
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Съгласувал:                              Съгласувал:                                  Изготвили:  

Началник отдел  „ФСД”        Началник отдел „ЧРАПИО”    началник сектор „ЧРПОАСД” – Петър Георгиев  

Лилия Николаева                   Валентина Костадинова          мл. експерт сектор „ЧРПОАСД”– Диана Вълкова    

                                                                                         счетоводител в отдел „ФСД” -  Искра Цветкова         1           

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор съгласно изискването на 

чл. 7, ал. 1 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори 

(НБЕТНА) за осигуряване на експлоатация на асансьорите в съответствие с изискванията на 

наредбата и на инструкцията за експлоатация на производителя съгласно чл. 4, ал. 1 на 

НБЕТНА, чрез възлагане на дейности по абонаментна следгаранционна поддръжка и 

сервизно техническо обслужване на асансьорни уредби, монтирани в административните 

сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе, находящи се на ул. „Асен Златаров” №26 и ул. 

„Ангел Кънчев” №1, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи 

за абонираните машини и съоръжения.  

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

I. Срокове 

1. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайната дата за подаване на офертите.  

2. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за възлагане на настоящата 

обществена поръчка е 36 /тридесет и шест/ месеца. 

3. Срок за реакция: 
Изпълнителят се задължава, да изпрати сервизна група в срок до 1 час (чл. 9, ал. 4 от 

НБЕТНА) от получаването на сигнал от Възложителя за настъпване на събитие по чл. 9, ал. 

1, т. 5 от НБЕТНА.  

4. Срок за извършване на ремонт 
Изпълнителят се задължава, да отстрани повредата и/или неизправността и да въведе 

в нормална експлоатация асансьорната уредба в рамките на 1 (един) работен ден (в рамките 

на периода от 08:30 до 17:30 часа) от момента на одобряване на офертата от страна на 

Възложителя. Гореописаните срокове за ремонт са валидни при условие, че участникът, 

определен за изпълнител, разполага с всички необходими резервни части, материали и 

консумативи за конкретния ремонт. При условие, че за отстраняване на повреда е 

необходимо извършването на ремонт в сервизна база или поради липса на съответни 

резервни части на склад, срокът за отстраняване се удължава с времето необходимо за 

доставка на липсващите резервни части, материали и консумативи, но не повече от 15 дни. 

Липсата на  резервни части следва да бъде декларирана от участника, избран за изпълнител с 

подаването на офертата. 

5. Гаранционен срок 
Вложените резервни части да са маркирани и придружени със съответните 

гаранционни условия. Гаранционният срок за извършените ремонтни работи не може да бъде 

по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части. Изпълнителят поема и 

гаранцията на вложените резервни части, материали и консумативи, като гаранционния им 

срок е определен от съответния производител, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, 

считано от датата на подписване на констативния протокол, удостоверяващ извършването на 

ремонта и пускането на техниката в редовна експлоатация. При повторна повреда от същия 

характер или на същия възел, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава 
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да отстрани същата за своя сметка, освен ако неизправността се дължи на причинена вреда от 

Възложителя. 

6. Гаранции 

6.1. Гаранция за участие, представляваща 1% от стойността на поръчката в размер 

на: 63,50 / шестдесет и три лева и 50 ст./ без ДДС. 

Гаранцията за участие може да бъде преведена по сметка на ТП на НОИ – Русе в 

банка ОББ; BIC UBBSBGSF; IBAN BG47 UBBS 8002 310 604 6306 (в платежното нареждане 

задължително се посочва основанието за внасяне, предмета на поръчката, за която се внася). 

Гаранцията за участие може да бъде представена като безусловна и неотменима банкова 

гаранция (в оригинал) за същата сума. Гаранцията следва да покрива срока на валидност на 

офертите – минимум 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на 

офертите. 

6.2. Гаранцията за изпълнение на договора, представляваща 5% (пет процента) 

от стойността на договора, трябва да бъде представена по желание на участника в една от 

следните форми: 

- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по 

следната банкова сметка на ТП на НОИ – Русе: 

 IBAN: BG47UBBS8002 310 604 6306 

 BIC: UBBSBGSF 

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на 

възложителя, валидна 30 дни след изтичане на срока за последното плащане по договора.  В 

платежното нареждане задължително се посочва основанието за внасяне, предмета на 

поръчката, за която се внася). Гаранцията за изпълнение може да бъде представена като 

безусловна и неотменима банкова гаранция (в оригинал) за същата сума.  

 

II. Място на изпълнение 
Място на изпълнение на поръчката са административните сгради, ползвани от ТП на 

НОИ – Русе, находящи се на ул. „Асен Златаров” № 26 и ул. „Ангел Кънчев” №1. 

 

III. Начин на изпълнение на поръчката 
1. Участниците да изготвят техническо предложение за изпълнение на поръчката 

относно извършването на дейностите, описани в Техническите спецификации, включително 

и предложение за изпълнение на всички дейности, описани в Приложение 1 към 

Техническите спецификации. 

2. Участниците  да гарантират осигуряването на резервни части и компоненти (нови 

и неупотребявани), които да съответстват на марката и модела на съответната асансьорна 

уредба, за срока на действие на договора и гаранционния срок по т. 5 от Раздел I към 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (за ремонтирана техника по време на 

действие на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка) в това число: 

2.1. Осигурените резервни части ще бъдат придружени от сертификат за качество, 

произход и гаранционни условия; 

2.2. Всички резервни части и консумативи, използвани при извършване на 

ремонтите ще отговарят на стандартите по БДС и/или ЕN или еквивалентен, ще отговарят на 

всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба и ще имат нанесена 

маркировка за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за съществените 
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изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства и 

Закона за техническите изисквания към продуктите. 

2.3. Вложените при ремонт резервни части, материали и консумативи ще бъдат с 

гаранционен срок, определен от съответния производител, но не по-малко от 12 (дванадесет) 

месеца. 

3. Участниците да предложат срокове за реакция и отстраняване на констатирана 

повреда, съгласно посочените срокове в т. 3 и т. 4 от Раздел I към УСЛОВИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

4. Участниците да декларират, че ще извършват ремонтните дейности по 

дефектирала машина на мястото на повредата или в сервизна база съгласно изискванията, 

поставени в т.3 и т. 4 от Раздел I към  УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

5. Участниците да предложат гаранционен срок за извършени ремонтни дейности на 

техниката, подлежаща на абонаментна поддръжка по настоящата обществена поръчка, който 

да не бъде по-малък от гаранционния срок, даден за резервните части и/или консумативите, 

след пускането на отремонтираната техника в експлоатация. 

6. Участниците да декларират обстоятелството, че при установяване на повторна 

повреда от същия характер или на същия възел на отремонтирана техника по време на 

действие на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възникнала в 

предложения по т. 5 гаранционен срок, ще се задължават да отстраняват същата за своя 

сметка, освен ако неизправността се дължи на причинена вреда от Възложителя. 

7. Участниците да декларират, че при изпълнение предмета на настоящата поръчка 

ще спазват законоустановените разпоредби на Наредбата за безопасна експлоатация и 

технически надзор на асансьори, както и други относими към предмета на поръчката 

нормативни актове, действащи на територията на Република България. 

 

 

ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

1. Заплащането на месечния абонамент се извършва в български лева, ежемесечно, 

по банков път, по сметка на изпълнителя, в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на 

съответния месец, и след представяне на оригинална данъчна фактура на адрес ТП на НОИ - 

Русе, ул. „Асен Златаров” №26 и попълнен план-график (представен от Изпълнителя) за 

извършените задължителни месечни дейности относно абонаментната поддръжка и 

профилактика на асансьорните уредби, монтирани в административните сгради на ТП на 

НОИ. 

2. При извършване на ремонт и подмяна на резервни части и консумативи 

заплащането ще се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на фактура и 

констативен протокол, двустранно подписан от представители на Възложителя и на 

Изпълнителя за извършените дейности по ремонта и пускането на техниката в редовна 

експлоатация, и констативен протокол, установяващ вида на повредата, подписан от 

представител на Изпълнителя (асансьорен техник). Стойностите на вложените резервни 

части и/или консумативи се заплащат съгласно одобрена от Възложителя оферта. 

 

 

 


