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  I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
               
              Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор с  
предмет: „Доставка и монтаж на прецизен климатик  (чилър) и профилактика на четири броя таванни 
климатици в сградата на Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, 
ул.  „Гурко” № 6”.  
              Настоящата публична покана ще бъде публикувана на Портала за обществени поръчки и в 
профила на купувача, съгласно разпоредбите на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, както и на Интернет 
страницата на КРС. 

1. В настоящата процедура може да участва всеки кандидат, който отговаря на обявените от 
Възложителя условия. 
            2. Място: гр. София, Комисия за регулиране на съобщенията, ул.  „Гурко” № 6. 
 
             

IІ. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА: 
            ПРЕДМЕТ:  
 

ІІ.1.„Доставка и монтаж на прецизен климатик (чилър) на покрив на сграда на ул. „Гурко” № 6” 
(пощенска палата) за помещения на ІV етаж в същата сграда. 

Срокът за изпълнение на поръчката по т. ІІ.1  е до два месеца, считано от датата на 
подписване на договора с участника, избран за изпълнител на поръчката. 

ІІ.2. Профилактика на 4 броя таванни климатици за сървърно помещение на ІІ етаж в сградата 
на КРС на ул. „Гурко” № 6 (пощенска палата). 

Профилактиката ще бъде извършвана два пъти годишно за срок от две години 
 

ІІІ. Изисквания към изпълнението на поръчката по т. ІІ.1. 
 1. Кандидатът трябва да демонтира 1 брой външно тяло на стар чилър марка „STARCLIMA”, 
монтиран на покрива на сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6. 
 2. Демонтираният чилър, следва да бъде транспортиран и поставен в имот на КРС, находящ 
се в кв. „Факултета” (след „Селскостопанската Академия”).  
 3. Теглото на стария чилър е 434 кг. с трифазно електрозахранване – 400 V.  

4. Кандидатът следва да извърши демонтажните и монтажни работи в съботно неделни дни,  
предварително съгласувани със Столична община и Столичния КАТ. 
 5. За демонтажните и монтажни работи кандидатът следва да използва кран. 

6. Кандидатът трябва да достави и монтира на покрива на сградата на КРС нов чилър  с 
функция за отопление и охлаждане за помещенията, находящи се на ІV етаж в същата сграда. 

 7. Мощността на чилърното устройство, следва да захранва в пълен обем 16 броя подови 
тела, марка „STARCLIMA” монтирани в помещенията на ІV етаж. 

8. Преди започване на монтажа на чилъра, кандидатът следва да извърши хидроизолационни 
работи върху площадката предвидена за монтаж. 

9. След извършване на монтажа, кандидатът следва да извърши хидроизолационни работи 
около долните части на корпуса на чилъра, контактуващи с бетонната площадка. 

10. Кандидатът следва да изчисли количество и предвиди пълнене на тръбната инсталация, 
захранваща подовите тела с нов хладилен агент, който не позволява замръзване на тръбите до 
минус 30 градуса по Целзий. 

11. Кандидатът следва да монтира 4 броя отсекателни кранове на тръбната инсталация. 
12. Кандидатът следва да затвори вход и изход на съществуваща съединителна тръбна 

връзка за допълване на инсталацията с вода. 
13. Кандидатът следва да постави нова изолация с дължина около 12 метра от вида 

„пароизолираща” на външната тръбна инсталация с цел предотвратяване на конденз и намаляване 
на загуби. 

14. Кандидатът следва да защити електро - захранващият кабел на чилъра в метална тръба с 
дължина около 6 метра, закрепена постоянно към бетонната площадка и херметизира отворите на 
тръбата против влизане на вода. 

15. Кандидатът следва да гарантира с декларация в свободен текст, гаранционно обслужване 
и извършва профилактични действия, съгласно ръководство издадено от производителя за монтаж и 
употреба на чилъра през времето на гаранционния срок, който е не по-кратък от 2 (две) години, 



считано от подписване на двустранния предавателно-приемателен протокол за приемане на 
доставката, монтажа и пускане в действие. 

16. Кандидатът следва да предвиди в гаранционното обслужване дейности по настройване на 
функциите „зимен” и „летен” режим на работа на новомонтираният чилър по заявка на Възложителя. 

17. Кандидатът следва да има възможност да реагира за 1 час да констатира проблем, както и 
възможност за ремонт на климатичните системи след получаване на заявка от Възложителя. 

18. Кандидатът следва да създаде и предаде на Възложителя досие на системета. 
19. Кандидатът следва да обучи за действия при аварийни ситуации, най-малко двама 

служители от страна на Възложителя.  
20. Кандидатът следва да предаде на Възложителя всички документи, отнасящи се до 

доставката, монтажа и употребата на новия чилър. 
21. Кандидатът следва да представи на Възложителя, ръководство за монтаж и употреба на 

новомонтирания чилър на български език в електронен или на хартиен носител. 
22. Доставеният чилър трябва да е нов и неупотребяван и да отговаря на всички стандарти в 

Република България по отношение на техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми на 
безопасност и включване към електрическата мрежа. 

23. Кандидатът следва да представи, не попълнен проект на договор. 
24. Възложителят заплаща всички държавни и/или общински такси свързани с 

предварителните дейности по организация за изпълнението на поръчката. 
25. Дейностите, обект на процедурата, следва да бъдат съобразени със съответните 

нормативни актове. 
26. При забава на изпълнението на поръчката по т. ІІ.1  по причина на общински или други 

институции, срока за изпълнение се удължава със срока на забавянето.  
            
            IV. Изисквания към изпълнението на поръчката по т. ІІ.2. 

1. Кандидатът трябва да извършва дейности, съгласно ръководство за употреба издадено от 
производителя на посочената марка техника по профилактика на климатиците на външни, вътрешни 
тела, измерване на количество хладилен агент и при необходимост да бъде допълнена. Мерната 
единица за допълване на охладителна течност е в грам.  
           2. Кандидатът следва да представи оторизация за профилактика на посочената в Приложение 
8 техника.   
            3. Дейностите, обект на процедурата, да бъдат съобразени със съответните нормативни 
актове; 
            5. Срок за започване на изпълнение на дейностите по т. ІІ.2 е пет дни след подписване на 
договора. 

6. Срок за изпълнение на дейностите по т. ІІ.2 е 24 (двадесет и четири) месеца.  
7. Кандидатът следва да представи, непопълнен проект на договор. 
 
 
V.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 
 
VІ.1.Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения. 
            VІ.2.Лицата, които ще извършат доставката и монтажа на прецизен климатик (чилър) и 
профилактиката на четирите броя таванни климатици, следва да притежават необходимата 
квалификация за извършване на поръчката. 
 
 

 VІ.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
  Офертата задължително трябва да съдържа: 
1. Кандидатите юридически лица, следва да посочат ЕИК, съгласно чл. 23 от Законаза 

търговския регистър или удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация – 
оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 3  (три месеца преди датата на 
подаване на офертата); 
 2. Кандидатите физически лица, следва да представят копие от документ за самоличност.               

3. Срок на изпълнение на договора; 



4. Срок на валидност на офертата; 
5. Място на изпълнение на предмета на поръчката; 
6. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката; 
7. Декларация, че дейностите извършвани от Изпълнителя, обект на процедурата, ще бъдат 

съобразени със съответните нормативни актове за конкретната поръчка  (свободен текст); 
8. Декларация (свободен текст), че кандидатът има възможност да реагира за 1 час да 

констатира проблем, както и възможност за ремонт на климатичните системи след получаване на 
заявка от Възложителя. 

9. Декларация, че Изпълнителят ще възстанови, евентуално нанесени щети на движимо, 
недвижимо имущество и/или трети лица  (свободен текст); 

10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, попълнена по образец, 
съгласно Приложение 3 от документацията; 

11. Декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП се подават, както следва: 
a)при събирателно дружество-от лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
б)при командитно дружество-от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните 
съдружници; 
в)при дружество с ограничена отговорност-от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
г)при акционерно дружество-от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса 
на овластяване-от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
д)при командитно дружество с акции-от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
е)при едноличен търговец-за физическото лице-търговец; 
ж)във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, които представляват 
кандидата или участника; 
з)в случаите по т. а-ж – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече 
от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е 
включена територията на Република България. 

12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по 
образец, съгласно Приложение 6 от настоящата документация. 

13. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по 
образец, съгласно Приложение 1 и 2 от документацията; 

14. Доказателства за техническите и квалификационни възможности; 
15. Списък на изпълнени от участника договори, сходни с предмета на поръчката. Участникът 

следва да представи доказателства за изпълнен поне един договор през последната календарна 
година. 

16. Ценово предложение за изпълнение на дейностите по т. ІІ.1, попълнено съгласно 
Приложение 3 от документацията; 

17. Ценово предложение за изпълнение на дейностите по т. ІІ.2, попълнено съгласно 
Приложение 4 от документацията; 

18. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 
 
 

 VIІ.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. 

 
 
VIII.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 
1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан 

непрозрачен плик. 
2. Всеки кандидат може да кандидатства за изпълнение на дейностите по т. ІІ.1 или по т. ІІ.2, 

както и за двете. 
3. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно приложение 3 и приложение 4. 
4. Ценовите предложения следва да бъдат изготвени по отделно за т. ІІ.1 и т. ІІ.2. 



5. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
                Адрес: 
                5.1.Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул.  „Гурко” № 6. 
                5.2.Име, адрес, телефон/факс на кандидата и предмет на поръчката. 

6. Офертите трябва да бъдат представени от 09:00 до 17:30 часа до 16.05.2012 г. в 
деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на посочения в т. 5.1. адрес. 

 
IX.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
 
Офертните предложения ще бъдат оценявани за всяка точка (т. ІІ.1 и т. ІІ.2) по отделно по 

критерий „Най-ниска предлагана цена”. 
 

X.КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

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. 
 

XI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
              
 ХІ.1. За дейности изпълнени по т. ІІ.1. плащането ще се извърши до 10 дни считано от 
подписване на двустранния предавателно-приемателен протокол за приемане на доставката, 
монтажа и пускане в действие на чилъра и представяне на оригинална фактура; 

ХІ.2. За дейности изпълнени по т. ІІ.2. плащането ще се извърши до 10 дни считано от 
подписване на протокол за извършената работа и оригинална фактура от страна на Изпълнителя. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                   
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Приложение № 1                  
                                                                                                                   Образец на оферта  

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по т. ІІ.1 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 

„Доставка и монтаж на прецизен климатик (чилър) в сградата на Комисия за регулиране на 
съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, ул.  „Гурко” № 6” 

 
     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 доставка и монтаж на прецизен климатик  (чилър)  в сградата на 
Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, ул.  „Гурко” № 6, съгласно 
изискванията, посочени в документацията. 
     2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от два 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. 
     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: ……………….. 2012 г.                          УПРАВИТЕЛ: ……………….. 
                     (подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Приложение № 2 
                                                      Образец на оферта 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по т. ІІ.2 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 

Профилактика на четири броя таванни климатици в сградата на Комисия за регулиране на 
съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, ул.  „Гурко” № 6” 

 
     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 профилактика на четири броя таванни климатици в сградата на 
Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, ул.  „Гурко” № 6, съгласно 
изискванията, посочени в документацията. 
     2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца. 
     3. Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя. 
     4. Срокът за започване изпълнението на дейностите по т. ІІ.2  е пет дни, считано от датата на 
подписване на договора с участника, избран за изпълнител на поръчката. - 
     5. Място на изпълнение на предмета на поръчката е гр. София, ул.  „Гурко” № 6. 
     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: ……………….. 2012 г.                          УПРАВИТЕЛ: ……………….. 
                     (подпис, печат)                  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
          Образец на оферта 
 

ОФЕРТА 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по т. ІІ.1 
 

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

 
„Доставка и монтаж на прецизен климатик (чилър) в сградата на Комисия за регулиране на 

съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, ул.  „Гурко” № 6” 
 
     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.Цената ни за изпълнение на договор с предмет: „Доставка и монтаж на прецизен климатик  
(чилър) в сградата на Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, ул.  
„Гурко” № 6”, е както следва: 
 
Обща цена ………………..лв. без ДДС 
 
Обща цена ………………..лв. с ДДС 
       2.Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката. 
 
 
 
 
 
Дата: …………….. 2012 г.     УПРАВИТЕЛ: ……………………. 
                                                                                                                  (подпис, печат) 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по т. ІІ.2 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 

Профилактика на четири броя таванни климатици в сградата на Комисия за регулиране на 
съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, ул.  „Гурко” № 6” 

 
     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.Цената ни за изпълнение на договор с предмет: „Профилактика на четири броя таванни 
климатици в сградата на Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се на адрес: гр. София, 
ул.  „Гурко” № 6”, е както следва: 
 
Обща цена ………………..лв. без ДДС 
 
Обща цена ………………..лв. с ДДС 
       2.Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката. 
 
 
 
 
 
 
Дата: …………….. 2012 г.     УПРАВИТЕЛ: ……………………. 
                                                                                                                  (подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
          (образец) 
 
 
                    ДЕКЛАРАЦИЯ 
                                по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 
 

     Долуподписаният/ата 
      
      …………………………………………….. 
                           (трите имена) 
 
     ЕГН ………………………………, л.к. …………………….., издадена на ……………….. от 
…………………………………, адрес: …………………………, в качеството си на: ………………………., 
регистрирано по ф.д. № …………………………на ……………., ЕИК/идентификационен № по 
БУСТАТ………….със седалище и адрес на управление ……………………………….. 
 
 
 
 
                      ДЕКЛАРИРАМ : 
 

 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
 1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,                    
включително изпиране на пари по чл. 253-чл. 260 от Наказателния кодекс; 
 1.2. подкуп по чл. 301-чл. 307 от Наказателния кодекс; 
 1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321-чл. 321а от Наказателния   кодекс; 
 1.4. престъпление против собствеността по чл. 194-чл. 217 от Наказателния кодекс; 
 1.5. престъпление против стопанството по чл. 219-чл. 252 от Наказателния кодекс. 
 

       Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.  
 
       Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Дата: ……………… 2012 г.   ДЕКЛАРАТОР:……………... 
                ( подпис, печат) 
 
        Гр. …………………. 
 
 
        
           
 
 
 
 
 
                                                                                                                   



                                                                                                                  Приложение № 6 
          (образец) 

 
 
                         ДЕКЛАРАЦИЯ 
                                     по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 
 
 
      Долуподписаният/ата 
      
      …………………………………………….. 
                           (трите имена) 
 
     ЕГН ………………………………, л.к. …………………….., издадена на ……………….. от 
…………………………………, адрес: …………………………, в качеството си на: ………………………., 
както и временно изпълняващ такава длъжност в …………. регистрирано по ф.д. № 
…………………………на ……………., ЕИК/идентификационен № по БУСТАТ 
………………………….със седалище и адрес на управление ……………………………….. 
 
 
 
     ДЕКЛАРИРАМ : 
 
      1.Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
      2.Представляваният от мене участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
      Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
       Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
        Дата: ……………… 2012 г.    ДЕКЛАРАТОР:……………... 
                       (подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



             Приложение № 7 
 
Количествена сметка 

Дейности  мярка количество Цена без 
ДДС 

Демонтаж на стар чилър  бр.   
Транспортиране на чилър в имот на КРС км   
Използване на кран часове   
Хидроизолационни работи на площадка м2   
Доставка и монтаж на нов чилър бр.   
Изчисление на количество хладилен агент часове   
Доставка и допълване на инсталации с хладилен агент л   
Доставка и полагане на хидроизолация м2   
Доставка и монтаж на отсекателни кранове бр.   
Доставка и монтаж на изолация върху външна тръбна 
инсталация м   

Доставка и монтаж на защитна, метална тръба м   
Общо цена без ДДС  
Общо цена с ДДС  

 
 
 
 
 
 
 
Дата: …………….. 2012 г.     УПРАВИТЕЛ: ……………………. 
                                                                                                                  (подпис, печат) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 
 

 

 


