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1. Описание на обекта: 
 

1.1. Описание на обекта: 
„ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРИ БРОЯ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ В СГРАДА НА 
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕН. 
ГУРКО” № 6”. 
  

1.2. Място на изпълнение: 
 гр.София:  ул. „Ген. Гурко” № 6. 
 

1.3. Техническото обслужване включва : 
Профилактика и отстраняване на повреди в климатичните инсталации в следният обхват: 
- Извършване на периодична профилактика – пролет и есен, пълен профилактичен 

преглед и тестване на параметрите на климатичните инсталации, два пъти годишно за 
установяване на текущото състояние за всички видове течности по тръбните системи, механични, 
електронни и електрически, подвижни и неподвижни части, ел. двигатели и ел. помпи, 
функционални проверки за изправност на работните параметри (съобразно определените 
инструкции/указания от производителя на изделията), тестване, програмиране, настройване и др. 
специфични операции, в зависимост от начина на експлоатация и натовареност, изготвяне на 
констативен протокол за техническото състояние на климатичните инсталации след извършен 
тест и профилактика; 

- Отстраняване на повреди със срок за изпълнение на заявката: до 24 часа от 
получаването й. 
 

1.4. Срок за изпълнение на договора : 
1. Срокът за изпълнение на договора е 2 (две) години. 
 
2. Необходими документи за допустимост на офертите: 
2.1. удостоверение за актуално състояние, издадено не по рано от шест месеца или ЕИК; 
2.2. техническо предложение /съгласие/ за изпълнение на изискванията за услугата 

по т.1, както и допълнителни предложения, ако същите са налични; 
2.3. отделен малък плик с надпис „предлагана цена”, съдържащ предлаганата цена 

относно изпълнението на услугата; 
2.4. декларация за срока на валидност на направеното предложение - минимум 60 

календарни дни, считано от датата на представянето на предложението (свободен текст); 
2.5. 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; 

2.6. 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); 

2.7. декларация /свободен текст/ за възможност на участника за осигуряване време за 
реакция 2 часа за констатиране на проблем, както и възможност за ремонт на климатичните 
системи след получаване на заявка от КРС; 

2.8. проект на договор; 
2.9. декларация в /свободен текст/ за извършен оглед. 
Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено с 

подпис и печат копие. 
 
3. 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. 

 
4. Изисквания към представянето на предложенията: 
4.1. 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; 
4.2. върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - 

факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата; 



4.3. 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; 

4.4. 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; 

4.5. 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. 

 
5. 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 климатичните инсталации, 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. 

 
6. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
6.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „най-

ниска цена”. 
6.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 
 
7. За уговаряне на дата и час за извършване на оглед, лица за контакти:  

тел. 02/ 949 2269 - Борислав Стоянов – Комисия за регулиране на съобщенията 
тел: 02/ 949 2290 – Красимир Василев – Комисия за регулиране на съобщенията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


