







Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
за
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
„ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИСТРАТУРА ЗА
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИА”.
„Доставка и монтаж на негорима подова настилка, изработка и монтиране на
метални решетки на 10 бр. прозорци и поставяна на хоризонтални алуминиеви
щори на същите”
Негоримите виниловите настилки са новост в подовите покрития. Препоръчват
се за използване поради факта, че поради еднослойната им структура животът им е
много дълъг дори в екстремно натоварени помещения. Изключително здрави и лесни за
поддръжка и почистване
Изисквания
І. Поръчката трябва да включва
1. доставката и монтажа на необходимите основни и помощни материали за
полагане на негорима подова настилка в помещения, находящи се в сградата
на РУ В.Търново при ОДМВР - Велико Търново
-

Негорима подова настилка

- 80 кв.м;

2. Изработка и монтиране на решетки на прозорци

- 10 бр.

3. Изработка и монтиране на хоризонтални алуминиеви щори

- 10 бр. /25 кв.м./

ІІ. Участникът трябва да приложи към техническото си предложение
мостри на предложените от него ванилови настилки в различни цветове, цветен
каталог, на предложените настилки, заверени от участника копия на документи
от техническата документация на производителя за предложената от участника
настилка: сертификат или декларация за експлоатационните показатели и
техническа спецификация на продукта.
ІІІ. Гapaнцията на производителя на негоримата ванилова настилка трябва да
бъде със срок от минимум 5 гoдини.
ІV. Срок за доставка: до 15 работни дни, считано от датата на сключване на
договора.

V. Срок за монтаж: максимум 90 работни дни, считано от осигуряване от
страна на възложителя на достъп до съответните помещения. Монтажът следва да бъде
извършен поетапно със заявка от възложителя за всяка една от дейностите.
VІ. Монтажът на негоримата винилова настилка трябва да се осъществи от
опитни и квалифицирани специалистиэ за оптимално кратко време и при гарантирано
качество на изпълнение. След завършване на всички монтажни работи се подписва
окончателен приемо-предавателен протокол без рекламации и забележки.
VІІ. Предложената от участника обща крайна цена следва да бъде изчислена със
съответната обичайно предлагана от него търговска отстъпка.

ЗА ДИРЕКТОР
ОДМВР В.ТЪРНОВО
КОМИСАР
(Христо Христов)
/с-но заповед 366з-533/16.02.2018 /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Наименование
Участника:

на
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР–ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИСТРАТУРА ЗА
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИА”.

Предлаганата от нас цена за изпълнение, включваща СБОРА ОТ
ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ възлиза на :

обособена позиция

МЯРКА

1

2

1.доставката
и
монтажа
на
необходимите основни и помощни
материали за полагане на негорима
подова настилка
в помещения,
находящи се
в
сградата на РУ
В.Търново при ОДМВР - Велико
Търново
2.Изработка и монтиране на
решетки на прозорци
3.Изработка и монтиране на
хоризонтални алуминиеви щори

ОБЩО :

Цена в лева без ДДС
за единица мярка

Цена в лева с
включен ДДС

3

м2
бр.
м2

.............................. (...........................................) лева без ДДС.

Приложение: попълнена техническа спецификация (прил. № 1) с единични цени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Декларираме, че приемаме всички условия и изисквания за изпълнение на пазарното
проучване.

Дата:

Подпис и печат:..................................
/име, длъжност/

Забележки:
1. Доставките се осъществяват след писмена заявка от възложителя до
изпълнителя до размера 6500,00 лева с ДДС.
2. Когато участникът не е регистриран по Закона за данък върху добавена
стойност (ЗДДС), не включва ДДС в предложената от него цена. В този случай
участникът задължително декларира в офертата си, че няма регистрация по ЗДДС.
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Приложение № 3

ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
за
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИСТРАТУРА ЗА
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИА”.

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Официално име на участника:...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Фирмени данни:
- седалище и адрес на управление:
• гр. .......................................................................................................................................................;
• ул. ............................................................................................................., №..., вх. ........., ап. ........;
• представлявано от ......................................................................................................................... ;
- регистрация:
• EИК по чл.23 от Закона за търговския регистър .............................................................................
• ИН по ЗДДС: .....................................(в приложимите от закона случаи)
3. Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
телефон: ..................... факс: .................................... е-mail: ......................................................................
4. Лице за контакти:
........................................................................................................................................................................
длъжност..................................... телефон ............................, факс ...........................................................
е-mail: .............................................
5. Обслужваща банка: .................................................................................................................................
IBAN..............................................................................................................................................................
BIC код .........................................................................................................................................................

Дата ............. 2018 г.

подпис и печат: .............................................

Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за оглед и приемане на място на изпълнение на поръчката
Долуподписаният:
.........................................................................................................................................................
/собствено, бащино, фамилно име/
притежаващ/а лична карта № .....................................................................................................,
издадена на............................................... от
/дата на издаване/
МВР гр. …………………………………………………………………………………………..
/място на издаване/
адрес:
..........................................................................................................................................................
/постоянен адрес/
представляващ
.........................................................................................................................................................,
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
в качеството си на .........................................................................................................................
седалище
..........................................................................................................................................................
адрес на управление: ....................................................................................................................,
тел./факс.......................................................,
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:
Извърших оглед на обекта и приемам мястото на изпълнение на поръчката.
ДЕКЛАРАТОР: ...............................
/подпис и печат/

