
 
 
 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

 
  

 
 
 
 

ПОКАНА 
 
 
 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  
 
 

„Абонаментно - сервизно обслужване на асансьорни уредби, монтирани в сгради на Комисията 
за регулиране на съобщенията , находящи се на ул. „Гурко” № 6, гр. София и бул. „Шипченски 
проход” № 69 в гр. София”. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Комисия за регулиране на съобщенията, 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 асансьорни уредби, монтирани в сгради на Комисията за регулиране на съобщенията, 
находящи се на ул. „Гурко” № 6 и на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София”. 

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 в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6 в срок до 17:30 часа на 29.01.2015 г. 

За информация и въпроси се обръщайте към: 
 

Красимир Василев - тел.: 02/ 949 2776 и моб.: 0884 987020 за асансьорните уредби на ул. 
„Гурко” № 6;  

Красимир Бошкилов – тел.: 02/ 949 2966 и моб.: 0884 987031 за асансьорните уредби на бул. 
„Шипченски проход” № 69. 
 
 
       Гр. София, 2015 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящата процедура се провежда с цел избор на изпълнител за сключване на договор с 

предмет: „Абонаментно - сервизно обслужване на асансьорни уредби, монтирани в сгради на 
Комисията за регулиране на съобщенията, находящи се на ул. „Гурко” № 6 и на бул. „Шипченски 
проход” № 69, гр. София”. 

2. Срокът за изпълнение на договора е 2 (две) години, както следва: за ул. „Гурко” № 6 от 
28.02.2015 г. и за бул. „Шипченски проход” № 69 от 20.10.2015 г.  

 
РАЗДЕЛ ІІ 

 
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 
1. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със 

срок на валидност най-малко 90 дни от подаването на офертата.  
2. Оценката и класирането на участниците подали оферти, се извършва на база най-ниска 

цена за всяка позиция поотделно. На първо място се класира участника с най-ниска цена. При 
получени еднакви цени за изпълнение на поръчката ще бъде теглен жребий.  

3. Условия за подаване на оферти:  
3.1. Офертите и всички документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан плик. 

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.  
3.2. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията на посочения в т. 3.1. адрес от 09.00 ч. до 17.30 ч. до 29.01.2015 г. в деловодството на 
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6, Офертите трябва да бъдат 
представени лично или чрез упълномощен представител или изпратени с препоръчано писмо в 
деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на посочения в т. 3.1. адрес.  

3.3. 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. По реда на предходната точка се постъпва и в случаите, когато 
подадената оферта е постъпила в незапечатан плик; подадената оферта е постъпила с нарушена 
цялост. 

 
 

РАЗДЕЛ IIІ 
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
 

І. Описание на обекта на ул. „Гурко” № 6:  
1. Сграда на КРС на ул. „Гурко” № 6: 
- пътнически 1 брой „KONE” 
- Товароподемност – 630 кг.  
- Скорост м/сек – 1 м/с  
- Ход, етажи – 5  
2. Сграда на КРС на ул. „Гурко” № 6/ул. „Кузман Шапкарев”: 
- товарен 1 брой „Е – АА1” 
- Товароподемност – 1 000 кг.  
- Скорост м/сек – 0,5 м/с  
- спирки – 7  

ІІ. Описание на обекта на бул. „Шипченски проход” № 69 
- пътнически 2 броя – 2С9АС2 
- товароподемност – 400 кг. 



- скорост – 1 м/с 
- спирки - 9 
 

ІІІ. Сервизното обслужване включва: асансьорни уредби 4 броя в следния обхват: от входните врати 
на асансьорните уредби до предпазители в електрическото табло, захранващо уредбите с всички 
механични и електрически части и компоненти на уредбите.  
ІV. Гаранционните условия за всички видове ремонти по време на изпълнението на договора е 
минимум 12 /дванадесет месеца/.  

 
 
 

РАЗДЕЛ ІV 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
 

 1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 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. 

2. Срок за изпълнение на поръчката. 

3. Срок на валидност на офертата. 
4. Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения образец на оферта – 

Техническо предложение, съгласно Приложение 1; 
5. 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.  

6. 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). Списъкът следва да съдържа наетите на трудово провоотношение асансьорни 
монтьори (минимум двама), с които се ще изпълнява поръчката, като към него следва да са 
приложени и копия от удостоверенията за правоспособност на асансьорните монтьори. Степента на 
правоспособност следва да е в съответствие с изискванията 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”. Участникът декларира, че техническото 
обслужване, ремонтирането, преустройването, търсенето и отстраняването на неизправности на 
асансьорите се извършват съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори. 

7. 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, офис (свободен текст). Към справката се посочват и преки 
телефонни линии – стационарни, мобилни с които разполага участникът за изпълнение на услугата, 
която гарантира 24- часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьора. 

8. Декларация, че участникът може да се отзове на заявка за отстраняване на  авария до 1 
/един/ час от получаване на сигнал за настъпване на събитие, посочено в чл. 9, ал. 1, т. 5 от 
Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

9. Декларация  (в свободен текст) за извършен оглед. 
10. Декларация (в свободен текст), че при изпълнение на поръчката участникът ще 

осъществява дейността си в съответствие с Наредба за безопасната експлоатация и техническия 
надзор на асансьори и действащите в страната нормативни документи и стандарти за поддръжка на 
асансьорите, ползвани от Възложителя. 

11. Ценово предложение-попълнено по образец, съгласно Приложение 2 към документацията. 
 
Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено с подпис и 
печат копие. 

 



 
РАЗДЕЛ V 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
 
 

1. Всички материали, използвани при извършване на ремонтите трябва да отговарят на БДС 
или ЕN, да бъдат първо качество, да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и 
безопасност при употреба, съгласно изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и 
техническия надзор на асансьори и Закона за техническите изисквания към продуктите. 
 2. Когато се налага подмяна на части и/или консумативи, избраният изпълнител се задължава 
да достави същите в предложения от него в офертата срок, който не може да надвишава 10 (десет) 
календарни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина, като 
предварително представи на Възложителя за утвърждаване заявка с количествата и цените на 
необходимите за подмяна резервни части и консумативи. Доставяните резервни части и/или 
консумативи следва да бъдат придружени от сертификат за съответствие и качество, произход и 
гаранционни условия. Цената на резервните части и/или консумативи трябва да включва всички 
разходи за доставката до Възложителя. 

3. Възложителят заплаща за всички сменени повредени части в асансьорните уредби с нови 
без да дължи цена за труд.  

4. Функционалните проверки и техническото обслужване на асансьорите се извършват най-
малко веднъж на 30 дни. 

5. Техническото обслужване, ремонтирането, преустройването, търсенето и отстраняването на 
неизправности на асансьорите се извършват съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори. 

6. Аварийното обслужване на асансьорите се извършва в срок до един час от получаването на 
сигнал за аварийно събитие и се осъществява непрекъснато в рамките на 24 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           Приложение 1 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Настоящото предложение е подадено от 
………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника и ЕИК/ 
представлявано от  
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена в качеството му на /длъжност/ 
. ………………………………………………………………………………………… 
телефон/ факс: ........................................... 
e-mail :…………………………………… 
 
Адрес на участника : 
………………………………………………………………………………………… 

/код. град. община, квартал . улица No: бл. ап./ 
 
І. С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент заявяваме да изпълним предмета на 
настоящата поръчка с предмет: „Абонаментно- сервизно обслужване на асансьорни уредби, монтирани в 
сгради на Комисията за регулиране на съобщенията, находящи се на ул. „Гурко” № 6 и на бул. „Шипченски 
проход” № 69, гр. София” в съответствие с изискванията на документацията. 
II. При изпълнение на поръчката се задължаваме: 
1. Да осигурим ежемесечно абонаментно сервизно обслужване  на асансьорите в обектите 
....................(попълва се адреса на асансьорните уредби) на Възложителя, включваща поддържане, текущ 
ремонт и дейности, осигуряващи безопасното им функциониране, в съответствие с нормите на действащото 
българско законодателство, инструкциите за експлоатация на производителя.  
2. Предлагаме срок за отстраняване на повреда до .............. (.............. с думи) календарни 
дни (посочва се цяло число и срокът не следва да е  по-дълъг от 10 календарни дни), считано от 
уведомяването ни от страна на Възложителя, освен в случаите, когато отстраняването на възникналата 
повреда налага доставката на резервни части от чужбина. 
3. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или консумативи, ще доставим и подменим 
необходимите резервни части и/или консумативи в срок до .............. (.............. с думи) календарни дни 
(срокът не следва да е  по-дълъг от 10 календарни дни) освен в случаите, когато се налага доставка на 
резервни части от чужбина. 
4. Декларираме, че ще извършваме ежемесечно функционални проверки  в обхвата, посочен в Приложение 
към чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 
 
 
Дата: ..................... 2015 г.  
гр. София 
  
.............................. ( подпис) 
(име, фамилия и длъжност)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
Настоящото предложение е подадено от 
………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника и ЕИК/ 
представлявано от  
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена в качеството му на /длъжност/ 
. ………………………………………………………………………………………… 
телефон/ факс: ........................................... 
e-mail :…………………………………… 
 
Адрес на участника : 
………………………………………………………………………………………… 

/код. град. община, квартал . улица No: бл. ап./ 
 
 
І. За асансьорите, находящи се в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6  
  
Цена на месец, в лева, без ДДС: ................. лева 
 
ІІ. За асансьорите, находящи се в сградата на КРС, бул. „Шипченски проход” № 69. 
 
Цена на месец, в лева, без ДДС: ................. лева  

 
Обща месечна цена без ДДС и с вкл. ДДС: .................. лева 
 
 
Тази цена включва всички разходи за поддържане, текущ ремонт и дейности, осигуряващи 
безопасното функциониране, на асансьорните уредби, както и допълнителни ремонтни работи, извън 
обхвата на абонаментната поддръжка. В цената не се включва цената на материалите при подмяна 
на части. Цената на труда се включва в ценовото предложение на участника. 
 
 
 
Дата: ..................... 2015 г.  
гр. София  
 
 
.............................. ( подпис) 
(име, фамилия и длъжност)  


