
 
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПОКАНА 

 
 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 
 

 
„Абонаментно, сервизно обслужване на два броя пътнически асансьорни уредби”, 

публична държавна собственост, монтирани в сграда на Комисия за регулиране на 
съобщенията, находяща се на бул. „Шипченски проход” № 69. 
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І. Описание на обекта: 
 
1. Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Абонаментно, сервизно 

обслужване на два броя пътнически асансьорни уредби, публична държавна собственост, 
монтирани в сграда на Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се на бул. „Шипченски 
проход” № 69. 

2. Възложителя, осигурява на кандидатите достъп за оглед и тестване на работата на 
асансьорните уредби. 

3. Срок за изпълнение на договора е 2 /две/ години. 
4. Сервизното обслужване включва – асансьорни уредби 2 броя в обхват от входните 

врати на асансьорните уредби до предпазители в електрическото табло, захранващо уредбите с 
всички механични и електрически части и компоненти на уредбите.  

5. Гаранционни условия за всички видове ремонти по време на изпълнението на договора 
е минимум 12 /дванадесет месеца/. 

 
ІІ. Параметри на асансьорните уредби 
1. Наименование, вид, тип на асансьорните уредби – 2С9АС2. 
2. Товароподемност – 400 кг. 
3. Скорост м/сек – 1 м/с 
4. Ход, етажи – 9 
 
ІІІ. Изискуеми документи 
 
3.1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по рано от шест месеца или ЕИК; 
3.2. Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, лицензирани да извършват 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, 
издадено съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите от 
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени 
от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” – 
заверено копие на документа, удостоверяващ това обстоятелство. 

3.3. Техническо предложение /съгласие/ за изпълнение на изискванията за услугата 
по т.І, както и допълнителни предложения, ако същите са налични; 

3.4. Отделен малък плик с надпис „предлагана цена”, съдържащ предлаганата цена 
относно изпълнението на услугата; 

3.5. Декларация за срока на валидност на направеното предложение - минимум 60 
календарни дни, считано от датата на представянето на предложението (свободен текст); 

3.6. Списък на договори за услуги от вида на обекта на поръчката, изпълнени през 
последните три години 2008 г.; 2009 г.; 2010 г., включително стойностите, датите и получателите, 
придружен от не повече от 5 /пет/ препоръки за добро изпълнение; 

3.7. Данни за лицето, което прави предложението (Булстат, ЕИК (за регистрираните 
по Закона за търговския регистър), седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща банка, имена на представляващия 
дружеството); 

3.8. Справка декларация, съдържаща списък на наетия от участника персонал по трудово 
правоотношение и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за изпълнението на 
поръчката (свободен текст). Към справката за всяко от лицата се прилагат заверени копия на 
документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства (напр. копия от трудови договори, 
граждански договори или друг документ, от който да е видно, че лицето е наето от участника и е 
пряко ангажирано с извършване на дейностите по поддържането, ремонтирането и/или 
преустройването на асансьори), както и копия от свидетелствата за придобита правоспособност 
на персонала, издадени по реда на Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за 
придобиване на правоспособност за упражняване на професията ”монтьор по монтиране, 
поддържане и ремонтиране на асансьори”.  

3.9. Справка декларация, която съдържа списък с описание на наличното техническо 
оборудване и средства /машини и технически съоръжения/, които гарантират качествено 
изпълнение на услугите, описание на сервизната база, офиса (свободен текст). Към справката се 
посочва и преки телефонни линии – стационарни, мобилни с които разполага участникът за 
изпълнение на услугата, която гарантира 24 часово непрекъснато аварийно обслужване на 
асансьора.  



3.9.1. Декларация, че участника може да се отзове на заявка за отстраняване на повреда 
при заседнал асансьор до 1 /един/ час в часовете от 08:30 до 19:30 часа в работни дни (свободен 
текст). 

4. Декларация, че участникът е запознат с необходимите за дейността нормативни актове, 
български стандарти и инструкции за работа с асансьорните уредби, обект на договора (свободен 
текст). 

5. Проект на договор. 
6. Декларация в /свободен текст/ за извършен оглед. 
Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено с 

подпис и печат копие. 
 
ІV. Краен срок и място за подаване на офертите – всеки работен ден от 09.00 до 

17.30ч. до 04.07.2011 г. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, 
ул. „Ген. Гурко” № 6, ІІ етаж или по куриер. 

 
V. Изискуема информация 
1. Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, лицензирани да извършват дейности 

по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, издадено 
съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите от председателя на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него 
длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” – заверено 
копие на документа, удостоверяващ това обстоятелство. 

2. Участниците следва да представят удостоверение, издадено от председателя на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него 
длъжностни лица, с което да докажат вписване в регистъра по чл. 36, ал.1 от ЗТИП. 

3. Участникът следва да разполага с назначени по трудов договор минимум двама 
монтьори, притежаващи посочените по-горе необходими професионални знания и умения, от 
които поне един монтьор да притежава свидетелство за придобита първа степен 
правоспособност. 

4. Участниците следва да представят доказателства за своята техническа възможност, за 
притежаваната сервизна база, оборудване, машини и технически съоръжения, които отговарят на 
изискванията, посочени в чл. 34, ал.1, т.3 от Наредбата за безопасната експлоатация и 
техническия надзор на асансьори. 

5. Участниците да осъществяват дейност свързана с изпълнението на подобни поръчки и 
да имат минимум 2 г. опит в тази дейност. Към декларацията участникът прилага минимум 5 (пет) 
на брой референции от съответни контрагенти по посочените договори, с предмет аналогичен на 
предмета на поръчката. Участникът да има изпълнени (сключени) най-малко 5 подобни договора 
за периода 2009-2010 г. 

6. Участникът следва да изпълнява квалифицирано дейностите, обект на настоящата 
процедура. Участникът следва да представи декларация (свободен текст), че познава и ще 
прилага нормативните актове и българските стандарти за сервизно обслужване на пътническите 
асансьорни уредби предмет на договора, които ще поддържа и ремонтира, както и инструкциите 
за работа с тях. 

 
V.  Срок на валидност на офертите 
 
1. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат 

със срок на валидност най малко 60 дни от подаването на офертата. 
 
VІ. Подаване на оферти 
 
1. Офертите и всички документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан плик. 
2. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
Адрес: 
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката. 
4. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията на посочения в т. 2. адрес от 09.00 до 17.30 ч. до 04.07.2011 г. в деловодството на 
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6, ІІ етаж или по куриер. 

5. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер. 



6. Оферта, подадена след изтичане на крайния срок, не се приема за разглеждане и се 
връща на кандидата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, съгласно търговската 
регистрация на кандидата. 

7. По реда на предходната точка се постъпва и в случаите когато: 
а/ Подадената оферта е постъпила в незапечатан плик. 
б/ Подадената оферта е постъпила с нарушена цялост. 
 
VІІ. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
 
1. Оценката и класирането на участниците подали оферти, се извършва на база най ниска 

цена. На първо място се класира участника с най ниска цена. 
2. При получени еднакви цени за изпълнение на поръчката ще бъде теглен жребий. 
 
VІІІ. Изисквания към представянето на предложенията: 
1. представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от 

упълномощен от него представител или куриер с препоръчано писмо с обратна разписка; 
2. върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - 

факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата; 
3. предложение относно предлаганата цена с включени всички разходи за изпълнение на 

поръчката, в малък непрозрачен плик, в подписан и подпечатан вид, поставено в плика с 
офертата; 

4. при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава документ; 

5. не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците 
предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан, прозрачен или скъсан плик. 

Заплащането на услугата ще се извърши въз основа на двустранен договор, по банкова 
сметка на Изпълнителя, срещу представена оригинална данъчна фактура и протокол за 
извършената работа. Изпълнителят се задължава да води отчетност за извършената работа по 
изпълнение на договора за техническото обслужване на асансьорните уредби, собственост на 
КРС, като за целта при всяка намеса (профилактика или ремонт) попълва и представя протокол за 
извършената работа, съдържащ имената на специалистите, извършили обслужването и/или 
налагащ се ремонт,  като за тази услуга се издава отделна данъчна фактура. 
 
 

За допълнителна информация се обръщайте към:  
 
тел.: 02/ 949 2269 - Борислав Стоянов – Комисия за регулиране на съобщенията;  
тел.: 02/ 949 2943 – Веселин Костов – Комисия за регулиране на съобщенията 

 
 

София, 2011 г. 
 


