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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – СТАРА  ЗАГОРА 

  

  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

за възлагане на обществена поръчка – публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет “Абонаментна поддръжка на асансьорни 

уредби и доставка на резервни части и консумативи” за нуждите на ТП на НОИ – Стара 

Загора 

 

I. Предмет на обществената поръчка: 

Предметът на настоящата обществена поръчка е “Абонаментна поддръжка на 

асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи“ за нуждите на  ТП на НОИ– 

Стара Загора и обхваща:  

1. Два броя асансьори пътнически, хидравлични с товароподемност 480 кг. (6 лица), 

скорост - 1м/сек., четири броя спирки с автоматични врати, монтирани в административната 

сграда на ТП на НОИ – Стара Загора,  находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ №44. 

2. Хидравлична асансъорна уредба, с фабричен №0219, товароподемност 400 кг., 

скорост 0.63м/сек., четири броя спирки с автоматични врати, монтирана в 

административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. 

„Георги Байданов“ №2А. 

ІІ. Място на изпълнение на обществената поръчка: ТП на НОИ - Стара Загора, 

бул.”Руски” №44 и Осигурителен архив, гр. Стара Загора, ул. “Георги Байданов” №2А. 

ІІІ.  Срок за изпълнение: 24 месеца от датата на сключване на договора. 

ІV.  Обща стойност: общата стойност на поръчката не може да надхвърля сумата от 

8600,00 лв. без ДДС. 

V. Предложената от участниците стойност за абонаментната поддръжка на 

асансьорните уредби, монтирани в административните сграда на ТП на НОИ – Стара Загора 

не може да надхвърля сумата от 2 880,00 лв. без ДДС за срока на договора от 24 месеца. 

Месечната абонаментна такса за асансьорните уредби, монтирани в администра-

тивните сгради на ТП на НОИ, гр. Стара Загора не може да надхвърли сумата от 120,00 лв. 

(сто и двадесет) лева без ДДС.  

VІ. След приспадане на предложената от участниците стойност за абонаментна 

поддръжка на асансьорни уредби, останалата част от стойността на обществената поръчка до 

8600.00 лв. без ДДС се предвижда за доставка на резервни части и консумативи, като 

Възложителят не се ангажира с  усвояването  на цялата  стойност. 

VІІ. Критерий за оценка офертите: най-ниска цена. 

VІІІ. Кратко описание на предмета на поръчката: 

1.Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби: 

Абонаментната поддръжка е съвкупност от дейности, извършването на които 

осигурява безопасното използване на асансьорите според предназначението им, както и на 

техните съставни части след завършването на монтажа и през целия им жизнен цикъл и  

включва:  

1.1.Смазване, почистване и други подобни; 

1.2.Функционални проверки. 
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Функционалните проверки, техническото обслужване и планово – предупредителните 

ремонти на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на 

производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се 

извършват най-малко веднъж на 30 дни, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от НБЕТНА; 

1.3. Дейности по настройване и регулиране; 

1.4. Ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят 

техническите характеристики на асансьорите; 

1.5. Ремонт на електрическата схема за управление на асансьорите или замяна на  

елементи от нея с оригинални елементи; 

1.6. Съгласно чл. 9 ал. 1, т. 5 от НБЕТНА изпълнителят следва да обезпечи 24 – часово 

непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите – да освобождава пътниците при 

аварийно спиране на кабината, да оказва първа помощ при аварии и злополуки да спира 

асансьорите при технически неизправности по чл.10, ал.1, т. 1-17 от гореописаната наредба. 

За срока на действие на договора изпълнителят е длъжен да осигури телефонен номер 

на който да се подава сигнал за авария или повреда и да обезпечи функционирането на 

монтираното в кабината на асансьора устройство за двустранна разговорна връзка с лицето, 

което извършва аварийно обслужване на асансьора.  

Аварийното обслужване на асансьорната уредба се извършва от Изпълнителя в срок 

до 1 час от получаване на заявка за авария или повреда, подадена по телефон, факс или e-

mail, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА; 

1.7. Дейности по техническата поддръжка и ремонт в това число (текущ, планов, 

предупредителен и авариен) за осигуряване на безопасното функциониране на асансьора, ще 

се извършват съгласно изискванията на действащото българското законодателство – 

„Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори“, ЗТИП и 

инструкциите за експлоатация на производителя. 

Изпълнителят следва да спазва разпоредбите на Наредбата за безопасна експлоатация 

и технически надзор на асансьорите, както и другите относими към предмета на поръчката 

нормативни актови, действащи на територията на Р България. 

Изпълнителят трябва да е вписан в регистъра съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за 

техническите изисквания към продуктите ЗТПИ, като притежава актуално удостоверение за 

това, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

или оправомощен от него длъжностни лица от ГД „ИДТН“.  

Абонаментната поддръжка се осъществява в рамките на работното  време на 

Възложителя на съответният работен ден. 

Посещенията от страна на Изпълнителя се регистрират в специално създаден от 

Възложителя регистър. 

2.Резервни части и консумативи за асансьорите. 

1. При необходимост от извършване на ремонт с подмяна на части и консумативи за 

асансьорите в административната сграда на бул.”Руски“ №44 и хидравлична асансьорна 

уредба в Осигурителен архив на ул.”Георги Байданов” № 2А се спазва следната процедура:  

1.1. Изпълнителят се задължава да изпрати сервизна група в срок до 1 (един) час от 

получаване на сигнал от Възложителя за настъпване на събитие по чл. 9, ал. 1, т. 5 от 

НБЕТНА. Изпълнителят следва да възстановява след отказ асансьора в деня на получаване 

на заявката, освен в случаи, когато възстановяването изисква повече от осем часа работа 

(труд), като в тези случаи се предприема действия на следващия работен ден. 

1.2. Изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни, в който се 

описват вида на подлежащата за подмяна част и/или консуматив. 

1.3. Определя се мястото на извършване на ремонта при необходимост от ремонт 

извън обекта и при доставката на резервните части и консумативи , транспортните разходи са 

за сметка на Изпълнителя.  

1.4. Изпълнителят представя оферта за стойността на необходимите резервни части и 

консумативи, със срок за доставката и срок на ремонтните работи.  
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Изпълнителят се задължава да достави същите в предложения от него в офертата 

срок, който не може да надвишава 7 (седем) работни дни, освен в случаите, когато се налага 

доставка на резервни части от чужбина или невъзможност от страна на производителя да 

осигури. Изпълнителят е длъжен да отстрани възникналата повреда и/или неизправността в 

срок, удължен с времето, необходимо за доставка на липсващите резервни части, но не 

повече от 15 (петнадесет) работни дни, като уведоми писмено Възложителя по e-mail или 

лицензиран пощенски оператор. 

1.5. Ремонтните работи се извършват след одобрение на Възложителя. 

1.6. Вложените резервни части и консумативи се фактурират и заплащат отделно, след 

подписан приемателно – предавателен протокол за вложени резервни части и консумативи, а 

трудът е за сметка на месечната абонамента такса. 

Изпълнителят се задължава да доставя и монтира нови (неупотребявани и 

нерециклирани) части, като същите съответстват на модела на съответната техника или 

съоръжение, както и да отговарят на нормативно приетите изисквания за произход и 

качество на Република България, както и : 

- да са придружени от Декларация за съответствие и да притежават маркировка ; 

- да поддържат през гаранционния период заводски зададените си параметри; 

- да отговарят на нормативните изисквания за пожарна безопасност, действащи в 

Република България; 

- отговарят на изискванията за такъв вид техника, утвърдени на територията на 

Република България стандарти за качество - български държавни стандарти и въвеждащи 

европейски стандарти за качество или съответни еквивалентни. 

Изпълнителят се задължава да влага резервни части, които са маркирани и 

придружени със съответните гаранционни условия. Гаранционният срок за извършените 

ремонти е не по-малък от предложения гаранционен срок за резервни части, считано от 

датата на подписване на приемателно – предавателен протокол. Изпълнителят поема и 

гаранцията на вложените резервни части, като гаранционният им срок е определен от 

съответния им производител, и е не по-малък от 12 (дванадесет) месеца.  

При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в 

гаранционния срок, Изпълнителя се задължава да отстрани същата за своя сметка, както и да 

отстрани за своя сметка всички констатирани недостатъци, причинени от влагане на 

некачествени части или некачествено извършена подмяна. 

Недостатъците се описват в двустранен констативен протокол, като се посочва от 

какво са причинени и се определи срок за отстраняването им. 

 

3. Стойността на абонаментната поддръжка включва: 

Всички разходи (труд, транспорт, застраховки и др.) по текущата месечна поддръжка 

на инсталациите, системите  и съоръженията, с включен ДДС, като в цената се включват 

всички консумативи и компоненти, необходими за текущата поддръжка и технически 

прегледи на асансьорните уредби. Всички дейности и вложени резервни части и консумативи 

се доказват с двустранно подписани протоколи.  

 

 

Участниците могат да правят огледи на обектите на обществената поръчка в рамките 

на работното време от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30  часа, след предварителна 

уговорка. Лице за контакти главен експерт/ЧР, г-н Койчо Коев 042/615374 и 088 8195880 и 

младши експерт Росица Шопова 042/615353 и 088 5644977 

 


