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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Правно основание за избор на процедурата – прогнозната стойност на 
обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 187 е съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, 
с оглед на което настоящата обществена поръчка ще се проведе при спазване на 
условията и реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява. 
2. Възложител на обществената поръчка – съгласно чл. 5, ал. 2, т. 12, във връзка с 
чл. 7, ал.1 от ЗОП е Зам. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна 
среда (ИАОС). 
 
РАЗДЕЛ ІІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 
ПОРЪЧКАТА 
 
1. Обект на поръчката:  

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуги“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, 
т. 3 от ЗОП. 

Кодът на поръчката съобразно Класификатора за обществени поръчки (CPV) е 
42512000 и 39717200. 

 
2. Предмет на възлагане на настоящата поръчка: 

 „Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС“. 
В изпълнение на обществената поръчка, предмет на възлагане, определеният 

Изпълнител следва да осъществи дейности, изразяващи се в следното: 
До 29.11.2019 г. да бъдат осъществени дейности, които да гарантират нормалното 

функциониране на системите и поддържането им в работен режим.  
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на 

обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации   
на Възложителя, съдържащи се в Раздел Х от настоящата обществена поръчка. 

 
3. Цел на провежданото възлагане: 

Целта на провежданото възлагане по реда на глава 26 от ЗОП е да се съберат 
неограничен брой писмени оферти, съдържащи техническо и финансово предложение 
за изпълнение на поръчката и да се сключи договор при най-добрите за Възложителя 
финансови условия за сервизно обслужване на климатичните съоръжения в 
системата на ИАОС. 

 
4. Критерии за възлагане: най- ниска цена 

5. Място за изпълнение на дейностите: 
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Мястото за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането, е 
определено от предмета на обществената поръчка и е конкретизирано в Техническите 
изисквания.  

6. Прогнозна стойност: 

Прогнозната стойност на обслужването на климатичните съоръжения е на обща 
прогнозна стойност 45833,34 лв. без ДДС и 55 000 лв. с ДДС, платими както следва 
22 916,67 лв. без ДДС и 27 500 лв. с ДДС през 2018 г. и 22 916,67 лв. без ДДС и 
27 500 лв. с ДДС през 2019 г., което е основание за прилагане на чл. 20, ал. 3 от ЗОП- 
събиране на оферти с обява. 

7.     Разходи по участие в процедурата: 
Разходите за подготовка и изготвяне на офертата са за сметка на участниците в 

процедурата. Те не могат да предявяват каквито и да е било претенции спрямо 
Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на 
офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя. 

8.   Цена и начин на плащане:  

Предложената от участниците цена трябва да включва всички разходи за 
изпълнение на услугата, предмет на възлагане с настоящия договор, както и 
заложеното количество фреон. Плащането на дължимите суми се извършва в срок 
до 30 дни след издадена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя фактура, както 
и подписан от страните междинен/окончателен приемо-предавателен протокол с 
които се приемат извършените дейности по договора. 

9. Срок за подаване на оферти: 

Участниците могат да подават оферти до 17:30 часа на 16.08.2018 г. в 
деловодството на Изпълнителна агенция по околна среда на адрес: град София, бул. 
"Цар Борис III" №136, етаж 1, стая 101. 

10. Отваряне на офертите: 

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 17.08.2018 г. от 10:00 часа в  
сградата на ИАОС. 

11. Срок на валидност: 

Срокът на валидност на офертите е 90 ( деветдесет) календарни дни, считано от 
датата на отварянето им.  

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 
когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не 
удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 



5 

 

 

 
12. Неустойка за отказ от сключване на договор: 

При отказ без уважителни причини на избрания за изпълнител да сключи 
договор въз основа на проведената открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, същият дължи на възложителя неустойка в размер на 10% (петнадесет 
процента) от стойността на договора. 

13. Максимален срок: 

Максималният срок за изпълнение на поръчката е не по- късно от 29.11.2019 г. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ 
УЧАСТНИЦИТЕ. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА 
ПОДБОР 

А. Лично състояние на участниците 

1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно юридическо 
лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени 
поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в обявата и настоящата 
документация. 

2. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, 
когато: 

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 
по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, 
чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление, аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или трета страна; 

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила; 

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.5. е установено, че: 
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а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на промяна в обстоятелствата по т. 2, както и да представят съответните 
доказателства за това. 

Основанията за отстраняване по т. 2 се прилагат до изтичане на следните 
сроковете: 

- пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства 
по т. 2.1. и т.2.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.5, буква "а", 
освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

 Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 2 с декларации по 
образец на Възложителя (образец N:3 и N:4). 

Всички  документи  трябва  да  бъдат  попълнени  на  български  език,  без  
поправки  и/или изтривания, и представени в съответствие с предоставените от 
възложителя образци, чиито условия са  задължителни  за  участниците  и  не  могат  да  
бъдат  променяни.   

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (т.2.1., 
2.2. и 2.6.) се подписва от лицата, които представляват участника (Образец N:3). Когато 
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (т.2.3.- 2.5.) се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява (образец N:4). Когато участникът предвижда 
участието на подизпълнители, или се позовава на капацитета на трети лица, за тях не 
трябва да са налице основанията за отстраняване. Когато участник в обществената 
поръчка е обединение, участникът ще бъде отстранен, ако за член на обединението е 
налице някое от основанията за отстраняване. 

Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗОП (т.2.1. и т. 2.3.) се представят при 
подписване на договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. 

3. В съответствие с разпоредбите на Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
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режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, 
Възложителят отстранява от участие дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително контролираните от тях лица. На 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по 
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 3 с декларация по 
образец на Възложителя (образец №5). 

Б. Изисквания към участниците: 

1. Към икономическо и финансовото състояние на участника: 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическо и 
финансово състояние на участника 

.2. Технически и професионални способности: 

1. Да разполага с минимум двама специалисти, които да притежават документ за 
правоспособност, издаден при условията на чл. 10, параграфи 3 – 5 и 7 на 
Регламент (ЕС) № 517/2014 и на наредбата по чл. 17, ал. 2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за извършване на дейности, 
посочени в т.1-3 чл. 17 б, ал 2 от ЗЧАВ. 
 
Доказва се със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката. В 
списъка се посочва професионалната компетентност и правоспособност.   
 

2. Да притежава документ за правоспособност на основание чл. 17 б, ал 2 от 
ЗЧАВ, във връзка с чл. 10 § 6 на Регламент 517/2014 г., издаден при условията 
на чл. 10, параграфи 5 и 7 от регламента и на наредбата по чл. 17, ал. 2 от 
ЗЧАВ. 
Доказва се с декларация от представляващия участника. 
 

3. Да е изпълнил успешно дейности (услуги) през последните 3 години (считано 
от датата на подаване на офертата), с предмет и обем, които са идентични или 
сходни с предмета на поръчката, заедно с доказателство за извършването им. 

 
*сходни с предмета на поръчката са услуги: за сервизна поддръжка, 
абонаментно обслужване и извънгаранционно поддържане на климатична 
техника. 



8 

 

 

Доказва се със списък на извършените дейности през последните 3 години 
по Образец № 8 от документацията, в едно с удостоверения за добро 
изпълнение. 

4. Да разполага със сервизна база, снабдена с необходимите инструменти, 
съоръжения и техническо оборудване, необходими за качественото и срочно 
изпълнение на поръчката. 
 
Доказва се с декларация, свободен текст. 

 

Използване капацитета на трети лица. Подизпълнители. 

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на 
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 
свързани с техническите способности и професионалната компетентност. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са 
налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от 
участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези 
условия. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 
третите лица задължения. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 
Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 
този капацитет. 

В съответствие с чл. 66, ал.  1 от ЗОП участниците посочват в офертата 
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.  
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Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да 
бъде обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, 
както и да подава самостоятелно оферта. 

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или 
включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 11 и 12 
от ЗОП. 

В. Други основания за отстраняване от участие: 

1. Възложителят отстранява от участие участник, който:  

1.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 
посочено в документацията;  

1.2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката;  

1.3. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е 
приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;  

1.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП). 

 

РАЗДЕЛ ІV. ДЕКЛАРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 
СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 
и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на  декларациите и 
образците, изготвени от Възложителя (раздел ХІ).  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е 
посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в 
обединението, подизпълнителите и третите лица се представят доказателства за 
съответствие с критериите за подбор и се декларира липса на основания за 
отстраняване. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 
подизпълнителите, и третите лица, ако има такива. 

РАЗДЕЛ V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. 
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1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с 
изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. 

2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща 
изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката. 

3. Не се допуска представянето на варианти. 

4. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и 
чуждестранни юридически лица, както и техни обединения. 

5. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се 
представи и документ за учредяване на обединението (заверено копие). 

6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки 
участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 
на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 

8. В настоящата обществена поръчка едно юридическо лице може да участва 
само в едно обединение. 

9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура. 

10. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка 
на участника. 

 

Всяка оферта следва да съдържа: 

  Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на 
изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените 
към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. 

Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към офертата си 
участниците представят следните документи:  

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец 
№1  

2. Представяне на участника – по Образец № 2 
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3  
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 4 
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5. Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата – по Образец 5 

6. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл.56 ЗОП 
(когато е приложимо) 

7. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е 
законния представител на участника (когато е приложимо) 

8. Декларации по 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП  (по Образец № 3) и по чл. 54, ал. 1, т. 
3-5 от ЗОП (по Образец № 4) за:- всеки от участниците в обединението, което не 
е юридическо лице (когато е приложимо)  и/или - за всеки подизпълнител 
(когато е приложимо)  

9. Документ за създаване на обединение (когато същото не е юридическо лице) по 
чл.37, ал.4 ППЗОП (когато е приложимо) 

10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители – по Образец № 6 (когато е приложимо) 

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по Образец № 7 (когато 
е приложимо) 

12. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени от  участника през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата – по Образец № 8 

13. Доказателства за извършени услуги съгл. чл.64, ал.1, т. 2 ЗОП, както и 
доказателства съгл. чл.65, ал.3 ЗОП (когато е приложимо) 

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация, чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 
Възложителя- по Образец № 9 

15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по Образец № 10 
16. Ценово предложение - по Образец № 11 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в 
запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, 
(когато е приложимо); 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката. 

 

РАЗДЕЛ VI. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Срок за представяне на офертите 16.08.2018г., 17:30 часа. 
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Обявата се публикува на интернет страницата на възложителя, в профила на 
купувача. В посочения от възложителя срок участникът следва да представи оферта. 

Същата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от 
упълномощен от него представител – лично или по поща с препоръчано писмо с 
обратна разписка, до крайния срок за получаване на офертите, посочен в публикуваната 
Обява. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати 
офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес, 
преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 
офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на 
офертата на адреса и в срока, определен от него. 

Върху опаковката се посочва – наименованието на участника, включително 
участниците в обединението, (когато е приложимо); адрес за кореспонденция, телефон 
и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Офертата 
следва да бъде представена на адреса, посочен в Обявата за обществената поръчка, а 
именно: гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, Деловодство, стая № 101. 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато 
към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 
който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Не се 
допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в 
този списък. 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 
промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява 
по-нататъшното участие в процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан 
ясно изписан текст: „Допълнение /Промяна към вх. №……...........…“ 

След изтичане на крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да 
оттеглят или променят офертите си.   

При писмено искане за разяснение по условията на обществената поръчка, 
направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, 
възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да ги публикува в профила 
на купувача. 
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Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни, ако 
в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След 
изтичането на този срок възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, 
независимо от техния брой. 

РАЗДЕЛ VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 
датата на отварянето им. 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 
когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не 
удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

РАЗДЕЛ VIII. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Възложителят провежда процедурата, като след изтичане на срока за приемане 
на офертите назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените 
оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се 
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

Членовете на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП следва да декларират, че по 
отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Членовете на 
комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 
узнали във връзка със своята работа в комисията. 

 Членовете на комисията и консултантите представят на Възложителя декларация 
за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и за спазване на изискванията 
за опазване в тайна на обстоятелства, станали им известни по време на работата на 
комисията, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап 
от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните 
обстоятелства. 

Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията отваря офертите по реда на тяхното 
постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат 
да присъстват представители на участниците. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за 
утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в 
профила на купувача.  

 

РАЗДЕЛ IX. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
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Комисията оценява събраните оферти въз основа на следната методика за 
оценка: 

1. Критерии за възлагане 
 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 
допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий за възлагане – най-ниска 
цена. 

Оценява се общата предложената цена за извършване на услугата за всяка 
обособена позиция по отделно, която е формирана възоснова на общия брой 
климатични съоръжения, които подлежат на сервизно обслужване и заложеното 
количество фреон. 

Участникът, предложил най-ниска цена се класира на първо място. Останалите 
участници, се класират във възходящ ред на предложените цени. 

В случай че оценките на две или повече оферти са равни се прилага реда по чл.58, 
ал.2, т.1 и т.3 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

РАЗДЕЛ X. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Комуникация между участниците в процедурата и възложителя: 

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата процедура, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и 
уведомления на адреса за получаване на оферти: Изпълнителна агенция по околна 
среда, в гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, по факс, чрез препоръчано писмо с 
обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда 
на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат 
адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.  

2. Документацията за участие: 

Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от сайта на ИАОС. 
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Раздел X: 

Технически изисквания 
 

КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП 

 

С ПРЕДМЕТ: 

 

„Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на 
ИАОС“ 

       1.Кратко описание на поръчката: Сервизното обслужване обхваща климатичната 
техника на ИАОС, разположена в автоматичните измервателни станции за контрол 
качеството на атмосферния въздух (АИС за ККАВ) от Националната система за 
контрол качеството на въздуха в реално време, в мобилните автоматични станции за 
имисионен и емисионен контрол (МАС-имисии и МАС-емисии), както и тази, 
обслужваща лабораториите и други помещения в системата на ИАОС която работи 
целогодишно на денонощен режим,. 

Сервизното обслужване включва изпълнението на следните дейности:  

1) периодични профилактични прегледи;  

2) ремонт на апаратурата, с цел поддържането й в непрекъсната техническа 
изправност; 

2. Място на изпълнение на поръчката: на територията на страната, съобразно 
посоченото в техническите изисквания, за всяка обособена позиция по отделно. 

3. Срок за изпълнение на поръчката:   
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-за първи етап от договора до 31.12.2018 г, като профилактиката следва да се 
извърши не по- късно от 19.10.2018г. 

-за втори етап от договора до 29.11.2019 г, като профилактиката следва да се 
извърши не по- късно от 30.08.2019г. 

4. Критерии за възлагане на поръчката: най-ниска цена. 

  5. Структура на поръчката. Пълно описание на предмета на обществената 
поръчка. Изисквания към изпълнението на поръчката 

 

            5.1.Структура на поръчката. Пълно описание на предмета на обществената 
поръчка 

 Обществената поръчка е разпределена в 15 самостоятелно обособени позиции, 
като общата й стойност е 45833,34 лв. без ДДС и 55 000 лв. с ДДС, платими както 
следва 22 916,67 лв. без ДДС и 27 500 лв. с ДДС през 2018 г. и 22 916,67 лв. без ДДС 
и 27 500 лв. с ДДС през 2019 г.  

 5.1.1. Обособена позиция № 1: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на ИАОС - гр. София 

На територията на ИАОС –гр. София и в обекти, които са зачислени към нея, са 
монтирани следните съоръжения, които подлежат на сервизна поддръжка:    

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 103 

Nordstar-35GWAGX1C 1 

2 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 105 

Midea MSR18HRDN1 1 

3 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 203 

Midea-MSG-12HRDN1 1 

4 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 204 

Hyundai HSH-242BE 1 

5 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая РЕПГРТЕ 

Samsung AQ18A1RE 1 

6 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, Зала 1 

SAMSUNG AQ18A1RE 1 

7 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, Зала 2 

Midea MSR-5HRN1-QC2     1 

8 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, Зала 3 

Midea MSR18HRDN1     1 

9 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, Зала 3 

Samsung-AQ18A1RE 1 
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10 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 401 

Midea MSR-12HRN1 1 

11 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 402 

Midea MSR-12HRN1 1 

12 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 403 

STULZ 1 

13 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 404 

Midea MSR-18HRN1 1 

14 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 405 

Midea MSG-18HRDN1 1 

15 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 406 

Midea MSG-09HRDN1 inverter 1 

16 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 407  

STULZ 1 

17 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 408 

Midea MSR-18HRN1 1 

18 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 408 

STULZ  1 

19 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 409 

STULZ  1 

20 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 409 

Samsung AS120VE 1 

21 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 410 

NordstarKFR-35GV/A 1 

22 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 411 

STULZ  1 

23 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 411 

Mitsubishi SRK357G-S 1 

24 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 412 

STULZ  1 

25 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 413 

STULZ  1 

26 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 416 

Midea MSR-12HRN1 1 

27 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 417 

Nordstar35GWAGX1C 1 

28 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 418 

STULZ 1 

29 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 501 

Panasonic CS/CU-RE12PKE 1 

30 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 504 

Midea MSG-12HRDN1                                       2 

31 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 504 

STULZ 1 

32 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 505 

Midea MSR-18HRN1  1 
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33 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 506 

Nordstar KFR-35GW/A 1 

34 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 507 

STULZ 1 

35 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 508 

STULZ 1 

36 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 510 

Nordstar KFR-35GW/A 2 

37 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 511 

STULZ 1 

38 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 513 

Nordstar KFR-35GW/A 1 

39 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 514 

Midea MSR-12HRN1 1 

40 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 514 

STULZ 1 

41 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 515 

Nordstar KFR-35GV/A 1 

42 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 517 

Crown 1 

43 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 517 

Haier HSU-18RE03/R2 1 

44 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 518 

Panasonic                   1 

45 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 518 

 STULZ 1 

46 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 601 

Midea MSR-18HRN1 1 

47 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 603 

Beko BKC090/BKC/091 1 

48 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 607 

Samsung MH118ZA1-09 1 

49 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 608 

Nordstar KFR35GWAGx1c 1 

50 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 610 

Haier HSU-12RE03/R2 1 

51 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 611 

Midea MSR-12HRN1 1 

52 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 613 

Coolstar 1 

53 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 615 

Midea MSR12ADRN1 1 

54 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 618 

Samsung AQ181RE 1 

55 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 701 

Midea MSR-18HRN1 1 
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56 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 705 

Midea MSG-12HRDN1 1 

57 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 707 

Haier AS102ANA1A 1 

58 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 711 

Midea MSG-09HR 1 

59 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 712 

Samsung AQ18A1RE  1 

60 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 714 

Fujitsu ASWJ242FCC                                      2 

61 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 715 

Samsung AQ18A1RG 1 

62 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 716 

Midea MSG-12HRDN1 1 

63 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, стая 717 

Samsung AQ18A1RE 1 

64 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136,  Сутерен 

Midea MSR-18HRN1 1 

65 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, Сутерен  

Midea MSR-18HRN1 1 

66 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, библиотека 

Nordstar 35GWAGX1C 2 

67 ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III, № 
136, информационен център 

Coolstar 2 

68 АИС Павлово в двора на ИАОС, гр. 
София, бул. Цар Борис III, № 136 

Sanyo SAP-KP124EHA 1 

69 АИС Павлово в двора на  ИАОС, гр. 
София, бул. Цар Борис III, № 136 

Fujitsu                                     1 

70 АИС Надежда гр. София, 
кв. “Надежда”, бл. 30 

Haier HSU-12RD03 1 

71 АИС Надежда гр. София, 
кв. “Надежда”, бл. 30 

Aermec CX133-LP 1 

72 АИС Красно село гр. София, кв. 
“Хиподрума” 

Panasonic CS-A12BK 1 

73 АИС Красно село гр. София, кв. 
“Хиподрума” 

Midea MSG-12HRDN1  1 

74 АИС Дружба гр. София, кв. “Дружба”, ул. 
„Ил. Бешков” и ускорено шосе 

Haier HSU-12HV03/R2(DB) 1 

75 АИС Младост гр. София, 
ж.к. "Младост", двора на НИМХ  

Haier HSU-12RD03 1 

76 АИС Младост гр. София, 
ж.к. "Младост", двора на НИМХ  

Aermec CX133-LP 1 

77 АИС Копито, Телевизионна кула Копито Fuji ROM-24LA2                                   1 
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78 АИС Юндола, в Учебно опитно 
стопанство Георги Аврамов, на 
територията на местност Старина 

Delonghi H18-HRF1 2 

79 АИС Витиня, в Държавна дивечовъдна 
станция Витиня 

Haier HSU-12HA/103R20B 1 

80 АИС Център гр. Перник, кръстовище ул. 
“Радомир” и ул. “Ихтиман  

Haier HSU-12RD03 1 

81 АИС Център гр. Перник, кръстовище ул. 
“Радомир” и ул. “Ихтиман  

Midea MSG-12HRDN1  1 

82 Ръчен пункт кв. Църква гр. Перник Fujitsu  AOY7RSC                          1 

83 АС за радиационен контрол  Гара Яна Midea 1 

84 АС за радиационен контрол Бухово Midea 1 

85 МАС за емисии  регистрационен номер 
CA5319HX  

LG R12AH 1 

86 МАС регистрационен номер С0610КС Haier  1 

87 МАС за имисии регистрационен номер 
СВ8449 АВ 

 Samsung AR09HSFNBWKN 1 

 

Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в 
техническа изправност, монтирани в сградата на ИАОС-София и обекти, които се 
обслужват от нея е 93 (деветдесет и три) броя. Към система STULZ има по 2 изнесени 
тела на всеки етаж (4 и 5). 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

        Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 е 
11 166,68 лв /единадесет хиляди  сто шестдесет и шест лева и 66 ст./ без ДДС и 
13 400,02 лв /тринадесет хиляди и четиристотин лева и 2 ст. / с ДДС, в това число: 

 -За първи етап 5583,34 /пет хиляди петстотин осемдесет и три лева и 34 ст. /лв 
без ДДС или 6700 /шест хиляди и седемстотин лева /лв с ДДС 

-За втори етап 5583,34 /пет хиляди петстотин осемдесет и три лева и 34 ст. /лв 
без ДДС или 6700 /шест хиляди и седемстотин лева /лв с ДДС 

       5.1.2. Обособена позиция № 2: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Благоевград. 
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На територията на РЛ Благоевград са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ Благоевград, гр. Благоевград, ул. 
„Свобода“ № 1, Лаборатория за 
биологичен мониторинг 

Midea 1 

2 РЛ Благоевград, гр. Благоевград, ул. 
„Свобода“ № 1, Лаборатория 
"Инструментални методи за анализ-ААС" 

Midea 1 

3 РЛ Благоевград, гр. Благоевград, ул. 
„Свобода“ № 1, Лаборатория "Качесто на 
водите 

LG LS-K 1864 EL, сплит система   1 

4 РЛ Благоевград, гр. Благоевград, ул. 
„Свобода“ № 1, Лаборатория "Качесто на 
водите 

Midea MSR 12 HRN1 1 

5 РЛ Благоевград, гр. Благоевград, ул. 
„Свобода“ № 1, Лаборатория " Качество на 
почвите 

Samsung, 
AXH120VEOK/ASH120VE, 
сплит система 

1 

6 АИС Благоевград, гр. Благоевград, ж.к. 
"Ален Мак" 

FUL ELECTRIC RSM 7LA, ROM 
24LA2, сплит система 

1 

 

Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в 
техническа изправност на територията на РЛ – Благоевград са 6 (шест) броя. 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
2 е 1000 /хиляда лева/ лв без ДДС или 1200 хиляда и двеста лева /лв с ДДС, в това 
число: 

-За първи етап 500 /петстотин лева/ лв без ДДС или 600 /шестстотин лева /лв с 
ДДС 

-За втори етап 500 /петстотин лева/ лв без ДДС или 600 /шестстотин лева /лв с 
ДДС. 

           5.1.3. Обособена позиция № 3: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Бургас: 
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На територията на РЛ Бургас са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 406 

General cool, WM800, 
прозоръчен тип 

1 

2 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 305А 

Tung Chiaur(Hong Kong) 
Limited Dynamic FG12RE, 
сплит система   

1 

3 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 403 

Tung Chiaur(Hong Kong) 
Limited Dynamic FG12RE, 
сплит система   

1 

4 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675,  стая 408 

Tung Chiaur(Hong Kong) 
Limited Dynamic FG12RE, 
сплит система   

1 

5 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 405 

Tung Chiaur(Hong Kong) 
Limited Dynamic FG12RE, 
сплит система   

1 

6 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 303 

Tung Chiaur(Hong Kong) 
Limited Dynamic FG12RE, 
сплит система   

1 

7 Мобилна лаборатория Мерцедес с 
регистрационен номер СА5352АР 

General cool, AK Series  9(50Hz) 
Model, прозоръчен тип 

1 

8 АИС Несебър, гр. Несебър, 
ул. „Л. Каравелов”№1 

FUJI, RSM 7LA, ROM 24LA2, 
сплит система       

1 

9 АИС Несебър, гр. Несебър, 
ул. „Л. Каравелов”№1 

MIDEA  MSR-12HRN-1, сплит 
система   

1 

10 АИС Долно Езерово, гр. Бургас, 
кв. “Долно езерово”, у-ще ,,Христо Ботев 

Midea MSG-121HRDN1, сплит 
система   

1 

11 АИС Долно Езерово, гр. Бургас, 
кв. “Долно езерово”, у-ще ,,Христо Ботев 

HAIER, HSU-12H03(BP)1, 
сплит система   

1 

12 АИС Меден Рудник, гр. Бургас 
ж.к. “Меден рудник”,  зона Б, у-ще 
,,Константин Петканов” 

Midea MSG-121HRDN1, сплит 
система   1 

13 АИС Меден Рудник, гр. Бургас 
ж.к. “Меден рудник”,  зона Б, у-ще 
,,Константин Петканов” 

PANASONIC,  CS-A125KE, 
сплит система   

1 

14 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 302 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

15 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 304 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

16 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 305 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 
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17 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 305А 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

18 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 410 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

19 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 411 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

20 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 409 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

21 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 501 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

22 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675,  стая 502 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

23 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 504 

Nordstar, KFR 35GW, сплит 
система   

1 

24 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 404 

BEKO, ВК 181, сплит система   1 

25 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 402 

BEKO, ВК 181, сплит система   1 

26 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675, стая 412 

HAIER, HSU-12RD03, сплит 
система   

1 

27 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675,  406 

MIDEA MSR-09HRN-1   1 

28 РЛ Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 
67, п.к. 675,  407 

MIDEA MSR-12HRN-1 1 

29 МАС eмисии стара с регистрационен 
номер С 8910 КВ HAIER, HSU 12HV03/R2 1 

 

        Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ-Бургас са 29 (двадесет и девет) броя. 

 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
3 е 3866,68 / три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и 68 ст. /лв без ДДС или 
4640,02 /четири хиляди шестстотин и четиридесет лева и 2 ст. /лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап 1933,34 / хиляда деветстотин тридесет и три лева и 34 ст. /лв без 
ДДС или 2320, 01 /две хиляди триста и двадесет лева и 1 ст. /лв с ДДС 

-За втори етап 1933,34 / хиляда деветстотин тридесет и три лева и 34 ст. /лв без 
ДДС или 2320 /две хиляди триста и двадесет лева и 1 ст. /лв с ДДС 
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           5.1.4. Обособена позиция № 4: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Варна: 

На територията на РЛ Варна са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 105  “Води” 

Osaka CH17N 1 

2 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 203  “ААС” 

“ ВЕКО” , ВК 180 / ВК 181 1 

3 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 110  “Атм.в-х-Имисии” 

“NORDSTAR”,KFR 35/GWA 1 

4 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 113  “Счетоводство” 

“NORDSTAR”,KFR 35/GWA 1 

5 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 104  ”Н-к лаборатория” 

“NORDSTAR”,KFR 35/GWA 1 

6 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 103  “Води” 

“NORDSTAR”,KFR 35/GWA 1 

7 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 
4,Стая 111  “Приемна” 

“NORDSTAR”,KFR 35/GWA 1 

8 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 311 ”Калибровъчна” 

“NORDSTAR”,KFR 35/GWA 1 

9 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 201 ”Качество” 

“MIDEA”,MSG-12HR 1 

10 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 303  “Газхроматография” 

“MIDEA”,MSG-12HR 1 

11 
АС “Радиационни измервания “ 

“HAIER”,  HSU-12RD03 1 

12 АИС ”Батак” гр. Варна, 
пункт Батак, ул. “Александър Дякович” № 
33 

“SAMSUNG”, AQV12VBAN  
1 

13 АИС ”Добрич” - гр. Добрич, 
ж.к. „Добротица” № 12, двора на ОУ „Хан 
Аспарух” 

MIDEA MSR-12HRFN1 
1 

14 АИС ”Старо Оряхово” - "Горска барака", 
района на лесничейството към горско 
стопанство  - Горен Чифлик 

“DELONGHI, HIO18-HFI  
1 

15 АИС ”Старо Оряхово” - "Горска барака", 
района на лесничейството към горско 
стопанство  - Горен Чифлик 

“DELONGHI, HIO18-HFI  
1 

16 АИС ”Извори” - гр. Девня гр. Девня, 
пл. “Съединение”, кв. “Изворите 

“DELONGHI, HIO18-HFI  1 
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17 АИС ”Ангел Кънчев” - гр. Варна, 
СОУ „Ангел Кънчев 

“DELONGHI, HIO18-HFI  1 

18 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 102“Радиационни измервания“ 

“SAMSUNG” , AWH-090ZE  1 

19 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 105“Радиационни измервания“ 

“SAMSUNG” ,  AWH-090ZE 1 

20 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 109 ”Атм.в-х-емисии” 

“MIDEA”, MSG-09HRDN1 1 

21 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 101“Радиационни измервания“ 

“MIDEA”, MSG-09HRDN1 1 

22 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 301 ”Газхроматография ” 

“MIDEA”, MSG-12HRDN1 1 

23 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 302  “Газхроматография” 

“MIDEA”, MSG-12HRDN1 1 

24 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 106  “Пробоподготовка” 

“MIDEA”, MSG-12HRDN1 1 

25 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 112  “Почви и отпадъци” 

“MIDEA”, MSG-12HRDN1 1 

26 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 203  “ААС”- апаратна 

“MIDEA”, MSG-12HRDN1 1 

27 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 303  “Газхроматография” 

“SAMSUNG “, AWH126JE 1 

28 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 101 „Води“  

“MIDEA”, MSR-12HRN1 1 

29 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 108 „Води“ 

“MIDEA”, MSR-12HRN1 1 

30 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 104“Радиационни измервания“  

“MIDEA”, MSR-12HRN1 1 

31 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 202  “ААС 

“MIDEA”, MSR-12HRN1 1 

32 РЛ Варна, гр. Варна,  Ул. „Ян Палах” № 4, 
Стая 303  “Газхроматография”- 

“MIDEA”, MSR-12HRN1 1 

33 Мобилна имисионна лаборатория с 
регистрационен номер СА 5346 АР 

“HAIER”, HSU-18RE03/R2 1 

34 МАС за имисии регистрационен номер СВ 
8447АВ 

Samsung Digital 
AR09HSFNBWKN 

1 

35 МАС за емисии регистрационен номер СА 
0082 ХМ 

 General DC Inverter 
ASHG12LJCA 

1 

 

    Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ - Варна са 35 (тридесет и пет) бр.  

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  
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Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
4 4666,66 /четири хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 66 ст. /лв без ДДС или 
5599,98 /пет хиляди  петстотин  деветдесет и девет лева и 99 ст. /лв с ДДС, в това 
число: 

-За първи етап 2333,33 /две хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст. /лв без 
ДДС или 2799,99 /две хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и 99 ст. /лв с ДДС 

-За втори етап 2333,33 /две хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст. /лв без 
ДДС или 2799,99 /две хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и 99 ст. /лв с ДДС 

 

 

5.1.5. Обособена позиция № 5: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Велико Търново. 

 

На територията на РЛ Велико Търново са монтирани следните съоръжения, 
които подлежат на сервизна поддръжка: 

№  Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ - Велико Търново; гр. В. Търново, ул. 
"Никола Габровски" № 68, Лаборатория 
Води 

Midea MSR18HRN1 1 

2 РЛ - Велико Търново; гр. В. Търново, ул. 
"Никола Габровски" № 68, Лаборатория 
Води 

Midea MSR18HRN1 1 

3 РЛ - Велико Търново; гр. В. Търново, ул. 
"Никола Габровски" № 68, Лаборатория 
ИМА 

Midea MSR18HRN1 1 

4 РЛ - Велико Търново; гр. В. Търново, ул. 
"Никола Габровски" № 68, Лаборатория 
Почви 

Midea MSR18HRN1 1 

5 РЛ - Велико Търново; гр. В. Търново, ул. 
"Никола Габровски" № 68, Лаборатория 
ГХ 

HAIER HSU-12HD03/R2(DB)– 
инверторен тип  

1 

6 РЛ - Велико Търново; гр. В. Търново, ул. 
"Никола Габровски" № 68, Лаборатория 
ICP 

NORDSTAR KFR-35GW/AGX1c 
- инверторен тип 

1 

7 АИС гр. Горна Оряховица, зелена площ 
ул. "19-ти февруари" 

FUJITSU – DC инверторен тип 1 
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8 ОПСИС гр. Свищов сградата на 
Общината, стая № 36 

Samsung SH12 ZA1B 1 

 

      Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ-Велико Търново е 8 (осем) броя. 

 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
5 е 1 066,66 хиляда шестдесет и шест лева и 66 ст. /лв без ДДС или 1280 /хиляда двеста 
и осемдесет лева /лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап 533,33 /петстотин тридесет и три лева и 33 ст. /лв без ДДС или 
640 /шестстотин и четиридесет лева /лв с ДДС 

-За втори етап 533,33 /петстотин тридесет и три лева и 33 ст. /лв без ДДС или 
640 /шестстотин и четиридесет лева /лв с ДДС 

5.1.6. Обособена позиция № 6: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Враца. 

 

На територията на РЛ Враца са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№  Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSR 12HRN1 1 

2 АИС-Враца, гр. Враца, ул. В.Кънчов и ул. 
Н. Войводов 

Haier HSU-12RD03 1 

3 АИС-Враца, гр. Враца, ул. В.Кънчов и ул. 
Н. Войводов 

MIDEA MSG 12HRDN1 1 

4 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

NORDSTAR KFR-35GU/A 1 

5 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 12HR 1 

6 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

Haier HSU-18H03 1 
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7 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 12HR 1 

8 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 12HR 1 

9 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 12HR 1 

10 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 12HR 1 

11 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 09HRDN1 1 

12 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 09HRDN1 1 

13 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 12HR 1 

14 РЛ-Враца, гр. Враца, ул.,,Екзарх Йосиф" 
№81 

MIDEA MSG 12HR 1 

 

Общият брой климатични съоръжения,  които следва да се подържат в 
техническа изправност на територията на РЛ-Враца е 14 (четиринадесет) броя. 

 Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
6 е 1833,34 /хиляда осемстотин тридесет и три лева и 34ст. /лв без ДДС или 2200 /две 
хиляди и двеста лева /лв. с ДДС, в това число: 

-За първи етап 916,67 /деветстотин и шестнадесет лева и 67ст. /лв без ДДС или 
1100 /хиляда и сто лева /лв с ДДС 

-За втори етап 916,67 /деветстотин и шестнадесет лева и 67ст. /лв без ДДС или 
1100 /хиляда и сто лева /лв с ДДС 

 

5.1.7. Обособена позиция № 7: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Монтана. 

На територията на РЛ Монтана са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№  Обект/адрес Климатик; Модел брой 
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1 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. СМА)  

Midea MSG18HRDN1  1 

2 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. СМА)  

Midea MSG09HRDN1  1 

3 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. СМА)  

Midea MSR09HRN1  1 

4 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. СМА)  

Haier HSU18RE03/R2  1 

5 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. ЛРИ)  

Haier HSU12HV03/R2(DB) 1 

6 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. Почви)  

Midea MSR09HRN1  1 

7 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. Почви)  

Haier HSU18RE03/R2  1 

8 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. Води)  

Midea MSG09HRDN1  1 

9 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. Води)  

Samsung SH18YAOD  1 

10 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. ХБМ)  

Midea MSR09HRN1  1 

11 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. ХБМ)  

Haier HSU12HD03/R2  1 

12 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. Въздух)  

Samsung SH12YAВ  1 

13 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (офис)  

Samsung SH12YAВ  1 

14 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. Почви)  

Midea MSG18HRDN1  1 

15 РЛ Монтана, гр. Монтана,  Ул. „Юлиус 
Ирасек” № 4, п.к. 240, (лаб. Въздух)  

Midea MSG09HRDN1  1 

16 АИС-Видин, кръстовище на ул. 'Хр. 
Ботев" и ул. "Гео Милев" (до 
бизнесинкубатор) 

Midea MSR12HRFN1  
1 

 

 

      Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ-Монтана е 16 (шестнадесет) броя. 

 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  
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Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
7 е 2133,34 / две хиляди тридесет и три лева и 34 ст. /лв без ДДС или 2560 /две хиляди 
петстотин и шестдесет лева /лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап 1066,67 /хиляда шестдесет и шест лева и 67 ст. /лв без ДДС или 
1280 /хиляда двеста и осемдесет лева /лв с ДДС 

-За втори етап 1066,67 /хиляда шестдесет и шест лева и 67 ст. /лв без ДДС или 
1280 /хиляда двеста и осемдесет лева /лв с ДДС 

 

5.1.8. Обособена позиция № 8: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Пазарджик. 

На територията на РЛ Пазарджик са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№  Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MSC-12RV 1 

2 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MSC-12RV 1 

3 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MSZ-G09SV 1 

4 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MS-18RV 1 

5 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MS-18RV 1 

6 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MS-18RV 1 

7 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MSC-09RV 1 

8 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MSC-09RV 1 

9 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Mitsubishi Electric MS-24RV 1 

10 РЛ Пазарджик ул. "Гурко" № 3, ет.4 Midea  MSR-12HRN1 1 

11 Ръчен пункт имисии гр. Пазарджик, площад 
"Васил Левски" № 5 

Midea MSG-09HRDN1 1 
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Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ-Пазарджик е 11 (единадесет) броя. 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
8 е 1466,66 /хиляда четиристотин шестдесет и шест лева и 66 ст. /лв без ДДС или 1760 
/ хиляда седемстотин и шестдесет лева /лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап 733,33 /седемстотин тридесет и три лева и 33 ст. /лв без ДДС 
или 880 /осемстотин  и осемдесет лева /лв с ДДС  

-За втори етап 733,33 /седемстотин тридесет и три лева и 33 ст. /лв без ДДС 
или 880 /осемстотин  и осемдесет лева /лв с ДДС 

 

         5.1.9. Обособена позиция № 9: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Плевен.   

На територията на РЛ Плевен са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№  Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 103 

DE LONGI HI 18-HRF1 1 

2 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, лаборатория 
Води 

FUJITSU GENERAL LTD 
KAWASAKI AOG 45 RCD3L 

1 

3 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 108 

PANASONIC CW 702 TE  
прозоречен 

1 

4 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 104 

FUJITSU GENERAL LTD AWH 
14 LSAZ    

1 

5 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, Лаборатория 
ICP 

SAMSUNG AW 126 JE  
прозоречен     

1 

6 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 100 

HITACHI 
RAS09GH4/RAC09GH4 

1 

7 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 108 

FUJITSU GENERAL AQH 14 
LSAWC 

1 

8 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, Лаборатория 

Midea MSG -18HRDN1  1 
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ICP-MS 
9 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 

сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 106 
Midea MSG -12HRDN1  1 

10 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 105 

Midea MSG -12HRDN1   1 

11 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 107 

Midea ,MSR 12HRN1-(R19) 1 

12 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 112 

Midea ,MSR 18HRN1 1 

13 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, Лаборатория 
Води 

Midea ,MSR 18HRN1 1 

14 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, стая 114 

DE LONGI   1 

15 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, Лаборатория 
ГХ 

HAIER HSU-12H03(B)     1 

16 РЛ Плевен Гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, 
сградата на ГД МИУ, ет.4, Лаборатория 
ГХ 

MIDEA MSJ 12 HR             1 

17 AИС-Плевен гр. Плевен, ул. „Патриарх 
Евтимий“ №3 

FUJI ELECTRIC RSM-7LA 1 

18 АИС-Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Александър 
Шишков“ №2, Двора на у-ще „В. Левски“ 

FUJITSU R 410 A 1 

19 АМС-Свищов, гр. Свищов, ул. „Полк. Н. 
Иванов“ №113А 

OSAKA 09LBP OH12LBP 1 

20 МАС Имисии  регистрационен номер 
СВ8453АВ 

Samsung AR09HSFNBWKN 
двусплитова система 

1 

  21 Мобилна емисионна лаборатория с 
регистрационен номер  СА 4925 АР 

“MIDEA”, MSR-12HRN1 1 

Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ-Плевен е 21 (двадесет и един) броя. 

 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
9 е 2800,00 /две хиляди и осемстотин лева/ лв без ДДС или 3360 / три хиляди триста и 
шестдесет лева /лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап 1400,00 /хиляда и четиристотин лева/ лв без ДДС или 1680 
/хиляда шестстотин и осемдесет лева /лв с ДДС 
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-За втори етап 1400,00 /хиляда и четиристотин лева/ лв без ДДС или 1680 
/хиляда шестстотин и осемдесет лева /лв с ДДС 

 

        Обособена позиция № 10: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Пловдив. 

 

На територията на РЛ Пловдив са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория Води, ст. 1 

"Emerson" 12 1 

2 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория Води, ст. 2,3,4 

"Osaka"   CH-52-LSt 1 

3 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория Почви, ст. 5 

"Midea"    12 1 

4 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория ААС, ст. 8 

"Osaka"    12 1 

5 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория ААС, ст. 9 

"General"    18 1 

6 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, ст. 10 

"Osaka"    12 1 

7 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория Въздух - 
емисии, ст. 11 

"Emerson"    12 1 

8 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория ХБ, Въздух - 
имисии, ст. 12 

"Midea"    12 1 

9 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I,  Счетоводство, ст. 25 

"Emerson"    12 1 

10 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория ГХ, ст. 14, 15 

"Midea"    12 1 

11 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория ГХ, ст. 16, 17 

"Osaka"   12 1 

12 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория Почви, ст. 19 

"Emerson"    12 1 

13 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория Радиационно 
изпитване, ст. 22 

"Emerson"    12 1 

14 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория Радиационно 
изпитване, ст. 24 

"Osaka"    12 1 
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15 РЛ Пловдив, гр. Пловдив,  Ул. „Перущица” 
№ 1, п.к. 10-I, лаборатория Почви, ст. 26 

"Midea"    18 1 

16 АИС Каменица, източно от входа на 
“Каменица”  АД Пловдив, в градинката 
между  бул. ”Източен”, ул.”Ралица”, ул. 
”Марин Дринов” и ул.”Зефир” 

"Haier"    12 1 

17 АИС Тракия, ж.к. Тракия, между ул. 
Съединение и бл. № 28 

"Fujitsu"    12 1 

18 АИС Тракия, ж.к. Тракия, между ул. 
Съединение и бл. № 28 

"Sanyo" 1 

19 МАС имисии, Фиат Дукато СВ8423АВ Samsung   AR09HSFNBWKN  1 

20 МАС СА4969АР Haier- NSU 18H04 1 

 

        Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в 
техническа изправност на територията на РЛ Пловдив е 20 (двадесет) броя. 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
10 е 2666,66 / две хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 66 ст. /лв без ДДС или 
3200 / три хиляди и двеста лева /лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап 1333,33 /хиляда триста тридесет и три лева и 33 ст. /лв без ДДС 
или 1600 /хиляда  шестстотин лева /лв с ДДС. 

-За втори етап 1333,33 /хиляда триста тридесет и три лева и 33 ст. /лв без ДДС 
или 1600 /хиляда  шестстотин лева /лв с ДДС. 

     Обособена позиция № 11: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Русе. 

 

На територията на РЛ Русе са монтирани следните съоръжения, които подлежат 
на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 
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1 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория ГХ NORDSTAR, KFR 35 

1 

2 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, Тегловна NORDSTAR, KFR 35 

1 

3 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, Пробоподготовка "ААС" NORDSTAR, KFR 35 

1 

4 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория  ААС NORDSTAR, KFR 35 

1 

5 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория  ААС MIDEA, MSR 18JRN1 

1 

6 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория Води NORDSTAR, KFR 35 

1 

7 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория  Води MIDEA, MSR 18JRN1 

1 

8 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория  Почви NORDSTAR, KFR 35 

1 

9 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, Oбщо помещение NORDSTAR, KFR 35 1 

10 
РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория Въздух-
имисии 

HAIER, HSU 12HV03/R2 1 

11 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория Води EUBANK, E 800NE 

1 

12 
РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория Въздух-
емисии EUBANK, E 800NE 

1 

13 
РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория Въздух-
емисии NORDSTAR, KFR 35 

1 

14 РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория ГХ EUBANK, E 800NE 

1 

15 
РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20, лаборатория  Въздух-
имисии 

NORDSTAR, KFR 35 1 

16 МАС имисии стара с регистрационен номер  
СА 4968 АР HAIER, HSU 12HD03 1 

17 АИС Възраждане, гр-.Русе, ул. „Ниш“, до 
Руското консулство 

HAIER, HSU 12RD03 1 

18 OПСИС-S1-гр. Силистра, гр. Силистра, ул. 
"Христо Смирненски" №2 

HAIER, HSU 12HV03/R2 1 

19 МАС eмисии нова с регистрационен номер 
CA 0052 ХМ 

FUJITSU GENERAL, 
ASHG12LJCA  

1 
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20 МАС имисии нова с регистрационен номер 
СВ 8446 АВ  

SAMSUNG, AR09HSFNBWKN 1 

21* РЛ-Русе, гр. Русе ул. "Придунавски 
булевард" №20 

NORDSTAR, KFR 35 1 

 

         Общият брой климатични съоръжения които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ-Русе е 21 (двадесет и един) броя. 

 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

*Важно!!!! Климатикът от позиция 21 ще трябва да се монтира в 
Приемната на Лабораторията, като дейностите трябва да бъдат предвидени в 
стойността на услугите по тази обособена позиция. 

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
11 е 3166,66 /три хиляди сто шестдесет и шест лева и 66 ст./ лв без ДДС или 3800 / три 
хиляди и осемстотин лева /лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап 1583,33 /хиляда петстотин осемдесет и три лева и 33 ст./ лв без 
ДДС или 1900 / хиляда и деветстотин лева /лв с ДДС. 

-За втори етап 1583,33 /хиляда петстотин осемдесет и три лева и 33 ст./ лв без 
ДДС или 1900 / хиляда и деветстотин лева /лв с ДДС. 

 

      Обособена позиция № 12: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Смолян. 

 

На територията на РЛ Смолян са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 КФС "Рожен", в двора на НАО "Рожен" CARRIER, 38YL 018 1 

2 КФС "Рожен", в двора на НАО "Рожен" Midea MSG-12HR 1 

3 РЛ Смолян, гр. Смолян, Ул. „Дичо Петров” Midea MRS - 18HRN 1  1 



37 

 

 

№ 16, п.к. 112, Лаборатория "Качество на 
почвите" 

4 АИС "Библиотека", ж.к. Нов център, 
площадка на градска библиотека 

Fujitsu - прозоръчен 1 

 

      Общият брой климатични съоръжения,  които следва да се подържат в 
техническа изправност на територията на РЛ-Смолян е 4 (четири) броя. 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
12 е 833,34 /осемстотин тридесет и три лева и 34 ст. /лв без ДДС или 1000 /хиляда лева 
/лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап 416,67 /четиристотин и шестнадесет лева и 67 ст. /лв без ДДС 
или 500 /петстотин лева /лв с ДДС 

-За втори етап 416,67 /четиристотин и шестнадесет лева и 67 ст. /лв без ДДС 
или 500 /петстотин лева /лв с ДДС 

 

     Обособена позиция № 13: Сервизно обслужване на климатични съоръжения, 
монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Стара Загора. 

 

На територията на РЛ Стара Загора са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2 Midea MSR12HRN1 1 

2 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2 Midea MSR12HRN1 1 

3 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2 Midea MSR12HRN1 1 

4 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2 Midea MSR12HRN1 1 

5 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2 Midea MSR09HRN1 1 

6 АИС-Гълъбово, гр. Гълъбово,  
ул."Мадара"№1 

Midea MSG-12HRN1 1 



38 

 

 

7 ДОАС-с.Ръжена Midea MSG-09HRN1 1 

8 ДОАС-с.Остра могила Midea MSG-09HRN1 1 

9 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2 Midea MSG-12HRN1 инверторен 1 

10 МАС имисии с регистрационен номер 
СА2245АС 

Midea MSG-12HRN1 1 

11 МАС емисии с регистрационен номер 
СА4932АР 

Haier- NSU 18H04 1 

12 АИС-"Зеления клин", гр. Стара Загора, 
парк „Зелени клин”, кръстовище на ул. „Д. 
Подвързвачов” и ул. „Куйбишевска” 

Haier- NSU 12W03 1 

13 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2-
радиология 

Haier- HSU 12HD03/R2 1 

14 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2-
радиология 

Haier- HSU 12HD03/R2 1 

15 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2-5 
ет. ГХ 

Haier- NSU 12HD03 1 

16 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2-4 
ет. тегловна "Води" 

Haier- NSU 12RD03 1 

17 АИС-Сливен, гр. Сливен, зелена площ до 
ул. „Бургаско шосе” от западната страна на 
Технически университет 

General-прозоречен тип 1 

18 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2 STULZ EHR-R 09/125TT 15 

19 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2-
радиология 

STULZ 1 

20 РЛ-Стара Загора, ул."Стара планина" №2 Delongi -HI18-HRF1 1 

21 МАС имисии с регистрационен номер 
СА8445АВ 

Samsung Digital 
Inverter AR09HSFNBWKN 

1 

22 МАС емисии с регистрационен номер 
СА0063ХМ 

General DC Inverter 
AFHG12LGCA  

1 

 

      Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ-Стара Загора е 36 (тридесет и шест) броя. 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
13 е 4800,00 / четири хиляди и осемстотин лева/ лв без ДДС или 5760 / пет хиляди 
седемстотин и шестдесет лева /лв с ДДС, в това число: 
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-За първи етап 2400,00 / две хиляди и четиристотин лева/ лв без ДДС или 2880 
/ две хиляди осемстотин и осемдесет лева /лв с ДДС  

-За втори етап 2400,00 / две хиляди и четиристотин лева/ лв без ДДС или 2880 / 
две хиляди осемстотин и осемдесет лева /лв с ДДС 

 

      Обособена позиция № 14: Сервизно обслужване на климатични 
съоръжения, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. 
Хасково: 

 

На територията на РЛ Хасково са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, стая 201 Midea MSG 12 HR 1 

2 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Счетоводство - стая 
212 

Midea MSG 09 I-R 1 

3 АИС – Раковски, гр. Димитровград, 
бул. “Димитър Благоев” (зад х-л „Москва”) Haier HSU-12HV03/R2 

1 

4 АИС - Ст.кладенец, гр. Кърджали, 
квартален парк „Студен кладенец” Fuji 2xRSM-7LA+ROM-24LA2 

1 

5 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Апаратна ПОЧВИ - 
стая 202 

Midea MSG 12 HR 1 

6 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Лаборатория ПОЧВИ - 
стая 203 

Midea MSG 12 HR 1 

7 РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156,  стая 105 

Midea MSG 09 HRDN1 1 

8 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Апаратна ВЪЗДУХ - 
стая 204 

Midea MSG 12 HR 1 

9 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Лаборатория ВЪЗДУХ 
- стая 205 

Midea MSG 12 HR 1 

10 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, лаборатория ИМА - 
ICP-MS - стая 211 

Midea MSG 12 HR 1 
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11 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Подготвителна 
лаборатория - стая 101 

Midea MSR 18 HRDN1 1 

12 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, лаборатория ИМА - 
ААС - стая 102 

Midea MS9A 12 HRDN2 1 

13 РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156,  стая 210 Midea MSG 12 HRDN1 1 

14 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Апаратна ВОДИ-3 -  
стая 209 Nordstar KFR-35GW/AGX1 

1 

15 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Подговителна 
Лаборатория ВОДИ -  стая 208 

McQuay MWM 020 FR-AFAA 1 

16 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Апаратна ВОДИ-2 -  
стая 207 

Samsung SH12 ZA9 1 

17 
РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, Апаратна ВОДИ-1 -  
стая 206 

Samsung SH12 ZA10 1 

18 РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156, стая - 104 Samsung AD 18 B1 E09 1 

19 РЛ  Хасково, гр. Хасково, Ул. „Добруджа” 
№ 14, ет. 1, п.к. 156,  стая 103 Samsung SH12 ZA12 1 

 

      Общият брой климатични съоръжения,  които следва да се подържат в техническа 
изправност на територията на РЛ-Хасково е 19 (деветнадесет) броя. 

 

Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
14 е 2500,00 /две хиляди и петстотин лева/ лв без ДДС или 3000 / три хиляди лева /лв с 
ДДС, в това число: 

-За първи етап 1250,00 /хиляда двеста и петдесет лева/ лв без ДДС или 1500 / 
хиляда и петстотин лева /лв с ДДС. 

-За втори етап 1250,00 /хиляда двеста и петдесет лева/ лв без ДДС или 1500 / 
хиляда и петстотин лева /лв с ДДС. 
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Обособена позиция № 15: Сервизно на климатични съоръжения, монтирани 
на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Шумен. 

 

На територията на РЛ Шумен са монтирани следните съоръжения, които 
подлежат на сервизна поддръжка: 

№ Обект/адрес Климатик; Модел брой 

1 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 1 /началник РЛ/ 

Nordstar KFR 35W/AGX 
1c 

1 

3 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 0 /ФАД/ Midea MSG – 09HR 

1 

4 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 2 /ОК/ Midea MSG – 12HR 

1 

5 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 3 /Хидробиология/ Samsung AQ09A1ME 

1 

6 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 4 /Лаборатория Почви/ Midea MSG – 12HR 

1 

7 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 5 /Подготвителна Води/ Midea MSR 18HRN1 

1 

8 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4- стая 6 / Лаборатория Води/ Samsung AQ09A1ME 

1 

9 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 7 /Тегловна/ Samsung AW07A0SE 

1 

10 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 8 /Лаборатория Води/ Midea MSR 18HRN1 

1 

11 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 9 /Подготвителна Почви/ Samsung MH09 

1 

12 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 10 /Лаборатория Въздух, Шум/ 

Nordstar KFR 35W/AGX 
1c 

1 

13 РЛ-Шумен, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 ет. 
4 - стая 11 / Приемна /битова / Midea MSG – 12HR 

1 

14 АИС-Шумен, гр. Шумен, ул. Добруджа, 
Площадка между Хуманитарна гимназия и 
Ученически стадион 

Fuji RSM 7LA, външно 
тяло ROM - 24LA2 

1 

 

      Общият брой климатични съоръжения, които следва да се подържат в 
техническа изправност на територията на РЛ-Шумен е 14 (четиринадесет) броя. 
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Дейностите, които трябва да се извършват по време на договора, са 
подробно описани в точка 5.2.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
15 е 1866,66 /хиляда осемстотин шестдесет и шест лева и 66 ст./ лв без ДДС или 
2239,98 / две хиляди двеста тридесет и девет лева и 98 ст. /лв с ДДС, в това число: 

-За първи етап е 933,33 /деветстотин тридесет и три лева и 33 ст./ лв без ДДС 
или 1119,99 / хиляда сто и деветнадесет лева и 99 ст. /лв с ДДС. 

-За втори етап 933,33 /деветстотин тридесет и три лева и 33 ст./ лв без ДДС или 
1119,99 / хиляда сто и деветнадесет лева и 99 ст. /лв с ДДС. 

Общият брой на климатичните съоръжения в системата на ИАОС, 
подлежащи на сервизно обслужване през периода е 347 (триста четиридесет и 
седем) броя. 

Навсякъде в техническите изисквания където е посочен модел, търговска 
марка, произход или производство да се разбира „или еквивалентно”. 

5.2. Изисквания към изпълнението на поръчката 

При изпълнението на поръчката, трябва да се изпълнят следните дейности: 

 5.2.1. Профилактика на наличното оборудване, предмет на договора 

До края на договора 29.11.2019 г., следва да се извършат две профилактики: 

-за първи етап не по- късно от 19.10.2018 г. 

-за втори етап не по- късно от 30.08.2019 г. 

Техническите прегледи и профилактиките на климатичната техника се извършва 
при спазване предписанията на производителя за съответната марка и модел, 
включващи следните дейности: 

• проверка на техническо състояние на всяко устройство и изправността на 
инсталацията; 

• демонтаж и почистване на въздушен филтър; 

• проверка и почистване на вътрешния топлообменник; 

• проверка и почистване на външния топлообменник; 

• проверка изправността на електрическите и тръбни връзки;  
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• проверка на наляганията на компресорно-хладилния кръг; 

• проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни 
тела; 

• включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на 
хладилната система; 

• включване на режим на отопление и проверка на работните параметри на 
отоплителната система; 

За извършеният технически преглед и профилактика се съставя протокол в три 
еднообразни екземпляра, в който се посочват: 

• обслужваната техника – местонахождение, вид, устройство, модел, количество; 

• техническо състояние на всяко устройство и изправност на инсталацията, 
извършени дейности по профилактиката на съответното устройство. 

Всеки протокол се подписва от представител на Изпълнителя и от оторизирано 
лице от страна на Възложителя, при спазване на утвърдените Вътрешни правила на 
ИАОС. Един от екземплярите се предоставя на представител на отдела, в който се 
извършва сервизната дейност, а останалите два на Изпълнителя. Вторият оригинал на 
протокола, изпълнителят предоставя на представител на комисията, определена да 
приеме изпълнението на договора, с цел оформяне на необходимия за изпълнението на 
поръчката окончателен протокол. 

 

5.2.2.Ремонтни дейности  

Изпълнителят на поръчката е длъжен да изпълни някоя/няколко от следните 
дейности до 29.11.2019 г.(като се съобрази със сроковете за изпълнение на двата етапа 
на поръчката: 31.12.2018 г и 29.11.2019 г.), с цел възстановяване на нормалния режим 
на работа на климатичните системи, а именно: 

•    Да демонтира и монтира климатичните системи при необходимост. 

•  Да отстрани възникнали повреди, констатирани от него при извършване на 
техническите прегледи или по сигнал на Възложителя, при спазване на предписанията 
на производителя за съответната марка и модел. 

• Да транспортира за своя сметка повредената климатична техника до сервизната 
си база и обратно. 

• Да пристигне в обекта, при възникнал технически проблем:  
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-до 24 ч., когато същият е отдалечен до 100 км от седалището/сервизната му 
база;  

-до 72 ч., когато същият е отдалечен над 100 км от седалището/сервизната му 
база; 

• Да отстрани констатирана неизправност в срок до 5 /пет/ работни дни от 
установяването й, когато не е необходимо да се доставят резервни части и консумативи 
или същите са налични в склада на Възложителя.  

• Да отстрани констатирана неизправност в срок до 30 /тридесет/ календарни дни 
от получаването на официална заявка за доставка на резервни части и консумативи, 
които са необходими за възстановяването на работния режим на климатичната система. 

• Да запълни с до 1 килограм фреон ЗА СВОЯ СМЕТКА всяка система 
включена в списъка на съответната обособена позиция при необходимост, за всеки 
един етап от договора, т.е общо 2 килограма фреон за всяка система за целия 
период на договора. Тази дейност е задължителна и при извършване на 
профилактиката, но само в случаите на възникнала необходимост. 

 

Важно!!! В стойността на офертата на всеки участник трябва да е предвидено и 
максимално заложеното количество фреон за всяка обособена позиция. 

 

• Други- по преценка на изпълнителя. 

 

Раздел XI: Приложения: 

Образец №1 

Наименование на Участника :  

Седалище по регистрация :  

Булстат номер /ЕИК/ :  

Наименование на обществената 
поръчка: 

„Сервизно обслужване на климатичните 
съоръжения в системата на ИАОС“ 
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,  

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

Съдържание 

Вид на 
документа 
(копие или 
оригинал)  

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по 
Образец № 1 

 

Документи, свързани с лично състояние на участника 

Представяне на участника – по Oбразец № 2  

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по Образец № 3  

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 4  

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици – по Образец № 5 

 

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл.56 
ЗОП (когато е приложимо) 

 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е 
законния представител на участника (когато е приложимо)  

Декларации по 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП  (по Образец № 3) и по чл. 54, 
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (по Образец № 4) за: 

- всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 
лице (когато е приложимо)  и/или  

- за всеки подизпълнител (когато е приложимо) 

 (в случай на приложимост и наличие на различни основания за прилагането на 
декларациите, същите се описват на отделни редове) 

 

Документ за създаване на обединение (когато същото не е юридическо 
лице) по чл.37, ал.4 ППЗОП (когато е приложимо) 
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Съдържание 

Вид на 
документа 
(копие или 
оригинал)  

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета 
на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по Образец № 
6 (когато е приложимо) 

 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по Образец № 7 
(когато е приложимо)  

Доказателства, че участника ще разполага с ресурсите на трети лица - 
документи за поетите от третите лица задължения съгл.чл.65, ал.3 ЗОП 
(когато е приложимо) 

 

Доказателства за техническите и професионални способности на участника 

Списък на изпълнените дейности, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата – 
по Образец № 8 

 

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката. В списъка се 
посочва професионалната компетентност и правоспособност.   

 

Декларация от представляващия участника, че същия притежава 
документ за правоспособност на основание чл. 17 б, ал 2 от ЗЧАВ, във 
връзка с чл. 10 § 6 на Регламент 517/2014 г., издаден при условията на чл. 
10, параграфи 5 и 7 от регламента и на наредбата по чл. 17, ал. 2 от ЗЧАВ. 
 

 

Декларация- свободен текст, че участникът  разполага със сервизна база, 
снабдена с необходимите инструменти, съоръжения и техническо 
оборудване, необходими за качественото и срочно изпълнение на 
поръчката 

 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на възложителя 

Предложение за изпълнение предмета на поръчката по Образец № 9  
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Съдържание 

Вид на 
документа 
(копие или 
оригинал)  

Декларация по чл.39, ал.3, т.1, букви „в“, „г“ и „д“ от ППЗОП – по 
Образец № 10 

 

Ценово предложение 

Ценово предложение - по Образец № 11  

  

 

Забележки: 1.В колона "Вид на документа" се посочва и броят на документите от съответния вид когато 
се прилага повече от един брой (напр.при прилагане на два броя декларации по чл.54, подписани от 
двамата представляващи дружеството, се попълва в колона "Вид на документа" следния текст 
"Оригинали - 2 броя") 

2.Когато прилагането на даден документ не е приложимо за участника, в колона "Вид на 
документа" на реда срещу документа се вписва "неприложимо". 

3.Списъкът се подписва от лицата, които представляват участника или от упълномощено 
лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато участникът се представлява от повече 
от едно лице, списъкът се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Образец №2 

Наименование на Участника :  

Седалище по регистрация :  

Булстат номер /ЕИК/ :  

Наименование на 
обществената поръчка: 

„ Сервизно обслужване на климатичните 
съоръжения в системата на ИАОС “ 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Предоставям/е на вашето внимание следната информация относно представлявания 
от мен/нас участник: 

1. Наименование на участника: 
............................................................................................. 
2. БУЛСТАТ номер /ЕИК/ : ......................................... 
(Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен) 
3. Данни за контакт:  
Адрес: 
............................................................................................................................................... 
Телефон/и: 
....................................................................................................................................... 
Факс: 
................................................................................................................................................. 
Е-mail: 
............................................................................................................................................. 
4. Лице/а, представляващо/и участника:  
4.1.................................................................................................................................................. 

 (трите имена) 
...................................................................................................................................................... 

 (длъжност) 
4.2.................................................................................................................................................. 

 (трите имена)     
...................................................................................................................................................... 

 (длъжност) 

 
5. Лице за контакти:  
....................................................................................................................................................... 

 (трите имена) 
...................................................................................................................................................... 

 (длъжност) 
Телефон/факс/ е-mail: 
....................................................................................................................................................... 
6.Обслужваща банка: 
........................................................................................................................................... 

(наименование на обслужващата банка) 
........................................................................................................................................... 

(адрес на банката) 
........................................................................................................................................... 

(I B A N  сметка, B I C код на банката) 
Титуляр на сметката: 
....................................................................................................................................................... 
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Дата  

 

_______/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Забележки: Документът се подписва от лицата, които представляват участника или от упълномощено 
лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато участникът се представлява от повече 
от едно лице, този документ се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
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Образец №3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:  
„Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на 
ИАОС “ 

Долуподписаният/-ната/  
......................................................................................................................................................, 

в качеството ми на 
..…................................................................................................................................................. 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява 
- напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на 
………………………………………………………………..........……….......……………....,  

(посочва се наименованието на участника) 

 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
....................................................................................................................................................... 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за: 

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от 
Наказателния кодекс; 

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
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е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по 
чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс;  

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния 
кодекс. 

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното 
престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................ 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;  

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното 
престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................ 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 
декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.  

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 
отговорност по чл. 313 от НК. 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на декларатора __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Забележка:  Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника 
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Образец № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП) 

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 
„Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на 

ИАОС “ 

Долуподписаният/-ната/  
......................................................................................................................................................,  

в качеството ми на 
.......................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 
изпълнителен директор, управител или др.) 
на 
………………………………………………………………..........……….......……………....,  

(посочва се наименованието на участника) 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Представляваният от мен участник: 
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 
по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на 
представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания 
от мен  участник е установен. 

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 
към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания 
от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е 
установен.  

...................................................................................................................................... 
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.* 

В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място). 
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в 

случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.  
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3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно 
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
изпълнението на критериите за подбор. 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, 
свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 
способности и квалификация, когато е приложимо). 

 Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 
декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.  

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 
отговорност по чл. 313 от НК.          

Забележка:  
• Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът 
се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 
ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 
съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или 
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови 
мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.* 

• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от 
него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да 
води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 
връзка с възлагането на обществената поръчка.  
 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на декларатора __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

Забележка:  Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да 
представлява.участника. 
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Образец №5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 
„Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на 
ИАОС “ 

Долуподписаният/-ната/  ..........................................................................................................,  

в качеството ми на ...................................................................................................................... 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява 
- напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

На……………………………………………………………..........……….......……………...., 
(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ................................. 
.................................................................................................................. 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

Участникът .................................................................................., когото 
представлявам: 

 (посочете фирмата на Участника) 
1. Е/не е дружество (грешното се зачертава/изтрива), регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 

2. Е/не е свързано лице (грешното се зачертава/изтрива) с дружество, регистрирано в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим 

3. Аз лично съм/не съм свързано лице (грешното се зачертава/изтрива) с дружество, 
регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез 
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… 
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от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици. 

Забележка:Точка 4  се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на декларатора __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

Забележка:  Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 
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Образец №6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители във връзка с 
участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Сервизно 

обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС“ 

 Долуподписаният/-ната/  
......................................................................................................................................................,  

в качеството ми на 
....................................................................................................................................................... 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява 
- напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на……………………………………………………………..........……….......……………....,  

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 
....................................................................................................................................................... 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители. 

                                (ще ползваме/няма да ползваме) 

Подизпълнител Дял от поръчката, който 
ще им бъде възложен 

% от общата стойност на 
поръчката 
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(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 
изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения ) 

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали 
съгласие за участие в процедурата. 

3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на 
посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа. 

Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, 
останалите подточки не се попълват 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на декларатора __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Забележка:  Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 
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Образец №7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният/ната........................................................................................................,   

в качеството ми на -............................................................................................................. 

(посочете длъжността)   

.............................................................................................................(посочете фирмата на подизпълнителя)  

подизпълнител на участник ............................................................... в обществена поръчка, 

    (посочете фирмата на Участника) 

възлагана чрез обява по реда на Глава 26та от ЗОП, с предмет: „Сервизно обслужване 
на климатичните съоръжения в системата на ИАОС “ , 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Ние, ................................................................................ сме съгласни да участваме като 

 (посочете лицето-подизпълнител, което представлявате)  

подизпълнител на ............................................................................................... при изпълнение  

  (посочете Участника, на който сте подизпълнител) 

на горепосочената обществена поръчка. 

Видовете работи, които ще изпълняваме като подизпълнител са следните: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на възлагане, които ще бъдат изпълнени от Вас като 
подизпълнител), 

което представлява ..............% от общия обем на обществената поръчка. 

Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП, съобразно която заявявайки 
желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе Участник, нямаме 
право да участваме самостоятелно, или като член на Обединение в горепосочената 
процедура и да подадем самостоятелна оферта. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
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………………………..г.                    Декларатор: ……………………….. 

    (дата на подписване)  (подпис и печат) 
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Образец №8 

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА 
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, 

СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

ОТ ................................................................ (наименование на Участника) 

 

Участник в обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на 
климатичните съоръжения в системата на ИАОС ”, 

 

 

 
№ Наименование на 

Възложителя 
Лице за контакти, 

адрес, телефон, 
e-mai 

Предмет и кратко 
описание на 
извършените 

услуги. 
 

Стойност на 
услугите, 

„сходни“ с 
предмета на 

възлагане, без 
ДДС 

Срок 

Доказателство за 
извършените 

услуги 
(описват се 

приложените към 
списъка 

документи) 
1.      
2.      
3.      
4.      

n...      
 

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Забележка:  Списъкът се подписва от лицето, което представлява участника или от 
упълномощено лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато участникът се 
представлява от повече от едно лице, списъкът се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява. 
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                                                                                                                        Образец №9 

 

Наименование на Участника :  

Седалище по регистрация :  

Булстат номер /ЕИК/ :  

Наименование на обществената 
поръчка: 

„Сервизно обслужване на климатичните 
съоръжения в системата на ИАОС “  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №……  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на дейностите от 
обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, като поемаме 
ангажимент да изпълним дейностите, предмет на възлагане в съответствие с изискванията, 
разписани в Указанията за участие и условията за изпълнение, одобрени от Възложителя, 
както следва: 

Т е х н и ч е с к о   п р е д л о ж е н и е 
 

I. Техническо предложение: 
1. Моля, приемете настоящото като предложение за изпълнение, което е в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва: 
(Описание на количеството апарати и дейностите, предвидени за изпълнение,съобразно 
техническите спецификации 
 изискванията на Възложителя) 
 
 
 

2. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и 
приемам условията в него. 

 3. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд. 
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 4. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 90 дни от датата на 
отварянето ѝ, като този срок при нужда ще бъде удължен. 

 5. Запознат съм, че при отказ без уважителни причини представляваният от 
мен участник да сключи договор, ако бъде избран за изпълнител по настоящата 
обществена поръчка, същият дължи на възложителя неустойка в размер на 15% 
(петнадесет процента) от стойността на договора. 

6. Други по преценка на учасника. 
  
 
Дата: ..................……… г.                            Подпис и печат: ............................. 
            

                                                                                      (име, длъжност) 
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                                                                           Образец №10 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „в“, „г“ и „д“ от ППЗОП 

Подписаният/ната, ........................................................................................................ 

(три имена) 

…………………………………………………………………………………………………... 

(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……….................. 

(длъжност) 

на участник: …………………………………………………………………………................ 

(наименование на участника) 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1.  При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, 
предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд . 

2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще 
спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а 
именно: 

а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в 
областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен 
достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на 
Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в рубриката „Данъчна 
политика“; 

б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в 
областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на 
електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда 
и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката 
„Законодателство“  

в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в 
областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на 
свободен достъп на електронната страница на компетентния орган 
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Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на 
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“; 

3. Запознат/а съм с условията на проекта на договор, част от документацията за участие 
в обявената от Изпълнителна агенция по околна средаобществена поръчка, възлагана 
чрез обява по реда на Глава 26та от ЗОП, с предмет: „Сервизно обслужване на 
климатичните съоръжения в системата на ИАОС“  и приемам същите без 
възражения и забележки. 
 
4. Офертата на представлявания от мен участник в настоящата обществена поръчка (в 
пълния обем и съдържание, описани в Обявата и Документацията за участие), 
съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и 
ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 90 (деветдесет) календарни 
дни считано от датата на отварянето й. 

  

Дата: .........                                      Декларатор: ...................................... 

          (подпис)  
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Образец №11 

Наименование на Участника : 
 

Седалище по регистрация : 
 

Булстат номер /ЕИК/ : 
 

Наименование на обществената 

поръчка: 
„Сервизно обслужване на климатичните 
съоръжения в системата на ИАОС “ 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ №…… 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обявената от Изпълнителна агенция по околна среда 
обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на климатичните 
съоръжения в системата на ИАОС“,със следните параметри: 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й 

1. Предлагам да извършим дейностите по сервизно обслужване на климатичните 

съоръжения в системата на ИАОС, включени в обхвата на настоящата 

обществена поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в 

Обявата и Документацията за обществена поръчка, за цена от................……… 

лв. (……………………………….)  без вкл. ДДС или .................лв. 

(.............................) с вкл. ДДС. 

2. Декларираме, че предложената в предходната точка цена за изпълнението е 
окончателна, съответно при евентуално сключване на договор с Възложителя ще се 
приема за твърдо договорена и не подлежаща на промяна през целия срок на 
изпълнението му.  
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3. Предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията 
от Обявата, Техническата спецификация и публикуваните документи по обществената 
поръчка, като е съобразена максималната прогнозна стойност, одобрена за 
изпълнението на дейностите, индивидуализирана от Възложителя в Обявата. 

4. Декларирам/е, че представляваният от мен/нас Участник е единствено 
отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложената в настоящия документ цена. 

5. Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата 
и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи. 

6. Съгласни сме нашата ценова оферта да бъде валидна за срок от датата, посочена в 
Обявата. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, 
преди изтичането на този срок. 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Забележки:  1. Ценовото предложение се подписва от лицата, които представляват 
участника или от упълномощено лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато 
участникът се представлява от повече от едно лице, ценовото предложение се подписва от лицето, 
което може самостоятелно да го представлява. 

2. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

3. В случай, че при разглеждане и оценка на ценовото предложения, комисията установи 
сборни или други грешки, комисията извършва преизчисляване на крайната цена като за целта използва 
посочените от участника единични цени в лева без ДДС и определените от Възложителя количества. 
В този случай, при прилагане на Методиката за оценка се използва преизчислената от комисията 
Общо предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС. 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 
 

 
Д  О Г О В О Р 

№ ……… / ………........ г. 
 
 

Днес, …………….. г., гр. София, между: 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с адрес:              
гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, БУЛСТАТ 831901762, наричана за 
краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, представлявана от Георги Балчев – заместник 
изпълнителен директор, съгласно Заповед № 177/26.04.2018 г. на и.д. 
Изпълнителен директор на ИАОС и Георги Игнатиев – началник на отдел 
„Финанси и стопанско управление“ (ФСУ), от една страна,  

и      
......................................., със седалище и адрес на управление: 

гр........................., ул.........................., ЕИК ......................., наричано за 
краткост“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, представлявано от ..................... – управител 
(изпълнителен директор, прокурист и пр.), от друга страна 

 
на основание чл. 112 във връзка с чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, и Утвърден от  
Възложителя протокол от работата на комисията, назначена на основание чл. 97 
от ППЗОП със Заповед № ………, за определяне на изпълнител по 
обществената поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на климатичните 
съоръжения в системата на ИАОС“ 

се сключи настоящият Договор за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРA 

 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на 
ИАОС по обособена/и позиция/и № .............. при условията на настоящия 
договор, срещу възнаграждение, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му 
заплати в размер и при условия, уговорени в настоящия договор. 

1.1. Сервизното обслужване обхваща броя и вида на климатичната 
техника, посочена в Техническата спецификация за съответната обособена 
позиция (и отразени в техническото предложение на участника) и включва 
следните дейности: 

 
1.1.1. Профилактика на наличното оборудване, предмет на договора 

- два пъти за целия период на договора. Профилактиката на 
климатичната техника, включва следните дейности: 

• проверка на техническо състояние на всяко устройство и 
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изправността на инсталацията; 
• демонтаж и почистване на въздушен филтър; 
• проверка и почистване на вътрешния топлообменник; 
• проверка и почистване на външния топлообменник; 
• проверка изправността на електрическите и тръбни връзки; 
• проверка на наляганията на компресорно-хладилния кръг; 
• проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и 

външни тела; 
• включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри 

на хладилната система; 
• включване на режим на отопление и проверка на работните 

параметри на отоплителната система; 
•други…………………………………………………………………

……по предписание на производителя на съответната марка 
климатична система 

 
1.1.2. Ремонтни дейности 
• Демонтаж и монтаж на климатици при необходимост. 
• Извършване на дейности, с цел отстраняване на възникнали повреди, 

констатирани от представители на Изпълнителя при извършване на 
техническите прегледи или по сигнал на Възложителя, при спазване на 
предписанията на производителя за съответната марка и модел. 

• При необходимост и при възникнала повреда в климатична техника, 
същата може да бъде транспортирана за сметка на Изпълнителя до неговата 
сервизна база и обратно. 

• Времето за реакция до обекта, в който е монтирана климатичната 
система при възникнал проблем ще бъде: 

-до 24 часа за града, който е отдалечен на 100 км от 
седалището/сервизната база на изпълнителя; 

-до 72 часа за града, който е отдалечен над 100 км от 
седалището/сервизната база на изпълнителя; 

• Отстраняването на установената неизправност трябва да се извършват 
в срок до 5 /пет/ работни дни от установяването на неизправността, когато не е 
необходимо да се доставят резервни части и консумативи или същите са 
налични в склада на Възложителя. 

• Да се отстрани констатирана неизправност в срок до 30 /тридесет/ 
календарни дни от получаването на официална заявка за доставка на резервни 
части и консумативи, които са необходими за възстановяването на работния 
режим на климатичната система. 

• Да запълни с до един килограм фреон за своя сметка всяка система 
включена в списъка на съответната обособена позиция при необходимост, 
за всеки един етап от договора или по два килограма фреон за всяка 
система за целия период на договора. 

 
Чл. 2. Неразделна част от настоящия договор е офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (техническо предложение и предлагана цена) за участие в 
проведената процедура по реда на Закона за обществените поръчки. 
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Чл. 3. Неразделна част от договора е и Техническата спецификация от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 4. Общата цена за изпълнение на дейностите по договора е 

………………… (без ДДС), с включен ДДС е………………..: 
4.1. Цената на договора е платима, както следва: 
4.1.1. Плащането по първи етап възлизащо на 50% (петдесет процента) 
или ................. лева (...........................) 

лева) без ДДС,  с  включен 20% ДДС  ................  лева  (.......................................... 
лева), платим в срок до 30 календарни дни от подписване на  протокол за 
приемане извършването на първа профилактика по договора и представяне на 
фактура. 

4.1.2. Втора вноска – 25% (петдесет процента) или ........................... лв. 
(...................................... лева) без ДДС, с включен 20% ДДС ......................... лв. 
(...................................лева), платима в срок до 30 календарни дни от изготвения 
междинен протокол за изпълнение на втората профилактика и сервизна дейност 
до 30.08.2019 г. и предоставена фактура.  

4.1.3. Трета вноска 25% (петдесет процента) или ........................... лв. 
(...................................... лева) без ДДС, с включен 20% ДДС ......................... лв. 
(...................................лева), платима в срок до 30 календарни дни от подписване 
на протокол за приемане на цялостното изпълнение на втория етап от договора 
и на окончателен протокол за изпълнение на договора, и представяне на 
фактура. 

4.2. Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка 
на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ............................................... 

 
4.3.Плащанията се извършват след представяне на надлежно оформени 

фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сроковете за плащане по т. 4.1.1, 
4.1.2 и 4.1.3 включително не текат до представянето им. 

 
 

III.СРОКОВЕ 
 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите предмет на 
договора не по- късно от 29.11.2019 г., както следва: 

5.1. Първи етап, който обхваща периода от сключването на договора до 
31.12.2018 г. и през който се извършва една задължителна профилактика и 
възникналите допълнително ремонтни дейности, като профилактиката да се 
извърши не по късно 19.10.2018 г. 

5.2. Втори етап, който обхваща периода от 01.01.2019 г. до 29.11.2019 г. , 
през който се извършва една задължителна профилактика и възникналите 
допълнително ремонтни дейности, като профилактиката да се извърши не по 
късно 30.08.2019 г. 
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Чл. 6. Срокът на договора спира да тече при възникване на обстоятелства, 
които не могат да бъдат вменени като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след отпадане на тези обстоятелства продължава да 
тече остатъкът от срока. 

6.1. Когато горните обстоятелства се отнасят само за част от поръчката (за 
част от посочените обособени позиции), то срокът за изпълнение на договора 
спира да тече само по отношение на тази част от него (за съответните 
обособени позиции). 

6.2. Срокът на действие на договора, в който страните са обвързани от 
клаузите му включва сроковете, определени в т. 4.1.1, т. 4.1.2, т. 4.1.3, чл. 5, чл. 
6, т. 6.1, чл. 17 и т. 17.2. 

 
IV. КАЧЕСТВО 

 
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни настоящия договор с 

добро качество, съгласно условията, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размери и при 
условията, уговорени в настоящия договор. 

8.1. да получи част от възнаграждението по договора, съответстваща на 
изпълнените дейности по договора, когато по-нататъшното изпълнение се 
окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят; 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
9.1. да извършва качествено сервизното обслужване част от предмета на 

договора. Некачествено извършени работи по сервизното обслужване и 
свързаните с тях действия са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай се 
съставя протокол, подписан от упълномощените по договора лица за 
некачествено извършените работи; 

9.2. да се яви при уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 
24 часа на обекта, който е отдалечен на 100 км от седалището/сервизната база 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и до 72 часа на обекта, който е на разстояние над 100 км и 
да отстрани възникналите повреди, дефекти и неизправности, съгласно 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; да осигурява изпълнението на договора с 
квалифициран персонал в съответствие с предложения в офертата основен 
колектив; 

9.3. да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за 
изпълнение на дейността предмет на настоящия договор поради причини, които не 
могат да се вменят в негова вина, както и при възникнали обстоятелства, които правят 
безпредметно продължаването на дейностите по неговото изпълнение; 
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
10.2. да получава изпълнение на сервизното обслужване при уговорените 

в настоящия договор срокове и условия; 
10.4. да откаже да приеме изпълнението на сервизното обслужване, ако 

не отговаря на изискванията, залегнали в настоящия договор; 
10.5. със заповед да назначи комисия, която да следи за точното и срочно 

изпълнение на договора и която да изготвя необходимите документи 
(констативни, междинни, окончателни протоколи и други). 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
11.1. да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, 

определени в настоящия договор; 
11.2. Да осигурява свободен достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

до климатичните системи, предмет на сервизно обслужване, за извършване на 
дейностите, свързани с изпълнението на предмета на договора; 

11.3. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на 
повреди, неизправности и дефекти на тел..........................., факс:...................или 
ел. поща: 
................... 

11.4. да изпълни задълженията си по приемане на изпълнението и да 
оформя междинни и окончателен протоколи за извършените дейности, както и 
констативни протоколи за непълно или некачествено изпълнение във връзка с 
предмета на настоящия договор. 

 
VI. РЕКЛАМАЦИИ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕРВИЗНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ 
 

Чл 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме изпълнението на сервизното 
обслужване безусловно или да предяви към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ искания за  
отстраняване на констатираните недостатъци. В последния случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може: 

12.1. да даде срок за довършване или поправяне на съществени, но 
отстраними недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

12.2. да приеме изпълнението с недостатъци, които не дават 
съществено отражение върху качеството на сервизното обслужване. 

 
 

VII. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл.13. При виновно забавено изпълнение на договорните си задължения 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети 
%) от цената на договора, съответно от цената на позициите или на част от тях, 
изпълнени  със забава и описани в протокол, за всеки просрочен ден, но не 
повече от 10% (десет 
%) от същите цени, без ДДС. 

3.1. При виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той 
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дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети %) от цената на 
договора, съответно от цената на позициите ли на част от тях, платени със 
забава, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет %) от същите цени, 
без ДДС. 

Чл. 14. При виновно неизпълнение на поетите договорни задължения 
неизправната страна е длъжна да заплати на изправната страна неустойка в 
размер на 10% (десет %) от цената на договора, без ДДС. 

14.1. При частично неизпълнение на договора неизправната страна дължи 
на изправната страна, неустойка в размер определен в чл. 14 върху стойността, 
съответстваща на неизпълнението, без ДДС. 

14.2. При лошо изпълнение на договора или на част от него, неизправната 
страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 10% (десет %) от 
цената на целия договор, съответно на частта от него, без ДДС. 

Чл. 15. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по 
общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда 
на този раздел. 

Чл. 16. Страните не носят отговорност в случай, че неизпълнението на 
поетите задължения по договора се дължи на непредвидени обстоятелства 
и/или изключителни обстоятелства. 

16.1. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непредвидени обстоятелства и/или изключителни обстоятелства е длъжна в 3 
(три) дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно – за преустановяване действието им. 

 
VIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Чл. 17. Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непредвидени 

обстоятелства и/или изключителни обстоятелства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира 
изпълнението по договора тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с 
известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се 
спира дейността. 

17.1. За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се 
дължат. 

17.2. След отпадане на причината за спиране на изпълнението на 
договора продължава да тече остатъкът от срока. 

 
IХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 18. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

внася гаранция за изпълнение в размер на 5%             (пет %) от цената на 
договора без ДДС, възлизаща на................................лв. по следната банкова 
сметка на  

 
„Общинска банка”, клон Денкоглу, 
BIC SOMBBGSF 
IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. 
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18.1. Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова 
гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на 
договора. В случай, че срокът на договора бъде продължен в условията на чл. 6, 
т. 6.1, чл. 17 и т. 17. 2 от същия, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
продължи срока на банковата си гаранцията. 

18.2. Гаранцията може да бъде под формата на застраховка, която 
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

„Общинска банка”, клон Денкоглу, 
BIC SOMBBGSF 
IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. 
 
Чл. 19. Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на 

неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
19.1. Когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят 

има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 
Чл. 20. При окончателното приемане изпълнението на договора без 

забележки, гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При приключване 
изпълнението на етап от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да поиска 
освобождаване на съответната процентна част, съответстваща на изпълненото, 
съгласно чл. 111 ал.10.  

 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при условията на 

чл. 118 от ЗОП и на основанията предвидени в този договор. 
Чл. 22. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на 

страните. 
Чл. 23. В случаите по чл. 21 и чл. 22 от настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената гаранция по Раздел 
Х. 

Чл. 24. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната 
страна при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на 
виновната страна с двуседмично писмено предизвестие. 

 
XІ. СПОРОВЕ 

 
Чл. 25. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор 

ще се решават на добра воля, по взаимно съгласие на страните, а при 
непостигане на споразумение – по съдебен ред. 

 
ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 26. Страните по настоящия договор следва да отправят всички 

съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. 
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Чл. 27. Писмената форма се смята спазена и когато те са отправени по 
телекс, факс или друго техническо средство, което изключва възможността за 
неточно възпроизвеждане на изявлението. 

Чл. 28. Изменение на договора се допуска съгласно приложимите към 
договора разпоредби на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 29. Понятията „изключителни обстоятелства“ и „непредвидени 
обстоятелства“ употребени в настоящия договор се разбират в смисъла, 
съответно на параграф 2, т. 17 и на параграф 2 т. 27 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

Чл. 30. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, 
Търговския закон и останалото действуващо законодателство, имащо 
отношение към предмета на  договора. 

Чл. 31. Цитираните разпоредби на Закона за обществените поръчки в 
настоящия договор са съгласно Закон за обществените поръчки, обн., ДВ. бр. 
13/16.02.2016 г. 

 
 

Упълномощени лица по настоящия договор: 
 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .........................(име и фамилия, телефон, факс, ел. поща) 
 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .........................(име и фамилия, телефон, факс, ел. поща) 

 
Договорът се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра – 2 за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4. Документ за внесена гаранция за изпълнение. 

 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:   
ГЕОРГИ БАЛЧЕВ 
    
 
…..................................:     
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ФСУ: 
ГЕОРГИ ИГНАТИЕВ 
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