
Партида: 01474 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

/ \ ( ) ] факс: 940 7078 
е-таН: гор@аор.Ьа , е-гор(ааор.Ьа 
интернет адрес: пйр://уууцуу.аор.Ьа 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 01474 
Поделение: 
Изходящ номер: КИ-П-15-7270 от дата 22/06/2015 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български гражднани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия 
Адрес 
ул.Врабча № 1 
Град Пощенски код Страна 
София 1000 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 

0884 404386 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Божидар Борисов 
Е-таП Факс 
Ь . Ьог15 0У@сото!о5 . Ьд 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
имм.сотйоз.Ьд 

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
пЪ-Ьр : / / и ш . сотйоз . Ъд/ргог хХ-па-кириуаспа/оЬзп^езг^епл.-рогаспкз.-
уагД.адапл.-спге 2-риЪ11сппа-рокапа - р 0 - 2 0 р 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 

• Строителство • Доставки Ю Услуги 
Кратко описание 
„Абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и ремонт 
(включително доставка на резервни части) на инсталации в 
сградния фонд на Комисията - асансьорни уредби, 
пожароизвестителни системи и пожарогасителна инсталация и 
климатично - вентилационни инсталации в имотите на Комисията на 
ул. Врабча №1, гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя" по 
обособени позиции: 
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Обособена позиция № I - Абонаментно сервизно обслужване, 
технически прегледи и ремонт (включително доставка на резервни 
части) на пожароизвестителни системи, пожарогасителна инсталация 
и носими пожарогасители; 
Обособена позиция № 2 - Абонаментно сервизно обслужване, 

технически прегледи и ремонт (включително доставка на резервни 
части) на нагнетателно-смукателни климатични инсталации и 
индивидуални термопомпени инверторни климатизатори; 
Обособена позиция № 3 - Абонаментно сервизно обслужване, 
технически прегледи и ремонт (включително доставка на резервни 
части) на асансьорни уредби; 
Общ терминологичен речник (СРУ) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 50700000 

РАЗДЕЛ III 
Количество или обем (Когато е приложимо) 
Максимална допустима стойност за срока на изпълнение поръчката е 
до 65 800.00 (шестдесет и пет хиляди и осемстотин) лева, по 
обособени позиции, както следва: 
1. за обособена позиция № 1 до 29 000.00 (двадесет и девет 
хиляди) лева без ДДС в т.ч. за абонаментно сервизно обслужване, 
технически прегледи и ремонт до 19 900.00 (деветнадесет хиляди и 
деветстотин) лева без ДДС. 
2. за обособена позиция № 2 до 29 000.00 (двадесет и девет 
хиляди) лева без ДДС в т.ч. за абонаментно сервизно обслужване, 
технически прегледи и ремонт до 17 000.00 (седемнадесет хиляди) 
лева без ДДС. 
3. за обособена позиция № 3 до 7 800.00 (седем хиляди и 
осемстотин) лева без ДДС в т.ч. за абонаментно сервизно 
обслужване, технически прегледи и ремонт до 5 000. 00 (пет 
хиляди) лева без ДДС. Оферти съдържащи предложения надвишаващи 
посочената допустима стойност за абонаментно сервизно 
обслужване, технически прегледи и ремонт ще бъдат отстранявани. 
Източник на финансиране - планирани бюджетни средства. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 65800 Валута: В С ^ 

Място на извършване 
гр. София и гр. Банкя код N 0 1 8 : 

ВС412 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА: За обособена 
позиция № 1: 1.1. Да бъде представен съгласно изискванията на 
чл. 56, ал.1 т.1, б."а" от ЗОП . 1.2. Да притежава валиден 
сертификат по стандарт 150 9001:2008. 1.3. Да притежава 
разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарна 
безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, 
системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност съгласно 
Наредба на МВР №8121з-531/09.09.2014г. 1.4. Да притежава валиден 
сертификат за правоспособност за извършване на монтаж, сервиз и 
поддръжка на противопожарни системи съдържащи над 3 кг. 
флуорирани парникови газове, съгласно постановление на МС N0. 
336/ 23.12.2008 г. 1.5. Да разполага с минимум двама 
правоспособни специалисти за работа със системи съдържащи над 3 
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кг. флуорирани парникови газове, съгласно постановление на М С ~ 
N0. 336/ 23.12.2008 г. 1.6. Да разполага с минимум двама 
сертифицирани специалисти за извършване на техническото 
поддържане на оборудването предмет на поръчката. 1.7. Да е със 
сервизна структура в гр. София и технически ресурси за 
обслужване на оборудването, които да са на разположение за целия 
период на абонаментна поддръжка. 1.8. Да разполага с минималните 
технически средства и оборудване посочени в Приложение №4 към 
чл.15 от Наредба №8121з-531/09.09.2014г.за осъществяване на 
дейността по чл.З, т.5 от същата. 1.9. Да е оторизиран от 
производителите или от официални техни представители на 
територията на страната за техническа поддръжка на наличната 
техника . 1.10. Да има опит в поддържането на описаните системи 
и инсталации като има изпълнени най-малко два договора за 
последните три години. 2. За обособена позиция № 2: 2.1. Да бъде 
представен съгласно изискванията на чл. 56, ал.1 т.1, б. "а" от 
ЗОП . 2.2. Да притежава валиден сертификат по стандарт 150 
9001:2008. 2.3. Да е вписан в Централния професионален регистър 
на строителя. 2.4. Да разполага с минимум двама правоспособни 
специалисти за работа със системи съдържащи над 3 кг. флуорирани 
парникови газове, съгласно постановление на МС N 0 . 336/ 
23.12.2008 г. 2.5. Да разполага с минимум двама сертифицирани 
специалисти за извършване на техническото поддържане. 2.6.Да е 
със сервизна структура в гр. София и технически ресурси за 
обслужване на оборудването, които да са на разположение за целия 
период на абонаментна поддръжка. 2.7. Да е оторизиран от 
производителите или от официални техни представители на 
територията на страната за техническа поддръжка на наличната 
техника. 2.8. Да има опит в поддържането на описаните системи и 
инсталации като има изпълнени най-малко два договора за 
последните три години. За обособена позиция № 3: 3.1. Да бъде 
представен съгласно изискванията на чл. 56, ал.1 т.1, б."а" от 
ЗОП. 3.2. Да притежава валидно удостоверение, издадено от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, че е 
вписан в Регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за технически 
изисквания към продуктите (ЗТИП) на лицата, извършващи дейности 
по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с 
повишена опасност - асансьори. 
3.3. Да разполага с минимум двама правоспособни собствени или 
наети специалисти за упражняване на професията „монтьор по 
монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори", което се 
доказва с удостоверение за придобита правоспособност, съгласно 
Наредба №3 от 2001г. за условията и реда за придобиване на 
правоспособност за упражняване на професията „монтьор по 
монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори". 3.4. Да има 
опит в поддържането на съответните асансьорни уредби като има 
изпълнени най-малко два договора за последните три години. 
Критерий за възлагане 

най-ниска цена О икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 02/07/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00 
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Европейско финансиране Да Р Не 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Указанията за участие и изискванията за изпълнение на поръчката 
са посочени в документацията за участие, която може да бъде 
намерена на интернет адреса, посочен по-горе в настоящата покана 
с идентификационен № 20150622-ПП-06. 
Офертите ще се отворят на 06.07.2015 г. от 10:00 часа в сградата 
на КРДОПБГДСРСБНА, гр. София, ул. „Врабча" № 1. Отварянето на 
офертата е публично и на него могат присъстват участниците в 
обществената поръчка или техни упълномощени представители, както 
и представители на средствата за масово осведомяване и други 
лица при спазване на режима за достъп да сградата на 
КРДОПБГДСРСБНА. 

РАЗДЕЛ IV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 02/07/2015 дд/мм/гггг 

УНП 0аЬас83с-сГс8-4с5Г-80Ь9-6е076Оа4ЬЬЗс 4 


