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ПУБЛИЧНЛ ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: гор@аор.Ьа, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д ЕЛ О ВО Д Н А  И Н Ф О РМ А Ц И Я ______________________________________________________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 1301
Поделение:________
Изходящ номер: 228 от дата 26/11/2014 
Коментар на възложителя:

АО П

РАЗДЕЛ I: В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Балнеологичен център Камена" ЕАД
Адрес
ул. "Еделвайс" №4
Град Пощенски код Страна
Велинград 4600 РБългария
Място/места за контакт Телефон
"Балнеологичен център Камена" 0359 54007
ЕАД
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Георги Маров
E-mail Факс
kamenavel@mail.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.kamena.bg

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката
U  Строителство_______________ ^Д оставки_________________□  Услуги__________________

Кратко описание
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка 
на 1 (една) нова асансьорна уредба
Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________________

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 42416100

mailto:e-rop@aop.bg
http://www.aop.ba
mailto:kamenavel@mail.bg
http://www.kamena.bg


РАЗДЕЛ III_________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна 
поддръжка на 1 (една) нова асансьорна уредба", е включена 
доставката на:
- електрически пътнически асансьор (клас I) с товароподемност 
ЮООкг за 12/дванайсет/ лица, в сградата на БЛЦ „Камена",
у л Е д е л в а й с "  N 4, със от 7/седем/ спирки -1 (един) брой; 
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 36 000лв. без 
ДДС. Не се допускат ценови предложения, чийто размер е по-висок 
от посочената прогнозна стойност. Участник предложил по-висока 
от посочената по-горе прогнозна стойност се отстранява от 
процедурата. Прогнозната стойност е в рамките на максималния 
финансов ресурс на възложителя за поръчката и последният няма да 
заплаща по-висока от посочената прогнозна стойност за изпълнение 
на поръчката.
Прогнозна стойност
(в цифри): 36000 Валута: BGN_________________________________________________________

Място на извършване
Велинград код NUTS:

_______________________________________________________________________ BG423__________

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно подробно посоченото в Приложенията към публичната 
покана, вкл. техническите спецификации. Обхватът на изпълнение 
на дейностите включва:
- разработване на проект за изработване, доставка и монтаж на 1 
бр. асансьори по всички части, както и неговото представяне и 
одобряване от специализираните контролни органи.
- производство на асансьорната уредба съгласно одобрените 
проекти.
- доставка и монтаж на асансьорната уредба в сграда 
БЛЦ „Камена", ул."Еделвайс" №4, Велинград.
- доставка на монтажни материали.
- демонтаж на съществуващия асансьор: врати, кабина, задвижващ 
механизъм, командно табло, работна машина и извозването им от 
Изпълнителя до посочен от Възложителя склад на разстояние до 1 
км от БЛЦ „Камена". При демонтажа на асансьорните уредби да не 
се демонтират релсите.Демонтират се всички врати на асансьорите 
по етажите. Оформянето на подходите към вратите на асансьора по 
етажите трябва да бъде обвързано с цялостната концепция за 
оформяне на асансьорната кабина.
- комплексна доставка на 1 бр. асансьорни уредби, вкл. на 
система за управление - командно табло, програмно осигуряване на 
управлението за съгласуване на различните системи съгласно 
нормите на EN 81-1-АЗ.
- направа на нови шахтови инсталации (осветление, стълби) и 
всички допълнителни работи, необходими за осигуряването на 
нормалната и безопасна работа на асансьора.
- строително - ремонтни работи - всички СМР, които могат да 
възникнат при извършването на демонтажа, монтажа и доставката на 
елементите на асансьора (например при направата на технологични 
отвори за изкарване и вкарване на части за асансьора и тяхната 
доставка на мястото на монтажа).
- представяне за узаконяване на асансьорна уредба пред ДА"МТН".



- получаване на разрешение за ползване.
- гаранционно обслужване за гаранционния срок.
Допълнителни задължителни изисквания;
1. Да се предвиди аварийно придвижване до най-близка спирка при 
отпадане на ел.захранването и отваряне на вратата. Да бъде 
предвидена акумулаторна станция със зарядна група (UPS).
2.Осветление на шахтата и електрически контакт (БДС EN 81- 
1,2:2003 т.5.9 и Наредба 3, раздел VI).
Шахтата трябва да има постоянно електрическо осветление, 
осигуряващо при затворени шахтни врати осветеност мин. 50 1х на 
височина 1ш над покрива на кабината и над дъното на шахтата. То 
трябва да има по една лампа на разстояние 500 mm от тавана и от 
дъното на шахтата и на всяка шахтна врата. Девиаторен прекъсвач 
за осветлението трябва да има в машинното помещение и в шахтата- 
близо до достъпа.
В шахтата яма трябва да има електрически контакт, с пряко 
захранване от вида 2Р +РЕ, 220V;
Критерий за възлагане
ЕЗ най-ниска цена □  икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
наи-ниска цена
Срок за получаване на офертите
Дата: 05/12/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Европейско финансиране Да □  Не Н
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
На посочения тук интернет адрес /профил на купувача/, а именно: 
http://kamena.bg/hotel/?cat=18,
е публикувана публичната покана и Приложения към публичната 
покана, съдържащи подробна информация за изискванията на 
възложителя, техническите спецификации за изпълнението на 
поръчката, образци на документи към офертата и проекта на 
договор.
Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва 
от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на 
Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е 
публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 
или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 
отварянето.
Място, дата и час на отваряне на офертите: ще се състои в гр. 
Велинград, у л Е д е л в а й с "  № 4 на 08.12.2014 г. от 10,30 часа. 
ЗАЛА "КАМЕНА".
Плащането се извършва в български лева както следва:
Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора в 
7/седем/ дневен срок от подписването му след представяне на 
доставна фактура- оригинал.
Междинно плащане в размер на 30% след представяне на доставна 
фактура- оригинал, приемателно-предавателен протокол между 
Възложител и Изпълнител, в който е записано, че асансьорната 
уредба е монтирана.
Окончателно плащане в размер на 20% в едномесечен срок от

http://kamena.bg/hotel/?cat=18


пускане в действие, след проведена 72 часова проба и разрешение 
за ползване на асансьорната уредба от Държавна агенция 
„Метрологичен и технически надзор" и представяне на фактура- 
оригинал.

Р А ЗД Е Л  IV ___________________________________________________________________________

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/12/2014 дд/мм/гпт_________________________________________________


