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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
            Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „„Абонаментно сервизно обслужване на чилърни и  климатични системи, инсталирани в 
сгради на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните самостоятелно обособени 
позиции: 

Позиция 1: Абонаментно сервизно обслужване на климатици сплит – системи;  
Позиция 2: Абонаментно сервизно обслужване на чилърни системи. 
Настоящата покана е публикувана на Интернет страницата на КРС.  

            Всеки участник може да представи само една оферта, с която да участва за всички 
самостоятелно обособени позиции поотделно или за една/няколко самостоятелно особени 
позиции, съгласно предмета на поръчката. 
 Предвид това, че гаранционният срок на част от оборудването, описано в Приложение 3 
по Позиция 1 и Позиция 2  все още не е изтекъл, пълното сервизно обслужване на това 
оборудване  ще започне да тече след сроковете посочени в колона „времетраене на договора” в 
таблицата. В тази връзка заплащането за това оборудване ще бъде само за времето, през което е 
осъществявано пълното сервизно обслужване т.е. за времето през което действително е 
извършена услугата по договора по отношение на това оборудване. 
 

РАЗДЕЛ IІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА  
1. Настоящата процедура се отнася за профилактика на  чилърни и климатични сплит - 

системи, намиращи се в помещенията на КРС, находящи се на, ул. Гурко № 6, бул. Шипченски 
проход № 69, площад Славейков № 11 и ул. Сали Яшар, кв. Факултета, гр. София, както следва: 

1.1. Сто и деветнадесет броя климатици с различни търговски марки и модели монтирани 
в помещенията на КРС в гр. София, ул. Гурко № 6, бул. Шипченски проход № 69 и площад 
Славейков № 11, кв. Факултет.  

1.2. Три броя чилърни системи с охладително - отоплителни тела към тях монтирани в 
помещенията на КРС в гр. София, ул. Гурко № 6.  
 

РАЗДЕЛ ІІІ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  УСЛУГАТА:  
           1. Извършване на дейности съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2006 година относно някои флуорирани парникови газове 
по поддържане в нормални производствени параметри на чилърни и климатични сплит – системи. 

 2. Профилактичен преглед на климатичните инсталации, на външните и вътрешни тела, 
извършван най-малко веднъж на шест месеца, състоящ се в: 

- техническо обслужване на инсталираните системи за климатизиране и климатична 
техника, включващи дейности, определени от производителя като задължителни; 

- в обслужването на системите се включва и диагностика на всички системи, измервания, 
настройки и регулиране на режимни параметри; 

- превключване на чилърните системи в летен-зимен режим на работа; 
- почистване на всички видове филтри; 
- проверка на общото състояние на климатичните системи и почистване на дренажни 

тръби; 
- детекция за течове, измерване за херметичност и количество хладилен агент, като при 

необходимост да бъде допълнен (мерната единица на вложено количество течности е в мл.); 
- проверка за херметизация на системите чрез оглед и чрез използване на технически 

средства; 
- почистване и антибактериално дезинфекциране на всички видове филтри; 
- изпълнителят създава, регистрира и поддържа досиета на системите; 
- дейността на изпълнителя трябва да се осъществява съгласно техническите изисквания 

на производителите на системите за климатизация и вентилация и климатична техника; 
- всички използвани материали и резервни части да отговарят на всички нормативни 

изисквания за качество на безопасност при употреба; 
- осигуряване на сервизно обслужване на чилърните и климатични системи до два дни при 

възникване на повреда по заявка на Възложителя, а при сигнал за аварийни ситуации - реакция в 
рамките до 3 часа, след подадена информация на предвидените за тази цел телефонни номера; 

- изпълнителят се задължава в срок до 24 часа да изпрати специалисти, които на място да 
установяват причината и степента на повредата, за което се съставя двустранен Протокол; 

- изпълнителят предварително предоставя на възложителя препоръка за необходимост от 
смяна на дефектирали части или течности за допълване с количества и цени. 
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- изпълнителят предлага писмена оферта за ремонт със срок за изпълнение и цена на 
труд и материалите. След одобряване на офертата се изпълнява аварийния ремонт. Цената за 
посещенията на специалистите се включва в ежемесечната абонаментна такса. 
 - до 2 дни от подписване на договора Изпълнителят предприема действия за извършване 
на профилактичните дейности с оглед възстановяване и поддържане на експлоатационната 
годност на елементите в системите, включително изместване и удължаване на отводнителни 
тръби, тръбни, смяна на изолации по тръбни системи, обезвъздушаване и тръби за отвеждане на 
кондензни течности.  
 - условия за рекламация: рекламации за качеството на извършените услуги се предявяват 
в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката.  
 - кандидатите в процедурата, следва да извършат предварителен оглед на чилърните и 
климатичните сплит – системи. 
 - посещенията за извършване на сервизното обслужване се извършват от 09:30 до 16:00 
часа по предверително уговорен ден и час в работни за Възложителя дни. 
 - извършената работа, препоръки - включително работни изходящи температури в 
климатичните системи и в помещенията, както и описание на цялостното състояние на 
климатичните инсталации се отразяват в двустранно подписан протокол или сервизен доклад; 
 - до 2 дни от подписване на договора Изпълнителят предприема действия за извършване 
на профилактичните дейности. 
 - представяне на примерен график за извършване на профилактичните дейности. 
            - от Възложителя се заплащат само материалите, а трудът е за сметка на месечната 
абонаментна такса. 
  

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. Кандидатите следва да притежават  валиден към периода на изпълнение на договора 

документ за правоспособност.   
 
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. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато 
офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 
участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), 
както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да 
представлява участника в процедурата. 

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. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по 

образец, съгласно Приложение 1 от документацията;  
11.Списък на изпълнени от участника минимум три договори и референции за добро 

изпълнение, сходни с предмета на поръчката. 
12. Ценово предложение за изпълнение на дейностите, попълнено съгласно Приложение 2 

от документацията за всяка позиция поотделно, за която кандидатства участника;  
13.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участникa.  
14.Декларация за извършен оглед (свободен текст).  

 15. Декларация (свободен текст), че Изпълнителят ще спазва изискванията на Наредба № 
7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд на работните места и при използване на работното оборудване. 
 16. Списък на лицата, които пряко ще изпълняват дейностите по договора. 
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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. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно Приложение 2; 
3. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:  

            3.1.Адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. Гурко № 6, етаж 2, стая 
201;  

3.2. Име, адрес, телефон/факс на кандидата и предмет на поръчката.  
4. Офертите могат да бъдат представени всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в срок 

до 23.06.2014 г. включително в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на 
посочения в т. 3.1. адрес лично от участника или от упълномощено от него лице. 

 
РАЗДЕЛ VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
Ценовите предложения ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска предлагана цена”. 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.  
 
 
Лица за контакти: 
 
1. Борислав Стоянов – (02) 9492969; 
2. Йоанна Младенова - (02) 9492799; 
3. Васил Рангелов – (02) 9492722; 
4. Никола Попов – (02) 9492947 
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Приложение 1 
                                                                                                                 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

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

 
„Абонаментно сервизно обслужване на климатични системи, инсталирани в сгради на Комисия за 
регулиране на съобщенията” при следните обособени позиции: 

Позиция 1: Абонаментно сервизно обслужване на 119 броя климатици сплит – системи;  
Позиция 2: Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя чилърни системи. 

 
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 абонаментното сервизно обслужване по Позиция............................ 
съгласно изискванията посочени в документацията.  
2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е 12 месеца, 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, площад Славейков № 11, кв. Факултета, ул. Сали Яшар. 
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: ……………….. 2014 г.                                               УПРАВИТЕЛ: ………………..  
                                                                                                 (подпис, печат)  
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                                                                                                                        Приложение № 2  
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
  
„Абонаментно сервизно обслужване на климатични системи, инсталирани в сгради на Комисия за 
регулиране на съобщенията” при следните обособени позиции: 

Позиция 1: Абонаментно сервизно обслужване на 119 броя климатици сплит – системи;  
Позиция 2: Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя чилърни системи. 

 
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 за избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на климатични системи, 
инсталирани в сгради на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните обособени 
позиции: 
Позиция 1: Абонаментно сервизно обслужване на 119 броя климатици сплит – системи;  
Позиция 2: Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя чилърни системи, предлагаме да 
изпълним договора при следните финансови условия по 

Позиция 1: -единична цена за 1 брой климатик сплит-система е  …............. 
(…......................) лева без ДДС и …............(………...............) лева с включен ДДС с думи  
обща цена за 119 броя климатици-сплит системи е …............. (…......................) лева без ДДС и 
…............(………...............) лева с включен ДДС с думи  

3. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката по 
Позиция  2:  -единична цена за 1 брой чилърна система е  …............. (…......................) 
лева без ДДС и …............(………...............) лева с включен ДДС с думи  

обща цена за 3 броя чилърни системи системи е …............. (…......................) лева без ДДС и 
…............(………...............) лева с включен ДДС с думи  

4. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката.  
 
 
Дата: …………….. 2014 г.                                            УПРАВИТЕЛ: …………………….  
                                                                                          (подпис, печат)  
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Приложение 3 
Списък 

на климатични системи по местонахождение и марка в сгради на КРС, находящи се в гр. 
София на ул. Гурко № 6, пл. Славейков № 11, бул. Шипченски проход и кв. Факултета. 
 
Позиция 1 
 
1. Сграда на КРС на ул. Гурко № 6 
 
Местонахождение І етаж от 

ляво на дясно 
Марка, брой на 
климатиците 

Времетраене на договора 

Кабинет  Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Фуджицу – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Фуджицу – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Фуджицу – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Фуджицу – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Кабинет  Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Зала 1 ляво Линокс 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
Зала 1 дясно Линокс 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

 
2. ІІ-ри етаж сграда на КРС на ул. Гурко № 6. 
 
Местонахождение ІІ етаж от 

ляво на дясно 
Марка, брой на климатиците Времетраене на договора 

201 Волтел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
202 Краун – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
203 Краун – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

Стая - копирни Нагоя – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
205 Хайер – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
206 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
207 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
208 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
209 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

213 ляво Фуджицу – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
213 дясно Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

214 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
215 ляво Фуджицу – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
215 дясно Фуджицу – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

216 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
217 Фуджицу – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

218 кабинет Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
218 сътрудник Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

219 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
220 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
221 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
222 Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
223 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
224  Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

сървър Тошиба 4 броя 10.07.2014 до 20.09.2015 
стая-телефони Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
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3. ІІІ-ри етаж сграда на КРС на ул. Гурко № 6. 
 
Местонахождение ІІІ етаж 

от ляво на дясно 
Марка, брой на климатиците Времетраене на договора 

301 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
302 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
303 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
304 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
307 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
308 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
309 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
310 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
311 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
312 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
313 Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
314 Дженерал – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

315 сървър І-ви Дженерал – 1 брой 14.08.2014 до 20.09.2015 
315 сървър ІІ-ри Дайкин – 1 брой 14.08.2014 до 20.09.2015 

316 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
317 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
318 Хаусел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

Зала 3 - заседания Дайкин – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
405-ІV етаж Мидея – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

 
4. ІІІ-ри етаж сграда на КРС на пл. Славейков № 11. 
 
Местонахождение VІІ етаж 

от дясно на ляво 
Марка, брой на климатиците Времетраене на договора 

сървърно Волтел – 1 брой 14.08.2014 до 20.09.2015 
1 Волтел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
2 Тошиба – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
3 Тошиба  –1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
4 Тошиба – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
5 Тошиба – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

Зала  
Тошиба – 3 броя 
Дженерал – 1 брой 

30.06.2014 до 20.09.2015 

6 Тошиба – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
7 Тошиба – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
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Сграда на КРС на бул. Шипченски проход № 69 
 

Стая № Марка, брой на климатиците Времетраене на договора 
707 Crown  – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
716 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
715 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
713 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
703 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
702 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
706 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
704 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
701 Haier HSU – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

704 
Voltel KFR – 1 брой 
Crown – 1 брой 

30.06.2014 до 20.09.2015 

705 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
720 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
719 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
718 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
717 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
708 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
709 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
710 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
711 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
712 Haier HSU-09HD – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
сървър Митсубиши – 1 брой  14.08.2014 до 20.09.2015 
805 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
804 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
803 Voltel AC-70-1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
802 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
801 Crown – 2 броя 30.06.2014 до 20.09.2015 
806 Voltel – 1 брой  30.06.2014 до 20.09.2015 
807 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
808 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
809 Haier HSU – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
810 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
811 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
812 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
813 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
814 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
815 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
816 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
817 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
818 Crown – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
819 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
820 Voltel – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

 
Кв. Факултета  
 

Стая № 
Марка, брой на 
климатиците 

Времетраене на договора 

І - ва Зала  Волтел – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
ІІ - ва Зала  Кроун – 2 броя 30.06.2014 до 20.09.2015 
Стая  Мидеа – 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 
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Позиция 2 – чилърни системи 3 броя 
 

Място  Марка и брой Времетраене на договора 

Етаж 3  
„Линокс рефак” - 1 брой в комплект с 

охладително-отоплителни тела 
20.09.2014 до 20.09.2015 

Етаж 3 
„Линокс рефак” - 1 брой в комплект с 

охладително-отоплителни тела 
20.09.2014 до 20.09.2015 

Етаж 4 „Блу бокс” - 1 брой 30.06.2014 до 20.09.2015 

Етаж 4 
Охладителни-отоплителни тела 16 
броя към чилър „Блу бокс” с марка 

„Старклима” 
14.08.2014 до 20.09.2015 

 
 


