1 
 s

-1
 ÷ 

1.10
4
 s

-1
 

01.06÷01.07.2018 г. 

 

7.  РЛ-Монтана Портативен монитор за 

повърхн. замърсяване  

FHТ 111 M  “Contamat”  

идент. № 1554; с детектор 

Xenon -ZR , фабр. № на 

детектора: 800, Thermo 

Electron Corporation 

1.10
1
  

1,1.10
4 
s

-1
 

01.10÷01.11 2018 г. 

8.  РЛ-Монтана Дозиметър /Радиометър 

FAG, тип FH40F2, 

идент. № 007103 с външен  

детектор, FHZ120A, идент. 

№ 01054, Eberline 

0,05 µSv/h ÷ 

5  mSv/h 

β - 1.10
1 
 s

-1
 ÷ 

1.10
4
 s

-1
 

01.10÷01.11 2018 г. 
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Instruments 

9.  РЛ-Плевен Радиометър FHT 111M, 

,,Contamat”, Германия,  

ид. № 1552,  

ксенонов  детектор, ZR   

ид. № 783 

1.10
1
 s

-1
÷ 

1.10
4
 s

-1
 

 

 

 

01.10÷01.11 2018 г. 

10.  РЛ-Пловдив Дозиметър/Радиометър  

FH40G-L10 с детектор FHZ 

732,  FH40 G-L10 

идент № 028264/10999, 

Thermo Fisher Scientific 

Messtechnik GmbH 

0,05 µSv/h ÷ 

5  mSv/h 

β - 1.10
1 
 s

-1
 ÷ 

1.10
4
 s

-1 

01.10÷01.11 2018 г. 

 

 

 

 

 

по обособена позиция 17– калибриране на дейталогери 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 17 – 1380 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ-София Уред за измерване на 

температура и относителна 

влажност Datalogger DL 15 

със 2 бр. сонди 

THIES CLIMA  

20 ÷80 % RH 

 5
 о
С ÷ 40 

о
С 

01.07÷01.08.2018 г. 

2.  РЛ-Пловдив Термо-влагомер 

Dataloger DL 15 

Germany, THIES CLIMA 

идент. № 0209684 

20 ÷80 % RH 

 5
 о
С ÷ 40 

о
С 

01.07÷01.08.2018 г. 

3.  РЛ-Плевен Дейталогер, DL 15,  THIES 

CLIMA идент. № 0209681 

20
 
 ÷ 80 % RH 

 5
 о
С ÷ 40 

о
С 

01.07÷01.08.2018 г. 

4.  РЛ-Пловдив Термовлагомери 

Datalogger THIES CLIMA 

идент. № 77025/77029 

20 ÷80 % RH 

 5
 о
С ÷ 40 

о
С  

 

01.07÷01.08.2018 г. 

5.  РЛ-Русе Дейталогер, DL 15,  THIES 

CLIMA идент.№ 0209698 

20 ÷80 % RH 

 5
 о
С ÷ 40 

о
С 

01.07÷01.08.2018 г. 

6.  РЛ-Стара Загора Дейталогер, DL 15,  THIES 

CLIMA,  идент. № 0209682 

20 ÷80 % RH 

 5
 о
С ÷ 40 

о
С 

01.07÷01.08.2018 г. 

 

по обособена позиция 18– калибриране на газоанализатори 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 18–4000 лв. 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ-София Газоанализатор за амоняк 

(NH3), HORIBA APNA 370, 

№VXNK5J7Y, HORIBA 

0,04 ppm÷30 ppm 01.07÷01.08.2018 г. 

2.  ЦЛ-София Газоанализатор за 

сероводород (H2S), HORIBA 

0,07 ppm÷30 ppm 01.07÷01.08.2018 г. 
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APSA 370, №LWCJBMF9, 

HORIBA  

 

по обособена позиция 19– калибриране на дебитометри 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 19 –2 700 лв. 
№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ-София Цифров дебитомер, Definer 

220 H, № 113706, BIOS 

от 0,3 dm
3
/min  

до 30,0 dm
3
/min 

01.06÷01.07 2018г. 

 

2.  КЛ Дебитомер , HORIBA 

ASGU – 370 S, идент.№ 

НА1008 

от 0 dm
3
/min 

до 5,00 dm
3
/min 

 

от 0 dm
3
/min 

до 250,0 сm
3
/min 

01.08-01.09.2018 г. 

 

 

 

3.  КЛ Дебитомер, MCZ , 

 идент.№ 0902-026 

от 0 dm
3
/min 

до 5,00 dm
3
/min 

 

от 0 dm
3
/min 

до 50,0 сm
3
/min 

01.05-01.06.2018 г. 

 

 

 

по обособена позиция 20– калибриране на спектрофотометри 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 20– 300 лв.  
№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1.  ЦЛ- София Спектрофотометър, UV-

1700 Pharma Spec .No 

A11024435204 cS,  Shimadzu 

665 ÷690 nm 01.09÷01.10.2018 г. 

 

по обособена позиция 21– калибриране на манометри 

 

Прогнозна цена по обособена позиция 21–350 лв.  
№ по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 
1. ЦЛ- София Мановакуумметър с 

еластичен чувствителен 

елемент, М-05, към автоклав 

„SANOclave“  

от 0 bar до 3 bar 01.10-01.11.2018  

по обособена позиция 22  –  калибриране на пробовземни устройства за ФПЧПрогнозна 

цена по обособена позиция 22–6 500 лв.  

№ 

по 

ред 

Наименование на 

заявителя 

Техническо средство Обхват на 

калибриране 

Период на 

калибриране 

1. ЦЛ- София Автоматично пробовземно 

устройство  ФПЧ 10 

TECORA № 817326А   

по дебит: 

 36, 00 ÷ 40,00  l/min 

 по температура:  

18 
0
С ÷22 

0
С 

 налягане:   

 0,5 kP 

01.08÷01.09.2018 г. 
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VI. Адреси на заявителите на обществената поръчка  : 

Централна лаборатория - София, гр.София,  1618, бул. „Цар Борис ΙΙΙ“   № 136 

  Регионална лаборатория - Благоевград: , ул. „Свобода” № 1; 

Регионална лаборатория -  Бургас: 8001, ул. „Перущица“ № 67; 

Регионална лаборатория -  Варна: 9010, ул. „Ян Палах“ № 4; 

Регионална лаборатория -  Велико Търново: 5002, ул. „Н. Габровски“ № 68; 

Регионална лаборатория -  Враца: 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 8; 

Регионална лаборатория -  Монтана: 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4; 

Регионална лаборатория -  Плевен: 5800, кв. Сторгозия; 

сграда на Метрология и стандартизация, ет. 5;  

Регионална лаборатория -  Пловдив: 4002, ул. „Перущица“ № 1.  

Регионална лаборатория -  Русе: 7000, ул. „Придунавски булевард“ № 20 ; 

Регионална лаборатория -  Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина“ № 2; 

Регионална лаборатория -  Смолян: 4700, ул. „Дичо Петров“ № 16; 

Регионална лаборатория -  Хасково: 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 1; 

 Регионална лаборатория -    Шумен: 9700, ул. "Съединение" № 71, ет. 4 
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РАЗДЕЛ VІІ 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

УЧАСТНИК: ...............................................................................  

Седалище и адрес на управление: .....  

Тел: ............................... /Факс: .............................. /E-mail: ..............................  

ЕИК/Булстат: ..........................................................................  

Адрес за кореспонденция: ...  

Лице     за контакт:  .................................................................................................................................  

Длъжност: ................................................ , 

адрес: ....................................................................................... ,   Телефон: ........................................... , 

e-mail: 

Обслужваща банка: ........................................................ , банков код, номер на банкова сметка, 

по която ще бъде възстановена гаранцията: 

титуляр на сметката: Регистрация по ЗДДС: 
 

ОФЕРТА 

за участие в обществена поръчка по реда на Глава 26 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка с предмет: „Калибриране на технически средства" 

 

Декларираме, че сме запознати с обявата и условията за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
 

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще 

сключим договор в законоустановения срок. 
 

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата 

ни. 
 

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от 

компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата, съгласно чл. 58 от 

ЗОП. 
 

Декларираме, че при сключването на договора ще представим всички изискуеми документи за 

доказване на съответствието с критериите за подбор, актуални към датата на сключване на 

договора. 
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При изпълнението на поръчката ще използваме/ няма да използваме услугите на следните 

подизпълнители (невярното се зачертава): 

 

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме: 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е законният 

представител на участника (ако е приложимо); 

2. Договор или споразумение за учредяване на обединението (заверено копие) със 

задължително посочване на представляващия, когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице (ако е приложимо); 

3. Декларация - по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от 

ЗОП (Приложение № 2) 

4. Декларация - по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП 

(Приложение № 3); 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 4) 

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които 

ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. (Приложение № 5) 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6) 

8. Заверено копие от сертификат за акредитация; 

9. Заверено копие от заповед за акредитация; 

10. Заверено копие от сертификат за калибриране на еталоните или техническите 

средства, посредством които ще се извърши калибрирането на техническите средства 

на възложителя  

11. Предложение за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 7). 

12.Ценово предложение (Приложени № 8); 

13. Други документи (описват се, съобразно изискванията в обявата). 
 

Дата: ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 ____________________ (име и фамилия) 

 ____________________ (длъжност на представляващия участника) 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният:................................................................................................................... 

                                                             (трите имена) 

Данни по документ за самоличност............................................................................. 

                             (номер налична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на....................................................................................................................... 

                                                                 (длъжност) 

на участник в обществена поръчка по реда на Глава 26 с предмет: „Калибриране на 

технически средства“. 

 

Д Е К Л А Р И Р АМ: 

 

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за (невярното се 

зачертава): 

а) 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; 

б) престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна; 

2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни. 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя 

в седемдневен срок от настъпването им. 

 

ДАТА: .........                                                                          ДЕКЛАРАТОР: 

                                                                                                                             (подпис, 

печат) 

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 

от Закона за обществените поръчки 

Подписаният:................................................................................................................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност............................................................................. 

(номер налична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на............................................................................................................. 
(длъжност) 

на участник в обществена поръчка по реда на Глава 26 с предмет: „Калибриране на 

технически средства“. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Нямам 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, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен/ ИЛИ 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 и към 

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, но е допуснал разсрочване, отсрочване или обезпечение 

на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; (невярното се 

зачертава) 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП. 

3. Участникът, който представлявам не е предоставил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 

способности и квалификация, когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам, е предоставил изискващата информация, свързана 

с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците (включително 

изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и 

квалификация, когато е приложимо). 

Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при деклариране на 

неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

  

ДАТА: …......                                                                              ДЕКЛАРАТОР:  

                                                                                                                          (подпис, печат) 

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подава от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие 

в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Калибриране на 

технически средства“ 

Долуподписаният/-ната/ 

..................................................................................................., 

с ЕГН ..............................., в качеството ми 

на.............................................................................. 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 

и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на 

………………………………………………………………..........……….......……………...., 

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ................................. 

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

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

участникът .................................................................................., когото представлявам: 

                                   (посочете фирмата на Участника) 

1. Е/не е дружество (грешното се зачертава/изтрива), регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2. Е/не е свързано лице (грешното се зачертава/изтрива) с дружество, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

3. Аз лично съм/не съм свързано лице (грешното се зачертава/изтрива) с дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

Забележка: Точка 4 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни 

собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

Дата                                            ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия                         __________________________ 

Подпис на декларатора           __________________________ 

Длъжност                                  __________________________ 

Наименование на участника  __________________________ 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват 

участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 46 от 67 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители във връзка с 

участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Калибриране на 

технически средства“ 

Долуподписаният/-ната/ 

..................................................................................................., 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на 

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

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 

и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на 

………………………………………………………………..........……….......……………...., 

                                        (посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

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

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители. 

 (ЩЕ ПОЛЗВАМЕ/НЯМА ДА ПОЛЗВАМЕ – попълва се вярното!) 

Подизпълнител 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 Дял от поръчката, който ще им бъде 

възложен………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..... 

% от общата стойност на 

поръчката………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………. 

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които 

ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения ) 

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие 

за участие в процедурата. 

3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените 

подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа. 

Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва 

подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

Дата                                            ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия                         __________________________ 

Подпис на декларатора            __________________________ 

Длъжност                                   __________________________ 

Наименование на участника    __________________________ 

 

………………………..г.                                                   Декларатор: 

……………………….. 

 (дата на подписване)                                                                               (подпис и печат) 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният/ната 

.................................................................................................................., 

с ЕГН..............................................., в качеството ми на 

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

на- (посочете длъжността) 

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

..... 

                                           (посочете фирмата на подизпълнителя) 

подизпълнител на участник ............................................................... в обществена поръчка, 

                                                 (посочете фирмата на участника) 

възлагана чрез обява по реда на Глава 26та от ЗОП, с предмет: „Калибриране на 

технически средства“ 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Ние, ................................................................................ сме съгласни да участваме като 

                         (посочете лицето-подизпълнител, което представлявате) 

подизпълнител на ............................................................................................... при 

изпълнение 

                                   (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

на горепосочената обществена поръчка. 

Видовете работи, които ще изпълняваме като подизпълнител са следните: 

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

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

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на възлагане, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител), 

което представлява ..............% от общия обем на обществената поръчка. 

Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП, съобразно която заявявайки 

желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да участваме самостоятелно, или като член на обединение в 

горепосочената процедура и да подадем самостоятелна оферта. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни 

………………………..г.                                                   Декларатор: ……………………….. 

 (дата на подписване)                                                                             (подпис и печат)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№7 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

 

„Калибриране на технически средства“ по обособена позиция № 

…………………(посочва се номера и наименованието на обособената позиция за която 

се подава оферта) 

 

 

ДО:____________________________________________________ 

                    (наименование и адрес на възложителя) 

 

ОТ:_________________________________________________ 

                    (наименование на участника) 

 

с адрес: г р .________________ ул._____________________ №___, тел.:................... , 

факс:..........................................., e-mail:......................................., Булстат / 

ЕИК:..................................... , Дата и място на регистрация по 

ДДС:............................................. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

           С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет „Калибриране на технически средства“ по обособена позиция 

№……….(посочва се номера  и наименованието на обособената позиция за която се 

подава офертата). 

   

 

        1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, 

предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията 

и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд 

        2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще 

спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно: 

        а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в 

областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен 

достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – 

МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в рубриката „Данъчна политика“; 

         б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в 

областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на 

електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и 

водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката 

„Законодателство“  
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         в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в 

областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на 

свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на 

труда и социалната политика - МТСП, а именно на 

http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“; 

         

 3. Приемам всички клаузи на утвърдения проект на договор – образец 

Приложение № 11 от утвърдената документация; 

 

          4. В случай, че бъда определен за изпълнител, се задължавам да подпиша и 

изпълнявам договора за обществената поръчка в съответствие със съдържанието на 

представения проект на договор към документацията за участие по горецитираната 

обществена поръчка. 

 

 

                        1.Срокът на валидност на това предложение е 90 (деветдесет) дни от 

датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата. 

 

                        2.Като неразделна част от настоящото преложение преставям Документ 

за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е законният 

представител на участника (ако е проложимо); 

 

                       3.Като неразделна част от настоящото преложение преставям … бр. 

каталози/брошури съгласно техническата спецификация на възложителя 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията  

на Възложителя, както следва: 

…………………………………………………………. 

 

     1. Описание на начина на изпълнение на обществената поръчка – предложени 

консумативи по каталожни номера съобеазно техническата спецификация на 

Възложителя. 

     2. Срокове за изпълнение на обществената поръчка (срок за изпълнение на 

обществената поръчка  и срок за доставка след заявка) (сроковете не може да са по-

дълги от посочените в техническата спецификация).  

    3. Друга информация по преценка на участника.      

 

 

ДАТА: .........        ДЕКЛАРАТОР: 

 

                                                                                                             (подпис, печат) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

по обществена поръчка с предмет: „Калибриране на технически средства“ по 

обособена позиция №………………(посочва се номерът на обособената позиция и 

нейното наименование) 

 

 

от УЧАСТНИК: 

…………………………..........ЕИК/БУЛСТАТ……................................... 

……………………………………………………………………........................................

..... 

Седалище и адрес на управление: 

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

.......................................................................тел………………………….../факс………

…… 

Банкова сметка:............................................, представляван 

от…………………………….. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обществена поръчка с 

горепосочения предмет по обособена позиция №……………... 

Предлагаме цена за изпълнение на всички дейности по обособената позиция, 

съгласно Техническите спецификации и останалите изисквания в документацията за 

участие в процедурата в размер на: 

 

 

1. Цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция №……..: 

 

Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС. 

Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС. 

 

Декларираме, че предложената от нас цена е окончателна, съответно при 

евентуално сключване на договор с Възложителя ще се приема за твърдо договорена и не 

подлежаща на промяна през целия срок на изпълнението му.   
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В предлаганата от нас цена сме включили всички разходи за възнаграждения на 

експертите от екипа ни, командировки, консумативи, пътни разходи, административни 

разходи, печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите.  

 

Предложената от нас цена е съобразена с максималната прогнозна стойност. 

 

1. Гаранционен срок на доставените електроди и консумативи по обособена 

позиция ……………..…  

 

Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата и 

изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи. 

 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение /застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността (грешното се 

зачертава/изтрива) на задълженията по договора, в размер на 5 % от стойността на 

договора. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото 

приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 

 

Ние сме съгласни да се придържаме към това ценово предложение за срок от 60 

(шестдесет) дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за 

участие. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 

грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.  

При несъответствие между посочените с цифри и изписаните с думи цени, ще се 

вземат предвид изписаните с думи. 

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия)  

_________________________   (длъжност на представляващия участника) 

 

Дата: ….................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

 

ДОГОВОР 
 

№ ................................... / ............ г. 
 

Днес, ................................. , гр. София, между: 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана от Георги 

Балчев – заместник изпълнителен директор, в качеството му на възложител съгласно заповед 

№ 177/26.04.2018 г, на и.д. изпълнителения директор, и Георги Игнатиев - началник на отдел 

„Финанси и стопанско управление" (ФСУ), наричана за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една 

страна, и 

 ............................................................................................ със седалище и адрес на управление: 

ЕИК  ........................................ 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. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП") и утвърден от 

изпълнителния директор Протокол    от работата на комисията, назначена на 

основание чл. 97 от ППЗОП със Заповед №  ............................ / .............  г., за определяне на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Калибриране на технически средства", 

се сключи този договор („Договора/Договорът") за следното: 
 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор, „Калибриране на технически средства“ по 

обособена позиция № №……….. наричани за краткост „Услугите". 
 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Предложението за изпълнение на обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
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Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 

към този Договор („Приложенията") и представляващи неразделна част от него. 
 

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни 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. (ако е приложимо) 
 

 

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора.  

Чл. 5. Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 5 (пет) месеца от датата му на 

влизане в сила. 
 

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е детайлно посочено в т. III на Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1 на договора). 
 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на  ................................................... (словом .............. ) лева 

без ДДС   и  ................  (словом ........ ) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената" или 

„Стойността на Договора"), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съставляващо Приложение № 3 от настоящия договор. 

(2) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, 

както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично 

уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

(3) В случай че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената 

следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на 

данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение. 
 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този договор, както следва:  

 първо плащане – в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол и сертификати, 

удостоверяващи извършената дейност, не по късно от 10.08.2018 г.; 

 окончателно плащане – в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на 

двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол и 

сертификати, удостоверяващи извършената дейност, не по късно от 10.10.2018 г. 
 

Чл. 9. (1) Плащането по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. приемо-предавателен   протокол   за   приемане   на   Услугите,   подписан от 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след получаване на отчета по т. 1, при 

съответно спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението" от 

Договора; и 

2. фактура за дължимата сума за извършените дейности, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва дължимото плащане в срок до 30 (тридесет) 

дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1. 
 

Чл. 10. (1) Плащането по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: 

BIC: 

IBAN: 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 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. 
 

Чл. 11 . (ако е приложимо) (1) 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 период, заедно с искане за плащане на тази част 

пряко на подизпълнителя. 

(2) 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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване 

на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението" от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) 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. 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Гаранция за изпълнение 

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността 

на Договора без ДДС, а именно .................  лв. ( ........................................... ) лева („Гаранцията 

за изпълнение"), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 
 

Чл. 1 3. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 
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Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) 

дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

спазване на изискванията на чл. 12 и чл. 14 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или 

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора. 

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София, 

BIC: SOMBBGSF 

IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. 
 

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 

налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане 

на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение 

в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 

дни приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен 

размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е 

сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
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1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора; 

2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на 

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 
 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което 

и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, 

която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 
 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 

(тридесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 

основание; 

2. при пълно неизпълнение , в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 
 

Чл. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 
 

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да 

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент 

от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 

12 от Договора. 
 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
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Чл. 23. 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  

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 - 11 от договора; 

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; 
 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този 

Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и 

Приложенията; 

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ свидетелствата за калибриране на техническите средства, 

обект на договора, и да извърши преработване и/или допълване в указания от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това; 

3. 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; 

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 

от Договора; 

6. 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); 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на 

настоящия Договор (ако е приложимо); 

10. 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); 

11. Да осигурява на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до обекти, помещения, 

оборудване и др., които са свързани с изпълнението на предмета на договора; 

12. Да осигури осъществяването на дейностите, предмет на договора за техническите средства 

по обособена позиция № 1, които ще се осъществяват на място в лабораториите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка; 

13. Да осигури осъществяването на дейностите, предмет на договора за техническите средства 

по обособени позиции №№ 2, 3, 4 и 5, които ще се осъществяват на място в лабораториите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като транспортните разходи са за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

14. В случай на възникнали технически повреди или невъзвратими щети върху 

оборудването, обект на договора, възникнали по време на процеса по калибриране или 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471%23p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471%23p28982788
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от момента на приемане на техническото средства до момента на предаването му на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови напълно 

нанесените материални щети или да отремонтира за своя сметка техническото средство 

и да го предаде в изправност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

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; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в 

съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора; 

5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора; 

6. да получи свидетелствата за калибриране на техническите средства, обект на 

договора. 
 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в 

този Договор; 

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. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 

от Договора; 

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; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите 

на чл. 17 от Договора; 

7. да осигури транспортирането за своя сметка на техническите средства по обособена позиция 

№ 1 до офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно Техническите изисквания, неразделна част от 

договора. 
 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 28. (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 („Приемо-предавателен протокол"). 

(2) Преди подписването на приемо-предавателния протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ свидетелствата за калибриране на техническите средства, обект на договора. 
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Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите 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 за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното или в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в 

рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 

подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 

(десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към 

този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния 

Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или 

налагането на санкция, съгласно чл. 30 - 34 от Договора. 
 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 30. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Цената за 

съответния период за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет на сто) от 

стойността на съответния период. 
 

Чл. 31. 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, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право на неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от стойността на договора, съответно 

на неизпълнената част от него, и да прекрати договора. 
 

Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 

виновната Страна дължи неустойка в размер на 25% (двадесет и пет на сто) от Стойността на 

Договора. 
 

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка 

чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, когато такава е изискана по договора, 

като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 
 

Чл. 34. 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. 
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 35. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 

(три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла 

на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 14 (четиринадесет) 

дневно предизвестие. 

 

Чл. 36. (1) 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. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 (тридесет) 

дни, считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 30 (тридесет) дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 

спецификация и Предложението за изпълнение на обществената поръчка. 

(3) 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. 
 

Чл. 37. 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. 
 

Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 



Страница 62 от 67 

 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

в) 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. 

Чл. 39. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. 
 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Дефинирани понятия и тълкуване 
 

Чл. 40. (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. (2) При противоречие между 

различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат 

следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 
 

Спазване на приложими норми 
 

Чл. 41. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и (ако е приложимо) неговите 

подизпълнители е длъжен (са длъжни) да спазва(т) 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 
 

Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по 

повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация"). 

 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 

търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, 

документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата 

Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и 

оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на 

работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, 

свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, 

образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други 
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материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или 

съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. 
 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 

това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 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. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от 

която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 

или 

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 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 

поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 

наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 

след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 
 

Публични изявления 
 

Чл. 43. 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. 
 

Прехвърляне на права и задължения 
 

Чл. 44. 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 
 

Чл. 45. 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. 
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Непреодолима сила 
 

Чл. 46. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. (2) 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. 

(3) 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 3 (три) 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. 

(4) 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. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 47. 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. 
 

Уведомления 
 

Чл. 48. (1) Всички уведомления между Страните 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. 
 

(2) 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: ........................................................................  
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2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция:  ..................................  

Тел.:  ......................................................................  

Факс: .....................................................................  

e-mail: ....................................................................  

Лице за контакт: ........................................................................  
 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс; 

4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща. 
 

(4) 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 до3 (три) 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. 

(5) 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) дни от вписването й в съответния регистър. 
 

Език (Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице) 
 

Чл. 49. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на 

несъответствия, водещ е българският език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 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 
 

Чл. 50. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 
 

Разрешаване на спорове 
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Чл. 51. 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 
 

Чл. 52. Този Договор се състои от . . . .  (словом) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)   

еднообразни   екземпляра   -   два   за   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   и   един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложения: 

 

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Приложение №2 - Предложение за изпълнение на обществената поръчка 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение (ако е приложимо); 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Зам.изпълнитеелен  директорн        ………………..... 

(Георги Балчев)      (Управител) 

 

Възложител съгласно заповед №177/ 26.04.2018 г.  

на и.д. изпълнителния директор 

 

Началник на отдел ФСУ 

(Георги Игнатиев)
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