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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИМАТИЦИ И 

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП НА НОИ - РУСЕ” 
 

 

 I.  ОБЩО ОПИСАНИЕ  

1. Предметът на настоящата процедура е „Абонаментна поддръжка и 

осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични 

инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Русе“. 

Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за 

осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и 

поддръжка на климатици и климатични инсталации в сградите на ТП на НОИ – Русе, 

включително осигуряване на резервни части и консумативи. 

2. Правно основание  за възлагане на обществената поръчка: Възложителя 

прилага публично състезание по реда на 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка.  

3. Място на изпълнение на обществената поръчка: са сградите на ТП на НОИ – 

Русе, находящи се: 

- на адрес: гр. Русе, ул. „Асен Златаров”  № 26; 

- на адрес: гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1; 

- на адрес: гр. Русе, бул. “Трети март” №15; 

- на адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” №8 

4. Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 

датата на сключване  на договора.  

5. Максимална прогнозна стойност на поръчката: общата стойност на 

поръчката не може да надхвърля 13 800.00 (тринадесет хиляди и осемстотин) лева, без 

ДДС, като сумата за абонаментно поддържане е в размер до 9 800.00 (девет хиляди и 

осемстотин) лева, без ДДС за целия период на договора, а разликата до прогнозната 

стойност от 13 800.00 (тринадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС – за консумативи и 

резервни части при ремонт за целия период на договора. В цената са включени всички 

дейности по изпълнение на настоящата поръчка. 

Забележка: Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи на 

стойност не по-голяма от посочената прогнозна стойност в размер на 13 800.00 

(тринадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, като Възложителят не се ангажира с 

изразходването на цялата сума за резервни части и консумативи. 

6. Критерии за възлагане: Обществената поръчка се възлага въз основа на 

икономически най-изгодната оферта, която се определя по критерий за възлагане “най-

ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Оценяването по този критерий става чрез 

съпоставка само спрямо предложената от всеки участник цена за абонаментна 

поддръжка на климатици и климатични инсталации посочени в Таблица 1. 

Посочената в ценовото предложение на участниците сума за абонаментно поддържане 
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климатици и климатични инсталации е в размер до 9 800.00 (девет хиляди и 

осемстотин) лева, без ДДС за периода на договора от 24 месеца. 

* Стойността за резервни части и консумативи е разликата от предложената 

от участника обща стойност за абонамент до посочената прогнозна стойност от 

13 800.00 (тринадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.  

 

7. Обхват на обществената поръчка: към момента ТП на НОИ - Русе разполага 

с 84 (осемдесет и четири) броя климатици, като в т.ч. 12 (дванадесет) броя са 

гаранционни.  

Дейностите по абонаментна профилактична поддръжка, преглед, диагностика, и 

техническо поддържане, както и  доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 

на ремонтирана климатична техника, следва да се изпълняват на мястото на монтираната 

техника в помещения в сградите на ТП на НОИ – Русе. Само в случай, че  ремонта на 

климатична техника,  не може да се  извърши на място, същата се демонтира и ремонтира 

в сервиз на Изпълнителя.  

Всички тези дейности се изпълняват съобразно изискванията, подробно описани в 

настоящите технически спецификации, инструкциите, определени от производителя на 

съответната климатична техника, както и всички относими към този вид техника 

нормативни изисквания и стандарти действащи в Република България. Техническото 

състояние на техниката следва да бъде надлежно осигурено за безопасно и надеждно 

ползване. 

Възложителят си запазва правото да променя мястото на изпълнение  на 

обществената поръчката в случай, че настъпят промени в адреса на ползваните 

помещения, офиси и/или административни  сгради от ТП на НОИ – Русе в град Русе и/или 

в град Бяла. 

Възложителят си запазва правото да изключва от предмета на поръчката 

климатици, които са спрени от експлоатация, бракувани или за които по други причини е 

отпаднала необходимостта от ползването им, както и си запазва правото да включва в 

предмета на поръчката климатици, които са придобити в срока на действие на договора 

при спазване условията на доставчика относно обхвата на гаранционната поддръжка и 

профилактика.  

Климатичните съоръжения, на които гаранционният срок ще изтече след  

сключване на договора, следва да бъдат поддържани след съответната посочена дата в 

Таблица № 2, от настоящата Техническа спецификация.  

Сезонно техническото обслужване се извършва на дати, съгласувани с 

Възложителя и с честота и по ред, описан в инструкциите на производителя за различните 

модели климатична техника и прилежащото им оборудване. 

Извършването на всички дейности в обхвата на абонаментната поддръжка, 

сервизно техническо обслужване и ремонти се удостоверява със съставянето и 

подписването на протоколи за всеки отделен случай между оторизирани представители на 

Възложителя и Изпълнителя.  

Изпълнителят се задължава да осъществява дейностите обхванати от предмета на 

настоящата обществена поръчка с висок професионализъм, конфиденциалност, култура на 

обслужване и по начин, опазващ наличното имущество, техника, материали и 

документация на Възложителя от повреждане и/или унищожаване. 

 

8. Оглед на местата на изпълнение – участниците в процедурата извършват 

задължителен оглед на сградите и помещенията, в които  са разположени климатиците и 
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климатичните инсталации на ТП на НОИ-Русе,  подлежаща на абонаментно обслужване и 

предмет на обществената поръчка, преди подаване на оферта. 

 

 II. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за 

климатици и климатични инсталации в обектите на Възложителя се осъществява чрез 

извършването на всички необходими дейности, съгласно действащите към момента 

нормативни актове на територията на Република България и приложимите европейски и 

световни стандарти: 

1. Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

842/2006 текст от значение за ЕИП; 

2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ); 

3. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

4. Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 

5. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на 

електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи  

6. Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на 

електрически уредби за ниско напрежение в сгради. 

7. Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване 

на правоспособност по заваряване. 

8. Правилник за безопасност и здраве при работа  по електрообзавеждане с 

напрежение до 1000V. 

 

 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1.Видовете климатична техника собственост на ТП на НОИ – Русе  

 

За целите на следгаранционната поддръжка и сервизно обслужване на климатиците 

и климатична техника, в таблиците  по-долу е описаната техниката, собственост на ТП на 

НОИ - Русе, индивидуализирана с посочено местонахождение,  марка,  мощност на 

охлаждане и срок на гаранционна поддръжка, както следва: 

 

 

 

Таблица 1 – Климатична техника в ТП на НОИ – Русе 

 

 

№ по ред Марка Btu 
Местоположение 

сграда брой 

1 Midea 12 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 6 

2 Midea 24 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 1 
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№ по ред Марка Btu 
Местоположение 

сграда брой 

3 Midea 60 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 1 

4 Gree 12 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 4 

5 Gree 18 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 9 

6 Gree 24 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 1 

7 Invertor 12 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 3 

8 Starway 45 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 2 

9 Ticoon 9 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 1 

10 Nipon 12 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 1 

11 Fudjiso 12 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 1 

12 Nipon 12 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 12 

13 Gree 12 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 6 

14 Gree 18 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 7 

15 Treo 9 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 7 

16 Midea 12 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 4 

17 Mitsubishi 12 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 3 

18 Hokkaido 18 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 1 

19 Samsung 12 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 1 

20 Samsung 18 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 2 

21 Starway 24 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 1 

22 Samsung 60 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 1 

23 Gree 12 000 гр. Русе, бул. “Трети март“ № 15 1 

24 Osaka 12 000 гр. Русе, бул. “Трети март“ № 15 1 

25 Midea 12 000 гр. Бяла, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 8 2 

26 Starway 12 000 гр. Бяла, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 8 2 

27 Gree 12 000 гр. Бяла, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 8 1 

28 Mitsubishi 12 000 гр. Бяла, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 8 2 

  ВСИЧКО:     84 броя 

 
  
 

          Таблица 2 – Гаранционна климатична техника  в ТП на НОИ - Русе 

№ 

по 

ред 

Марка 

                          местоположение 

Btu сграда / стая 
в гаранция 

до дата 

1 Gree 18 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 / 202 10.08.2020 

2 Gree 18 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 / 205а 10.08.2020 
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3 Gree 18 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 / 40 10.08.2020 

4 Gree 18 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 / 40 10.08.2020 

5 
Samsung 60 000 

гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 / 

приемна 
10.10.2021 

6 Gree 18 000 гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26 / 205а 10.10.2021 

7 Gree 18 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 / 41 10.10.2021 

8 Gree 18 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 / 54 10.10.2021 

9 Gree 18 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 / 59 10.10.2021 

10 Gree 12 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 / 43 10.10.2021 

11 Gree 12 000 гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ № 1 / 56 10.10.2021 

12 Gree 12 000 гр. Русе, бул. “Трети март“ № 15 10.10.2021 

 ВСИЧКО:   12 броя 

 

* Климатиците  описани в Таблица 2 са в гаранционен срок към момента на 

провеждане на процедурата за възлагането на обществената поръчка. 

Абонаментната им поддръжка следва да се осъществява след изтичане на 

гаранционния срок, посочен в таблицата в колона „в гаранция до дата”. 

* Общият брой на климатичната техника в Таблица 1 е 84 (осемдесет и 

четири) броя климатици, като в т.ч. 12 (дванадесет) броя са гаранционни.  

 

2. Специфични технически изисквания към дейностите по абонаментна 

поддръжка на климатиците и климатичните инсталации: Абонаментното поддържане 

на климатиците и климатичните инсталации, включително доставката на резервни части, 

консумативи и ремонта включва извършване на всички дейности, определени в 

инструкциите на производителя на съоръженията и уредите, съобразно периода на 

експлоатация и функционалната им натовареност и осигуряване на добро техническо 

състояние и безопасно и надеждно ползване. 

Дейностите обезпечават възстановяване на пълната функционалност на 

абонираната техника при всяка възникнала неизправност, като за времето на действие на 

договора гарантира непрекъснатост на работата ѝ.  

2.1. Подготвителни дейности за абонаментно следгаранционно поддържане и 

абонаментно  техническо обслужване: 

 В срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от деня, следващ деня на влизане в 

сила на договора, изпълнителят следва да извърши първоначален преглед и диагностика 

на климатиците, като състави протокол, в който задължително се посочва: брой 

обслужвани климатици – марка, модел, начин на работа, извършени операции и 

установено техническо състояние на всеки климатик. Протоколът се подписва от 

определените с договора представители на Изпълнителя и Възложителя.  

След първоначалния преглед и диагностика на климатиците, при констатирана 

необходимост от извършване на ремонт за въвеждане в техническа изправност на 

климатиците, в протокола Изпълнителят следва да опише количествата и типа на всички 

необходими за подмяна елементи на климатиците. 

Приемане на климатичната техниката, описана в Таблица № 1 се извършва само на 

изправната такава с приемо-предавателен протокол, след цялостен преглед на 

техническото ѝ състояние. При констатирано отклонение от нормалното техническо 

състояние и параметри се извършва ремонт на дефектиралите машини, като разходите за 
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труд са за сметка на Изпълнителя, а вложените резервни части и/или консумативи се 

осигуряват (доставят) от Изпълнителя и се заплащат от Възложителя по реда на 

настоящата Техническа спецификация.  

 Влизането, престоя и излизането от сървърните помещения (зони за сигурност) в 

сградите на ТП на НОИ – Русе на изпълняващите поръчката ще се извършва само с 

упълномощен придружител от ТП. 

2.2 Абонаментна месечна поддръжка и профилактика на климатиците:  

а) Планова месечна поддръжка – извършват се минимум дейности по проверка на 

чистотата на външните и вътрешни топлообменници, целостта на електрическите и 

тръбни връзки, проверка на хладилните процеси и наличието на хладилен агент, 

почистване въздушни филтри на вътрешни части от климатични инсталации и проверка 

изправността и настройката на технологични защити. 

Забележка: Разходите за консумативи (почистващи препарати, спрейове, смазочни 

материали и др.) по време на Планова месечна поддръжка са за сметка на Изпълнителя и 

следва да са включени в месечната абонаментна цена.  

б) Сезонна профилактика -  следва да се извърши 4 пъти за срока на действие на 

договора (всяка година преди началото на отоплителен/охладителен сезон) и включва 

следните дейности: 

- почистване капаците на вътрешното тяло; 

- проверка чистотата на вътрешен и външен топлообменник; 

- почистване на топлообменника на вътрешното тяло; 

- почистване на дренажната вана; 

- почистване на вентилатора; 

- почистване капаците на външното тяло; 

- почистване на топлообменника на външното тяло; 

- почистване на въздушните филтри на вътрешното тяло; 

- проверка работното налягане на климатика; 

- проверка работния ампераж на компресора; 

- проверка за пропуски на хладилния агент (фреон); 

- зареждане и дозареждане с фреон – при необходимост; 

- преглед за функционалност на климатика;  

- преглед работата на компресорите и проверка плътност на хладилната 

инсталация; 

- измерване на всеки климатик от Таблица № 1 на следните показатели - налягане 

(bar), външна температура, вътрешна температура, работен ток на компресора и 

температура на изходящия въздух; 

2.3. Сервизно техническо обслужване и ремонт на климатичната техника.  

 Ремонтът на климатичната техника се извършва при констатирана необходимост и 

включва изпълнението на следните дейности: 

а) Отстраняване на възникнали повреди, констатирани по време на абонаментното 

обслужване на климатичната техника, включена в Таблица № 1 или по подадена заявка от 

страна на Възложителя. На база съставения констативен протокол за необходимост от 

ремонт с влагане на резервни части Изпълнителят представя оферта за ремонт на 

съответната техника, изготвена по реда, предвиден по-долу в настоящите Технически 

спецификации; 

б) Изпълнителят пристъпва към доставянето на частите, материалите и 

консумативите и извършването на ремонта след писмено одобряване на оферта от 

Възложителя.  
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в) Заплащането на вложените резервни части и консумативи се извършва след 

представяне на фактура от Изпълнителя на база утвърдена оферта и двустранно подписан 

протокол за извършения ремонт и въвеждането на съответния климатик в редовна 

експлоатация. 

 

 Изискване: Влаганите при ремонт резервни части, материали и консумативи 

трябва да са нови (неупотребявани и нерециклирани), да съответстват на марката и модела 

на съответното климатично съоръжение и да отговарят на нормативно приетите 

изисквания за произход и качество в Република България, както и на европейските такива. 

Гаранционният срок за извършваните ремонти, както и на влаганите при ремонт резервни 

части, материали и консумативи е минимум 12 месеца, но не по-кратък от предлагания от 

съответния производител гаранционен срок. При повторна повреда от същия характер  

или на същия възел възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да 

отстрани същата за своя сметка, в срок от 5 (пет) дни от уведомяването, освен ако 

неизправността не е по вина на Възложителя.   

 

г) При установяване на повреда на климатична техника, включена в Таблица № 1  

обслужваща сървърни помещения, отстраняването, на която изисква ремонтът да се 

извърши в сервизна база, Изпълнителят е задължен да осигури пускане на ремонтираната 

техника в редовна експлоатация в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

одобрение на офертата от Възложителя, като за това време, при обективна възможност, 

Изпълнителят осигурява оборотен климатик със същата или по-голяма мощност (мобилен 

или заместител на дефектиралото тяло), който да компенсира топлинните приходи до 

пускане на ремонтирания климатик в редовна експлоатация; 

 

д) При установяване на повреда на климатична техника, включена в Таблица № 1 

за работни помещения, отстраняването, на която изисква ремонтът да се извърши в 

сервизна база, Изпълнителят е задължен да осигури пускане на ремонтираната техника в 

редовна експлоатация в срок до 5 (пет) работни дни, считано от момента на одобрение на 

офертата от Възложителя, като за това време, при обективна възможност, Изпълнителят 

осигурява оборотен климатик със същата или по-голяма мощност (мобилен или 

заместител на дефектиралото тяло), който да компенсира топлинните приходи до пускане 

на ремонтирания климатик в редовна експлоатация; 

 

 е) При обективна невъзможност (липса на складови наличности и необходимост 

от доставка чрез внос от друга държава) за осигуряване на резервни части, материали и 

консумативи, Изпълнителят е задължен да осигури същите в срок до 15 (петнадесет) 

работни дни, считано от момента на одобрение на конкретна оферта от Възложителя. 

ж) При възникване на необходимост от подмяна на климатик включен в Таблица № 

1 с нов гаранционен, демонтажът е за сметка на Изпълнителя и се счита за включен в 

абонаментната такса. 

з) Отстраняването на повредите и доставката на резервните части и консумативите 

се осъществява със собствен транспорт и за собствена сметка на Изпълнителя до 

посочените от Възложителя местонахождения на климатиците. 

и) Ремонтните дейности, които ще бъдат реализирани в срока на действие на 

договора, са съобразно възникналата необходимост от тях и определената сума за резервни 

части и консумативи. При необходимост от подмяна на дефектирала част се съставя 

констативен протокол за повредата, към който се прилага оферта с посочени цени на 



 

  

Стр. | 8 

дефектиралата част, необходимите материали и консумативи. След проучване на цените от 

страна на Възложителят, същият одобрява офертата от Изпълнителя и изготвя заявка за 

извършване на ремонта.  

й) Изпълнителят извършва ремонт на климатиците по местонахождението им. Ако 

се налага извършване на ремонт в сервизна база на Изпълнителя, разходите за демонтаж, 

монтаж и транспорт са за сметка на Изпълнителя. При изнасяне на климатична техника се 

подписва протокол за изнасяне. В този протокол се отразява и връщането, и тестването на 

климатичната техника.  

к) При необходимост от ремонт, монтаж и/или демонтаж на външно тяло на 

климатик, необходимата техника (вишка или друго подходящо съоръжение) се осигурява 

от Изпълнителя за негова сметка, като същият носи отговорност за обезопасяването на 

територията под и около мястото на ремонта, монтажа и/или демонтажа на климатика. 

л) Изпълнителят носи имуществена отговорност за дейностите, свързани с 

абонаментната поддръжка, ремонт, демонтаж, монтаж или преместване на техниката, 

включена в абонаментната поддръжка. При увреждане на климатичната техника във 

връзка с дейностите, предмет на обществената поддръжка, Изпълнителят възстановява 

нанесените щети и привежда увредената техника в състояние, годно за експлоатация, за 

своя сметка. 

Указания: 

1. Стойността на вложените при извършване на ремонт резервни части, материали 

и консумативи са за сметка на Възложителя, като финансовият разход за резервни части е 

включен в договора за следгаранционна абонаментна поддръжка и сервизно техническо 

обслужване на климатична техника. 

2. Заплащането на вложените резервни части при ремонт се осъществява след 

одобрение на офертата, извършване на ремонта, пускане на съоръжението в редовна 

експлоатация и представяне на фактура от Изпълнителя. 

3. Всички разходи по изпълнение на договора - за доставки, складови, използване 

на механизация, специализирани инструменти и други, както и цената на труда за 

извършване на ремонтните дейности към сервизното обслужване и ремонт, демонтажа и 

монтажа на резервните части и транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя и 

следва да бъдат включени в месечната абонаментна цена.            

4. При невъзможност за ремонтиране на дефектирал климатик или нерентабилен 

ремонт, Изпълнителят следва да изготви констативен протокол, в който се дава 

техническо заключение за невъзможността от възстановяване на работоспособността му с 

препоръка за брак, който да бъде подписан от двете страни. Съответния климатик се 

изключва от предмета на поръчката. 

Забележка: Количеството на отделните видове услуги е прогнозно и не обвързва 

Възложителя с посочване на точен брой ремонтни дейности, които ще бъдат реализирани 

в срока на действие на договора. 

 

2.4. Приемане от Възложителя на климатиците и климатичните инсталации 

след приключване на договора за поддръжка и сервизно техническо обслужване. 

Включва изпълнение на следните дейности: 

а) извършване на цялостен преглед от Изпълнителя на техническото състояние на 

съоръженията и съставяне на приемо-предавателен протокол за отразено реално 

състояние. Протоколът се подписва от упълномощените представители на страните по 

договора в два оригинални екземпляра - по един за всяка от тях; 



 

  

Стр. | 9 

б) извършване на ремонт и настройки на дефектиралите климатици, ако при 

цялостния преглед на съоръженията се констатират отклонения от нормалното техническо 

състояние и параметри. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в 

изпълнението, те се описват в приемо-предавателния протокол и се определя подходящ 

срок за отстраняването им предвид възможността за пристъпване към налагането на 

санкция при условията на договора. Приемане се извършва само на работещата 

климатична техника след установяване, че параметрите на техниката са близки до 

предписаните от завода производител; 

в) съставяне на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на 

услугите по договора - по реда на договора. 

 

3. Срокове за реакция. 

3.1. За реакция при възникнала повреда: 

При възникнала аварийна ситуация Изпълнителят се задължава, да изпрати 

сервизна група в срок, както следва: 

а) За климатична техника обслужваща сървърни помещения: до 2 часа след 

подаване на заявката от представител на Възложителя, по телефон, факс или e-mail адрес; 

б) За климатична техника обслужваща работни помещения: в рамките на 

работния ден, следващ деня на подаване на заявката, по телефон, факс или e-mail адрес; 

3.2. За отстраняване на възникнала повреда, аварийно обслужване и изготвяне 

на оферта: 

а) За климатична техника обслужваща  сървърни помещения: в рамките на 

12 часа  аварийният екип на Изпълнителя извършва необходимите проверки по техниката 

и установява причините за възникналата аварийна ситуация (включително 

необходимостта от подмяна на резервни части, материали и консумативи за съответен 

компонент, изграждащ системата). След действията по установяване на повреда и 

аварийно обслужване, Изпълнителят изготвя оферта на Възложителя с посочване на 

единични и общи цени за видовете и количествата резервни части, материали и 

консумативи, за които аварийният екип е установил, че е необходимо да се подменят. 

Офертата се представя в рамките на същия или най-късно на следващия работен ден. След 

преглед и преценка, Възложителят или оправомощено от него длъжностно лице одобрява 

или връща на Изпълнителя (с посочени съответни мотиви) представената оферта. 

Възложителят може да изиска допълнителна информация относно цените, срока на 

доставка и срока на изпълнение и гаранционния срок на резервните части; 

б) За климатична техника обслужваща работни помещения: в рамките на 2 

работни дни аварийният екип на Изпълнителя извършва необходимите проверки по 

техниката и установява причините за възникналата аварийна ситуация (включително 

необходимостта от подмяна на резервни части, материали и консумативи за съответен 

компонент, изграждащ системата). След действията по установяване на повреда и 

аварийно обслужване, Изпълнителят представя оферта на Възложителя с посочване на 

единични и общи цени за видовете и количествата резервни части, материали и 

консумативи, за които аварийният екип е установил, че е необходимо да се подменят. 

След преглед и преценка, Възложителят или оправомощено от него длъжностно лице 

одобрява или връща на Изпълнителя (с посочени съответни мотиви) представената 

оферта. 

3.3. Срокове за извършване на авариен ремонт: 

а) За климатична техника обслужваща сървърни помещения: в рамките на 

24 часа (считано от момента на одобряване на оферта за осигуряване на резервни части, 
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материали и консумативи или от момента на установяване на повредата, когато не е 

необходимо да се подменят резервни части) Изпълнителят: 

- доставя необходимите резервни части, материали и консумативи (при наличие на 

същите на склад); 

- извършва всички необходими дейности по демонтаж, монтаж и настройки на 

съответните компоненти, изграждащи климатичната система и въвеждане на 

ремонтираната система в редовна експлоатация; 

- след възстановяване работоспособността на ремонтираната система извършва 

проба при пълно натоварване на системата в реални условия. 

 Забележка: За удостоверяване на изпълнените дейности Изпълнителят съставя 

протокол за приемане на извършения ремонт. 

б) За климатична техника обслужваща работни помещения: в рамките на 3 

работни дни (считано от момента на одобряване на оферта за осигуряване на резервни 

части, материали и консумативи или от момента на установяване на повредата, когато не е 

необходимо да се подменят резервни части) Изпълнителят: 

- доставя необходимите резервни части, материали и консумативи (при наличие на 

същите на склад); 

- извършва всички необходими дейности по демонтаж, монтаж и настройки на 

съответните компоненти, изграждащи климатичната система и въвеждане на 

ремонтираната система в редовна експлоатация; 

- след възстановяване работоспособността на климатичната система извършва 

проба при пълно натоварване на системата в реални условия. 

Забележка: За удостоверяване на изпълнените дейности Изпълнителят съставя 

протокол за приемане на извършения ремонт. 

 

 IV. ПРОГНОЗНИ СТОЙНОСТИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 13 800.00 (тринадесет 

хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. 

2. Прогнозната стойност се получава, като сума от следните компоненти: 

2.1. Стойността на абонаментната поддръжка е до 9 800.00 (девет хиляди и 

осемстотин) лева, без ДДС за предоставяните през целия срок на договора от Изпълнителя 

на всички услуги за абонаментната поддръжка на климатици и климатичните инсталации, 

включени в предмета и обхвата на поръчката. 

2.2. Разликата между прогнозната стойност на обществената поръчка и стойността 

на абонаментната поддръжка предложена от Изпълнителя е цената за резервни части и 

консумативи.  

3. Заплащането на цената за абонаментната такса по т. 2.1 за своевременното и 

качественото (без забележки) предоставяне от Изпълнителя на всички услуги за 

абонаментно и сервизно обслужване на климатиците и климатичните инсталации, 

включена в предмета и обхвата на поръчката, се извършва в български лева по банков път 

на 24 (двадесет и четири) равни вноски след изтичането на съответния месец, в срок от 10 

(десет) работни дни, срещу представени: 

3.1.Двустранно подписан констативен протокол - удостоверяващ своевременното и 

качественото (без забележки) реализиране от Изпълнителя на всички дейности включени 

в обхвата на следгаранционната абонаментна поддръжка през съответния месец. 

3.2.Надлежно оформена фактура на стойност предложената от Изпълнителя 

месечно цена по т. 2.1. 

4. Заплащането на цената по т. 2.2 за доставка на всички необходими резервни 
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части и консумативи се извършва в български лева по банков път от Възложителя 

еднократно, в срок от 10 (десет) работни дни, срещу представени:  

4.1. Констативен протокол, удостоверяващ вида на повредата, подписан от 

представител на Изпълнителя.  

4.2. Одобрена от Възложителя оферта за доставка на части и консумативи, 

необходими за възстановяване работоспособността/изправността на съответната 

климатична система.  

4.3. Двустранен констативен протокол, удостоверяващ извършените ремонтни 

дейности и вложените части и консумативи, необходими за отстраняване на повредата и 

въвеждането на устройството в редовна експлоатация. 

4.4. Надлежно оформена фактура, издадена от Изпълнителя. 

4.5. Декларация за поемане гаранция на извършения ремонт за период от поне 12 

(дванадесет) месеца. 
 

 Участниците могат да извършват оглед на помещенията, в които се 

намират климатичните системи и запознаване с наличната климатична техника, 

подлежаща на абонаментно обслужване всеки работен ден от 8:30 ч. – 12:00 ч. и от 

13:00 ч. – 16:30 ч. в срока за подаване на офертите. Лице за контакти във връзка с 

огледа, след предварителна уговорка: Петър Георгиев – главен експерт,  отдел 

„Административен“ тел. 082/81-64-09 или Христо Дикулаков – изпълнител-домакин  

отдел „Административен“ тел. 082/81-64-12. 

 

 

 

 

Съгласувал:                                                                  Изготвил: 

Началник отдел „Административен“                        Главен експерт: 

Лилия Пенева                                             Петър Георгиев                

 


