МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АКАДЕМИЯ НА МВР
Рег№ 4581р-10497/23.11.2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ: /п/
ПОМОЩНИК-РЕКТОР
ИЛИЯ ХРИСИМОВ

ПОКАНА
ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Предмет:
Във връзка с необходимостта от въвеждане в експлоатация на две помещения,
предназначени за стрелбища в сградата на Академията на МВР, находяща се на в гр.
София, бул. Александър Малинов № 1, каним всички заинтересовани лица да подадат
оферти за избор на изпълнител, който да изготви работни инвестиционни проекти за
двете стрелбища.
Техническа спецификация:
Изпълнителят следва да изготви проекти за две тренировъчни стрелбища от
закрит тип, с дължина на огневата зона в стрелковия тунел от 25 метра, предназначени
за стрелба с късо нарезно оръжие. Първото стрелбище е с площ 320 кв.м. и следва да се
проектира с 6 броя стрелкови тунела. Второто стрелбище е с площ 398 кв. м. и следва
да се проектира с 10 броя стрелкови тунела.
Изготвените проекти да включват следните обособени части:
 Заснемане на съществуващото положение
 Част Архитектура
 Част Конструктивна
 Част Електро
 Част ОВК
 Част ВиК
 Част ПБЗ
 Част Пожарна безопасност
 Част ПУСО
 КСС и обобщена КСС от проектите на отделните части, включително
демонтажните работи
Изисквания към инвестиционните работни проекти в съответствие с действащата
нормативна уредба:

Работните инвестиционни проекти да бъдат с обхват и съдържание съгласно
Наредба №4/2001г., изм.ДВ бр.85 от 27.10.2009г. на МРРБ за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти. Проектите да бъдат съобразени и с НАРЕДБА № 2 от 10
юли 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване
на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и всички действащи норми на
проектиране, в т.ч. Нормите на проектиране на спортни съоръжения.
В работните проекти следва да се предвиждат продукти (материали и изделия),
съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на
действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и
контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със
съществените изисквания, определени в Наредбите по чл.7от Закона за техническите
изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати
и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и други), удостоверяващи
съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл.7 от ЗТИП.
Съответствието на строителните материали да е съобразено с действащото
законодателство и утвърдените добри практики в Република България.
Продуктите, предвиждани за влагане, които са произведени и/или пуснати на
пазара в държави-членки на Европейския съюз или законно произведени в държави от
Европейската асоциация за свободна търговия – страна по Споразумението за
Европейско икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им,
при положение, че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и
живота на обитателите на сградата и опазването на околната среда.
При разработването на инвестиционните проекти да се заложи използването на
съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на
оптимални условия за експлоатация. Конкретните проектни решения да бъдат
разработени в работна фаза и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички
СМР (строително-монтажни работи), включително подробни количествени сметки по
всички специалности. Проектната документация трябва да осигурява възможност за
възлагане на строителство.
Към заснемането на съществуващото положение да се приложат количествени
сметки за демонтажните дейности, предвидени с проектите.
Работните проекти да се комплектоват по 4/четири/ екземпляра – документи,
графични материали, текстова част – обяснителни записки, детайли, спецификации и
др.. Да се представят и на електронен носител (файлове във формат PDF и EXEL).
Прогнозна стойност на поръчката: до 15 000 лева с начислен ДДС
Срок за подаване на офертата: до 16.30 ч. на 05.12.2016 г.
Офертите да бъдат изпратени на интернет адрес: f-t.Police@mvr.bg
За повече информация: г-жа Людмила Кехайова 02/98-29 386
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Забележка: Обръщаме Ви внимание, че предоставените ценови оферти са само
с проучвателен характер и бенефициентът не се обвързва със задължение да сключи
договор с някой от оферентите.
Приложения:
1. Ценово предложение – по образец /Приложение № 1/;
2. Сведения за участника – по образец /Приложение № 2/

Изготвил: Олга Маджарова: /п/
Гл. експерт в сектор УС
Съгласувал: /п/
Доц.д-р Иван Видолов
Декан на Факултет „Полиция“
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