КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „Абонаментно
сервизно обслужване на климатични инсталации и климатици - сплит системи в сгради на
КРС”.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с адрес-гр. София, ул. „Гурко” № 6, ви кани да
участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Абонаментно
сервизно обслужване на климатични инсталации и климатици - сплит системи в сгради на КРС”.
Настоящата документация е изготвена с цел да ви помогне да се запознаете с условията и да
подготвите своите оферти за участие в тази процедура. Участниците в процедурата следва да
прегледат и да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, представени в документацията.
Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в деловодството на КРС на
адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, стая 201, в срок до 17.05.2013г.
За информация и въпроси се обръщайте към:
Никола Тодоров - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 029492106;
email: ntodorov@crc.bg
Борислав Стоянов - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел.
029492269; email: bstoianov@crc.bg

Съдържание:
1. Раздел I – Общи положения
2. Раздел IІ – Описание на обема на поръчката
3. Раздел ІІІ – Технически изисквания
4. Раздел ІV – Съдържание на офертата
5. Раздел V – Срок за получаване и срок на валидност на офертата
6. Раздел VІ – Изисквания при изготвяне и представяне на офертата
7. Раздел VІІ – Разглеждане, оценяване и класиране на офертите
8. Техническо предложение за участие в процедурата-по образец, съгласно Приложение 1 от
документацията
9. Ценово предложение за участие в процедурата- по образец, съгласно Приложение 2 от
документацията

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с предмет:
„Абонаментно сервизно обслужване на климатични инсталации и климатици -сплит системи в сгради
на КРС”
1. В настоящата процедура може да участва всеки кандидат, който отговаря на обявените от
Възложителя условия.
2. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, Комисия за регулиране на съобщенията, ул.
„Гурко” № 6, бул. “Шипченски проход” № 69 и площад “Славейков” №11.
IІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕМА НА ПОРЪЧКАТА:
2.1. „Абонаментно сервизно обслужване на климатични инсталации в сграда на КРС на ул.
„Гурко” № 6” (пощенска палата).
2.2. Абонаментно сервизно обслужване на климатици – сплит системи – 5 броя за сървърни
помещения в сградите на КРС на адрес: ул. “Гурко” № 6, бул. “Шипченски проход” № 69 и площад
“Славейков” №11, както следва :
1. Марка Daikin – 1бр. – Сървър 3 етаж Гурко № 6
2. Марка Voltel – 1бр. – Сървър “Славейков“ 11
3. Марка Fujitsu – 2бр.- Сървър 2 и 3 етаж Гурко № 6
4. Марка Mitsubishi – 1бр. – Сървър етаж 7 “Шипченски проход“ № 69
Профилактиката по т.2.1. и т.2.2. ще бъде извършвана два пъти годишно за срок от една година.
Обем на поръчката по т. 2.1.
1. Дейностите по сервизно обслужване по т. 2.1. обхващат: 2 (два) броя чилърни устройства
заедно с прилежащите към тях крайни отоплително – охладителни тела и 16 броя крайни
отоплително – охладителни тела, прилежащи към трети чилър (посоченият трети чилър);
1.1. Дейностите по сервизното обслужване на 16 броя крайни отоплително – охладителни
тела обхващат от началото на подаващите и връщащи тръби, свързани към новомонтирания чилър
до подовите тела;
1.2. Новомонтираният чилър не попада в обхвата на сервизното обслужване, предмет на
настоящата поръчка;
2. Дейностите по сервизно обслужване по т.2.2. обхващат: сплит системи-5 броя климатици за
сървърни помещения в сградите на КРС на адрес: ул. „Гурко” № 6, бул. „Шипченски проход” № 69 и
пл. Славейков № 11.
Описание на климатичните инсталации-чилъри по т.2.1.
1. Два броя чилърни устройства – марка Lenox Refac S.A., модел EAR0291SMNH, № 456B0921
и Lenox Refac S.A, модел EAR0351SMNH, № 466B1074 в комплект със същите марки и модели
крайни отоплително – охладителни тела. Дата на монтажа – февруари 2006 г.;
2. Шестнадесет броя подови отоплително – охладителни тела с марка STARKLIMA, свързани
към ново монтиран чилър;
3. Дата на монтажа – февруари 2006 г.;
Обем на поръчката по т. 2.2.
1. Дейностите по сервизно обслужване обхващат сплит системи – 5 броя климатици за
сървърни помещения в сградите на КРС на адрес: ул. “Гурко” №6, бул. “Шипченски проход” № 69 и
площад “Славейков” №11
Дата на монтажа – м. Юли 2006г.; м. Февруари 2008г.; м. Май 2008г.; м. Юни 2005г.; м. Декември
2011г.
.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
3.1. Организационни изисквания за изпълнение на поръчката:
1. Посещенията за извършване на сервизното обслужване се извършват от 09:30 до 16:00
часа в работни дни на Възложителя;
1.1. Посещенията по предходната точка се извършват от Изпълнителя до 24 часа, след
направена заявка от Възложителя;
2. Извършената работа, препоръки, както и описание на цялостното състояние на
климатичните инсталации се отразяват в двустранно подписан протокол или сервизен доклад,
съставен от Изпълнителя;
3. До 5 дни от подписване на договора Изпълнителят извършва първоначален технически
преглед на климатичните инсталации и представя на Възложителя сервизен доклад за състоянието
им.
4. При изтичане на срока на договора Изпълнителят предава на Възложителя протокол за
техническата изправност на всички климатични системи и инсталации.
3.2. Основни дейности, свързани с предмета на поръчката:
1. Техническата поддръжка включва:
- техническо обслужване на инсталираните системи за климатизиране и климатична техника,
включващи дейности, определени от производителя като задължителни;
- водене на техническа документация, в която да се отразяват всички действия по
поддръжката, с цел осигуряване на целогодишна техническа изправност на системите и поддържане
на нормативно изискваните параметри на микроклимата в сградата.
2. Абонаментно сервизно обслужване, което следва да бъде извършвано два пъти годишно,
включва:
- обслужването ще се извършва на работещите системи и климатична техника в сградите на
КРС в зависимост от климатичния период;
- в обслужването на системите се включва и диагностика на всички системи, измервания,
настройки и регулиране на режимни параметри;
- водене на нормативно изискваната документация от всяка извършена проверка;
- дейността на изпълнителя трябва да се осъществява съгласно техническите изисквания на
фирмите-производители на системите за климатизация и вентилация и климатична техника;
- всички използвани материали и резервни части трябва да отговарят на БДС или EN и трябва
да отговарят на всички нормативни изисквания за качество на безопасност при употреба;
- осигуряване на сервизно обслужване на климатичните системи, а при сигнал за повредареакция в рамките на 3 часа, след подадена информация на предвидените за тази цел
телефони;
- съответствие на услугата с установените технически и нормативни стандарти;
- почистване и антибактериално дезинфекциране на всички видове филтри.
3. Допълнителни дейности по поръчката:
- възможност за доставяне и подмяна на необходимите резервни части и материали,
предварително предоставени на възложителя за утвърждаване заявка с количества и цени.
- мерната единица за допълване на охладителна течност (фреон) е в грам- (не се включва в
ценовото предложение на участника)
- текущ ремонт или замяна на елементи на системите с оглед възстановяване на
експлоатационната им годност, включително тръбни, изолационни системи и тръби за
отвеждане на кондензни течности - (не се включва в ценовото предложение на участника )
ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата задължително трябва да съдържа:
4.1. Посочване на ЕИК или удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация
– оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 3 (три месеца от датата на
подаване на офертата.
4.2. Срок за изпълнение на поръчката.
4.3. Срок на валидност на офертата.

4.4. Място на изпълнение на предмета на поръчката.
4.5. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката;
4.6. Декларация, че Изпълнителят ще възстанови евентуално нанесени щети на движимо,
недвижимо имущество и/или трети лица (свободен текст);
4.7. Техническо предложение, попълнено по образец, съгласно Приложение 1 от
документацията;
4.8. Списък на изпълнени от участника договори, придружени с референции за добро
изпълнение, сходни с предмета на поръчката. Участникът следва да представи доказателства за поне
един изпълнен договор през последните три години;
4.9. Декларация, посочваща дали участникът ще ползва подизпълнител при изпълнение на
поръчката или не;
4.10. Декларация за извършен оглед (свободен текст);
4.11. Декларация, че участникът ще извършва профилактични дейности, съгласно
ръководство, издадено от производителя за монтаж и употреба на климатиците;
4.13. Ценово предложение –попълнено по образец, съгласно Приложение 2 от
документацията.
4.14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;
V. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на съобщенията, гр.
София, ул. “Гурко” № 6, и представена от участника лично или от упълномощено от него лице , в
деловодството на Комисията на ул.“Гурко”№ 6 до 17:30 ч. на 17.05.2013г. включително.
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок
на валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от датата на отваряне на офертите
от Възложителя.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТАТА
7.1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в
запечатан непрозрачен плик.
7.2. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно Приложение 2. Ценовата
оферта следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката и да е в български лева, с
включен ДДС.
Участникът ще бъде единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в
изчисленията на предложената от него цена.
7.3. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента
и кандидатът трябва да постави печат отгоре върху лентата и/или да се подпише.
7.4. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
Адрес:
7.4.1. Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 6.
7.4.2. Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката.
7.5. Офертите трябва да бъдат представени или изпратени с препоръчано писмо в
деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на посочения в т. 7.4.1. адрес.
VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
8.1. Преди началото на подробното оценяване на подадените оферти, комисия от длъжностни
лица, определени от възложителя за събиране, разглеждане и оценка, извършва предварителна
проверка за комплектността на подадените предложения и съответствието им с обявените
изисквания за участие.
8.2. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени в
настоящата покана.
8.3. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците на база „найниска цена”.
Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„Абонаментно сервизно обслужване на климатични инсталации-чилъри и климатици -сплит
системи в сгради на КРС”
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 една година, считано от датата на подписване на
договора.
3. Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя.
4. Офертата ни е валидна …..минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за
подаване на оферти.
5. Място на изпълнение на предмета на поръчката е: по т.2.1.от документацията: гр. София, ул.
«Гурко» №6, по т.2.2. от документацията: 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: ……………….. 2013 г.

УПРАВИТЕЛ: ………………..
(подпис)

Приложение 2

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

„Абонаментно сервизно обслужване на климатични инсталации-чилъри и климатици -сплит
системи в сгради на КРС”
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 с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на
климатични инсталации-чилъри и климатици -сплит системи в сгради на КРС”, предлагаме да
изпълним поръчката при следните финансови условия:
1.Месечната цена за абонаментно сервизно обслужване на климатични инсталации-чилъри и
климатици -сплит системи в сгради на КРС е .......................... (.........................с думи) лева без ДДС и
............................. (.......................с думи) лева с включен ДДС.
2. Общата цена за изпълнение на поръчката. е .......................... (.............................с думи) лева
без ДДС и …..(.....................с думи) лева с включен ДДС.
3. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Дата: …………….. 2013 г.

УПРАВИТЕЛ: …………………….
(подпис)

