
КОМЕНДАНТСТВО - МО 

София 1092,  ул. “Дякон Игнатий”  № 3, тел. 21 600, 21 601, факс 988 5668 

e-mail: komendantstvo@mod.bg 

 

рег.  № 1839/ 05.12.2019г .  

 

 

П О К А Н А 

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Комендантство - МО, гр.София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 на основание чл. 

20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви кани да подадете 

оферта за сключване на договор с предмет „Поддръжка на кухненско оборудване и 

хладилна техника във ведомствения стол на Министерство на отбраната“, при 

следните условия: 

I .Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

1. Абонаментна поддръжка на кухненската и хладилната техника включва 

следните мероприятия: 

 ежемесечни профилактични прегледи; 

 диагностика; 

 настройка; 

 консултации; 

 реагиране до два часа при възникване на нужда по спешни ремонти; 

 извършване на ремонт на техниката до три работни дни от дата на 

заявка; 

 други мероприятия. 

2. Офертите се подават за всички номенклатури от списъка /Приложение 

№ 1/. 

3. Участник, който представи оферта само за част от номенклатурите на 

списъка, ще бъде отстранен от участие. 

4. Срок за изпълнение на поръчката – 1 /една/ година от датата на 

сключване на договора. 

5. Място за изпълнение –сградата на Министерство на отбраната, гр. София, 

ул. „Дякон Игнатий“ № 3. 



6. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 (тридесет) дни от 

изтичане на крайния срок за подаване на оферти.  

7. Място за подаване на офертата – регистратурата за некласифицирана 

информация на Комендантство-МО с адрес: гр. София 1092, ул. „Дякон 

Игнатий“ № 3, партерен етаж стая № 56,тел: 02/92 21 607. 

8. Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска абонаментна месечна 

такса на предлаганата услуга за профилактика и поддръжка на кухненското 

оборудване и хладилна техника“. 

II. Указания за изготвяне и представяне на офертата. 

1. Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, 

партерен етаж стая № 56, Комендантство – МО, регистратура – тел. 21 607. 

Върху плика участникът да посочи адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност – факс и електронен адрес, както и наименованието на предмета на 

поръчката. 

2. Офертата да съдържа: 

2.1  Ценова оферта - по образец – /Приложение № 2/; 

2.2 Заверено копие от документ за правоспособност – /Сертификат за 

извършване на: проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации и 

термопомпи, съдържащи 3 кг. или повече флуорирани парникови газове, 

съдържащи 6 кг. или повече флуорирани парникови газове с херметични системи, 

които са етикирани като такива: извличане, монтаж, поддръжка или сервизно 

обслужване/; 

2.3  Административни сведения – по образец – /Приложение № 3/; 

2.4 Декларация за техническа възможност за извършване на услугата, 

съгласно списъка на кухненското оборудване - /Приложение № 4/. 

 

Оферти, представени в незапечатан или в скъсан плик, или след изтичане 

крайния срок за получаване, няма да се разглеждат. 

Срок за подаване на офертите: до 13,00 часа на 13.12.2019 г. 

 

 Лицe за контакти:  

- Тотка Спасовска - тел. 02/92 21 662,  GSM: 0882906220. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Списък на кухненското оборудване и хладилна техника – /Приложение № 1/ 

2. Ценова оферта – по образец – /Приложение № 2/  



3. Административни сведения – по образец – /Приложение № 3/  

4. Декларация за техническата възможност за извършване на услугата – по образец 

– /Приложение № 4/. 

 

         НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО - MO  

       

    / П / 

ПОЛКОВНИК  ПЕТЪР КОСТАДИНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


