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ДО ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка  

 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА провежда 

обществена поръчка при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с  предмет на 

обществената поръчка: „Сервизно обслужване на пожарогазителна техника“  

 

1. Предмет на поръчката: Предмет на настоящата процедура за възлагане на 

обществена   поръчка е избор на изпълнител, с който ще се сключи договор за Сервизно 

обслужване на пожарогазителна техника в РЗИ - Стара Загора“  

2. Място на изпълнение: административна сграда на РЗИ – Стара Загора,               

ул. „Стефан Караджа“ № 10 

3. Срок на услугата –  12 (дванадесет) месеца, считано от 01.01.2017 г.  

4. Техническа спецификация: 

- прахови пожарогасители; 

- въгледвуокисни пожарогасители; 

- обслужване на противопожарни хидранти;  

 В офертата да се предложат цени за зареждане и обслужване на един брой прахов 

пожарогасител, въгледвуокисен пожарогасител и обслужване на един противопожарен 

хидрант; 

 Изпълнителят да проведе ежегодно обучение с персонала на РЗИ Стара Загора 

относно използване на пожарогасителите при възникване на локален пожар в сградата. 

5. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска  цена”. 
 

Във връзка с гореизложеното и при желание от Ваша страна да участвате в 

обществената поръчка, моля в срок до 16,00 часа на 21.11.2016 г. да представите 

оферта. 

 Офертите да се представят в писмена форма, на български език, в запечатан 

непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени наименование на лицето, което прави 

предложението, адрес, телефон, е-мейл и наименование на предмета на обществената 

поръчка.  

Офертата следва да включва: 

- данни за лицето, което прави предложението – адрес, телефон за връзка, 

ЕИК/БУЛСТАТ; 

- разрешение на регистрираните търговци за извършване на дейности по отношение 

на сервизно обслужване на противопожарни уреди, издадено от директора на ГД 

„Пожарна безопасност и защита на населението” или от упълномощени от него лица; 

- ценово предложение; 

- срок за валидността й, като същият не може да бъде по-малък от 30 (тридесет) 

календарни дни. 
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Участниците могат да представят (изпращат) офертите си на адрес: гр. Стара 

Загора ул. „Стефан Караджа” № 10 от 08.30-16.00 часа всеки работен ден, етаж 1, звено за 

административно обслужване (деловодство).  

Участниците имат възможност да направят оглед на сградата на РЗИ Стара Загора 

от 09,00 ч. до 14,00 ч. всеки работен ден до 18.11.2016 г., след предварително уточняване с 

главен специалист Йордан Иванов, тел. за контакти 0884 100 497. 

Краен срок за приемане (получаване) на офертите до 16.00 ч. на 21.11.2016 г. 

Приемането на офертата се регистрира във входящ регистър, като върху плика се 

отбелязват номера, датата и часът на получаването. 

 

 
С уважение, 

 

Д-Р ЗЛАТИНА НАНЕВА 

Директор на РЗИ – Стара Загора 

 

 
 

 


