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София, 2012 г. 
 



  РАЗДЕЛ I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
               
              Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с  
предмет: „Профилактика на климатици, монтирани в сградите на Комисията за регулиране на 
съобщенията”.  
              Настоящата публична покана, ще бъде публикувана на Портала за обществени поръчки и в 
профила на купувача, съгласно разпоредбите на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП и решение № 1620 от 
19.07.2012 г., както и на Интернет страницата на КРС. 

1. В настоящата процедура може да участва всеки кандидат, който отговаря на обявените от 
Възложителя условия. 

2. Срокът на извършване на профилактиката, следва да е не повече от 20 (двадесет) дни от 
датата на подписване на договора. 

3. Място: гр.София, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. «Гурко» № 6, бул. «Шипченски 
проход» № 69 и площад «Славейков» №11  

 
             

РАЗДЕЛ IІ. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

Настоящата процедура се отнася за профилактика на 90 /деветдесет/ броя климатици, 
намиращи се в помещенията на КРС в гр. София, ул. «Гурко» №6, бул. «Шипченски проход» 
№69 и площад «Славейков» №11, която включва:  

Еднократен профилактичен преглед на климатичните инсталации, състоящ се в: 
профилактика на климатиците на външни, вътрешни тела, диагностика, почистване на филтри, 
проверка общо състояние на климатичните системи и почистване на дренажна тръба, измерване на 
количество хладилен агент, като при необходимост да бъде допълнено. 

 
 
РАЗДЕЛ III.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА:  
 

1.1. Кандидатът да представи доказателства, че разполага с оторизация за сервиз и 
профилактика на климатична техника /удостоверения, сертификати и др. подобни/. 

      1.2. Срокът на извършване на профилактиката, да е не повече от 20 (двадесет) дни от 
датата на подписване на договора. 

1.3. Условия за рекламация: рекламации за качество на извършените услуги се 
предявяват в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

 
            2.1 Деветдесет броя климатици с различни търговски марки, модели и дата на 
производство, намиращи се в помещенията на КРС в гр. София, ул. «Гурко» № 6, бул. 
«Шипченски проход» № 69 и площад «Славейков» №11. 

                 2.2. Мерната единица за допълване на охладителна течност /фреон/ е в грам.  
                 2.3. Кандидатите в процедурата, следва да извършат предварителен оглед на техниката по 
т.2.1. 
 

 
РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 
 
1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения. 
2. Лицата, които ще извършат услугата, следва да притежават необходимата 

квалификация за извършване на поръчката. 
 



           РАЗДЕЛ V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 

  Офертата задължително трябва да съдържа: 

1. Кандидатите юридически лица, следва да посочат ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър. 

 2. Кандидатите физически лица, следва да представят копие от документ за самоличност.               

3. Кандидатите следва да представят, непопълнен проект на договор. 

4. Срок на изпълнение на договора; 

5. Срок на валидност на офертата; 

6. Място на изпълнение на предмета на поръчката; 
7. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката; 
8. Декларация, че Изпълнителят ще възстанови, евентуално нанесени щети на движимо, 

недвижимо имущество и/или трети лица  (свободен текст); 
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, попълнена по образец, 

съгласно Приложение 3 от документацията; 
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по 

образец, съгласно Приложение 4 от настоящата документация. 
11. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по 

образец, съгласно Приложение 1 от документацията; 
12. Доказателства за техническите и квалификационни възможности; 
13. Списък на изпълнени от участника договори или референции за добро изпълнение, сходни 

с предмета на поръчката. Участникът следва да представи доказателства за изпълнен поне един 
договор или референция за добро изпълнение през последните три години. 

14. Ценово предложение за изпълнение на дейностите, попълнено съгласно Приложение 2 от 
документацията; 

15. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участникa. 
16.Декларация за извършен оглед(свободен текст). 
 

 
 РАЗДЕЛ VI .СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
             Офертите, които ще бъдат представени от кандидатите в процедурата трябва да бъдат със 
срок на валидност най-малко 90 календарни дни, който започва да тече от датата на крайния срок за 
подаване на офертите. 

 
 
РАЗДЕЛ VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 
1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан 

непрозрачен плик. 
2. Не се допуска вариант на офертата.  

             3. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно Приложение 2. 
4. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

                 
Адрес: 

                4.1. Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул.„Гурко” № 6. 
                4.2. Име, адрес, телефон/факс на кандидата и предмет на поръчката. 

5. Офертите трябва да бъдат представени от 09:00 до 17:30 часа до 06.08.2012 г. в 
деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на посочения в т. 4.1. адрес. 

 
 
 
 



РАЗДЕЛ VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
 
Ценовите предложения, ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска предлагана цена”. 

 
 
             РАЗДЕЛ IX. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

На първо място се класира кандидатът, чието предложение отговаря на посочените 
технически изисквания и е с най-ниска предложена цена. При наличие на две или повече равни най-
ниски цени, ще бъде проведен публичен жребий. 

 
 

РАЗДЕЛ X. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
              
            ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши заплащане за извършената услуга до 10 дни считано от 
подписване на двустранния предавателно-приемателен протокол за приемане на услугата. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                       
  



                                                                                                                    Приложение № 1 
Образец на оферта  

 
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
                        ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
                                     ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  
 

„Профилактика на климатици, монтирани в сградите  
на Комисията за регулиране на съобщенията” 

 
     Настоящото предложение е подадено от: 
 
     ………………………………………………………………………………………….  
             /наименование на участника, ЕИК/ 
     Представлявано от: 
 
     …………………………………………………………………………………………. 
                                                                /трите имена/ 
     В качеството му на: 
 
     ………………………………………………………………………………………….. 
           /длъжност/ 
     Адрес по регистрация: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
            /п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 
     Адрес за кореспонденция: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
                                   /п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 
     Телефон/факс:…………………………………………………………………………. 
     e-mail: ………………………………………………………………………………….. 
     1. Предлагаме да извършим профилактиката на климатиците, съгласно изискванията посочени в 
документацията. 
     2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е …….(не повече от двадесет дни), считано от 
датата на подписване на договора. 
     3. Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя. 
     4. Офертата ни е валидна 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайният срок за подаване 
на оферти. 
     5.  Място на изпълнение на предмета на поръчката е гр. София, ул. «Гурко» №6, бул. «Шипченски 
проход» № 69 и площад «Славейков» №11. 
     6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и дела 
на тяхното участие, като изискванията към тях ще бъдат съобразно дела на тяхното участие. 
       
 
Дата: ……………….. 2012 г.                          УПРАВИТЕЛ: ……………….. 
                     (подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         Приложение № 2 
          Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

                                                      ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
                       ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
                                     ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  
 

„Профилактика на климатици, монтирани в сградите  
на Комисията за регулиране на съобщенията” 

 
     Настоящото предложение е подадено от: 
     ………………………………………………………………………………………….  
             /наименование на участника, ЕИК/ 
     Представлявано от: 
     …………………………………………………………………………………………. 
                                                                /трите имена/ 
     В качеството му на: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
           /длъжност/ 
     Адрес по регистрация: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
            /п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 
 
     Адрес за кореспонденция: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
                                   /п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 
     Телефон/факс:…………………………………………………………………………. 
     e-mail: ………………………………………………………………………………….. 
 
          След запознаване с документацията за участие в процедура по реда на глава осма  „а” от ЗОП 
с предмет: „Профилактика на климатици, монтирани в сградите  на Комисията за регулиране на 
съобщенията”, предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия: 
 
1. Цената на профилактика на климатиците на външни, вътрешни тела, диагностика, почистване на 

филтри, проверка общо състояние на климатичните системи и почистване на дренажна тръба, 
измерване на количество хладилен агент и при необходимост допълването му,  общо за 1бр.:  

 
 
      е .................. (...................) лева без ДДС и................. (….............) лева с включен  ДДС. 
         с думи                                                                 с думи 
 

 
2. Общата цена за изпълнение на договор с предмет „Профилактика на климатици, монтирани в 
сградите на Комисията за регулиране на съобщенията” за 90 бр.:  
 
е …............. (…......................) лева без ДДС  и …............(………...............) лева с включен ДДС  

                                 с  думи                                                               с  думи 

  
3. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката. 
 
 
 
Дата: …………….. 2012 г.     УПРАВИТЕЛ: ……………………. 
                                                                                                                  (подпис, печат) 



                       
Приложение № 3 

          (образец) 
 
 
                    ДЕКЛАРАЦИЯ 
                                по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 
 

     Долуподписаният/ата 
      
      …………………………………………….. 
                           (трите имена) 
 
     ЕГН ………………………………, л.к. …………………….., издадена на ……………….. от 
…………………………………, адрес: …………………………, в качеството си на: ………………………., 
регистрирано по ф.д. № …………………………на ……………., ЕИК/идентификационен № по 
БУСТАТ………….със седалище и адрес на управление ……………………………….. 
 
 
 
 
                      ДЕКЛАРИРАМ : 
 

 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
 1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,                    
включително изпиране на пари по чл. 253-чл. 260 от Наказателния кодекс; 
 1.2. подкуп по чл. 301-чл. 307 от Наказателния кодекс; 
 1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321-чл. 321а от Наказателния   кодекс; 
 1.4. престъпление против собствеността по чл. 194-чл. 217 от Наказателния кодекс; 
 1.5. престъпление против стопанството по чл. 219-чл. 252 от Наказателния кодекс. 
 

       Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.  
 
       Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
        Дата: ……………… 2012 г.   ДЕКЛАРАТОР:……………... 
               . ………………….(подпис, печат) 
 
        Гр. …………………. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



Приложение № 4 
 (образец) 

 
 
                         ДЕКЛАРАЦИЯ 
                                     по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 
 
 
      Долуподписаният/ата 
      
      …………………………………………….. 
                           (трите имена) 
 
     ЕГН ………………………………, л.к. …………………….., издадена на ……………….. от 
…………………………………, адрес: …………………………, в качеството си на: ………………………., 
както и временно изпълняващ такава длъжност в …………. регистрирано по ф.д. № 
…………………………на ……………., ЕИК/идентификационен № по БУСТАТ 
………………………….със седалище и адрес на управление ……………………………….. 
 
     ДЕКЛАРИРАМ : 
 
      1.Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
      2.Представляваният от мене участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
      Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
       Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
        Дата: ……………… 2012 г.    ДЕКЛАРАТОР:……………... 
                     ………………….(подпис, печат) 
 
 
 
 
 


