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1. Описание на обекта:  
1.1. Описание на обекта:  

„Демонтаж на стар климатик, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нов климатик” в 
сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, находяща се на ул. „Гурко” № 6, гр. София. 

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

 1.3. Обем на помещението: 
 –  дължина: 665 см., ширина: 554 см. и височина 500 см. 
1.4. Отстояние от външно до вътрешно тяло: 
- приблизително 650 см. 
2. Гаранционно обслужване: 
- за външното и вътрешно тяло на климатика и тръбни системи в обхват  всички вложени 

материали, подвижни, неподвижни части, електрически и неелектрически части, елементи, възли 
и агрегати и труд, минимална гаранция от 3 години; 

- за всички носещи конструкции и крепежни елементи минмална гаранция от 5 години. 
 - през гаранционния срок, изпълнителя следва да локализира повреда до 1 ден от 
извършена заявка  от възложителя. Всички зададени от производителя профилактични дейности, 
са за сметка на изпълнителя. 

 - отстраняването на повреди следва да бъдат предвидени за срок до 3 дни  от 
локализиране на повредата.. 

3. Изисквания към изпълнението на демонтажа на стария климатик 
3.1. Изпълнителя, изпълнява демонтажните, монтажните работи и пускането в действие на 

климатика до 1 ден след подписване на договора. 
3.2. Изпълнителя да осигури най-малко един човек за заграждане на тротоарна площ 

попадаща в обхвата на демонтажните работи за недопускане на травми на преминаващи 
пешеходци. 

3.3. След извършване на работите по т. 3.1., стария климатик следва да се пренесе в 
склад на възложителя на същият адрес. 

 4. Изисквания към монтажните работи 
4.1. Изпълнителя да предвиди превантивни мероприятия за недопускане повреда на 

движимо и недвижимо имущество и хора в помещението на възложителя и извън него; 
4.2. При ударно пробивни работи, изпълнителя да ползва оборудване с възможност за 

прахоулавяне на остатъчна запрашеност; 
4.3. Всички нарушени по време на демонтажа и монтажа повърхности  и технологични 

отвори, вътре в помещението и по фасадата на сградата да бъдат херметизирани и консервирани 
в същият вид и цвят на съществуващите повърхности; 
 4.4. Изпълнителя следва да обучи най-малко двама човека от страна на възложителя за 
правилна употреба на климатика; 

4.5. Изпълнителя, предоставя инструкция за употреба на потребителя на климатика на 
български език.  

5. Необходими документи за допустимост на офертите:  
5.1. удостоверение за актуално състояние, издадено не по – рано от шест месеца от 
датата на подаване на офертата или посочване на ЕИК; 
5.2. техническо предложение за изпълнение на изискванията за услугата по т.1, както и 

допълнителни предложения, ако същите са налични; 
5.3. предлагана цена в която са включени всички разходи за изпълнение на поръчката и 

гаранционното обслужване; 
5.4. декларация за срока на валидност на направеното предложение - минимум 30 

 календарни дни, считано от датата на представянето на предложението (свободен текст); 
5.5. проект на договор;  
6. Декларация (свободен текст), че изпълнителя няма претенции, ако поръчката не бъде 

осъществена поради липса на финансови средства.  
7. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите  
7.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „най-

ниска цена”.  
7.2. 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.  
8. Краен срок и място за подаване на офертите. 
- офертите могат да се подават, всеки работен ден от 09.00 до 17.30ч. до 16.08.2011 г. в 

деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 6, ІІ етаж, 
както и по факс: 02/ 9492290.  



10. За допълнителна информация:  
Борислав Стоянов – тел. 02/ 949 2269, главен експерт в дирекция „ФСО и УЧР” в Комисия за 
регулиране на съобщенията. 


