
  

  Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А 

  

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с 

предмет: „Поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника във 

ведомствения стол на Министерство на отбраната“ 

  На основание Заповед № РД - 07 - 255/14.08.2014 г. на началника на 

Комендантство – МО, Ви отправям покана за участие в процедура за възлагане 

обществена поръчка, както следва: 

 

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И УСЛОВИЯ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1.1 Предметът на обществената поръчка е : „Поддръжка на кухненско 

оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на Министерство на 

отбраната“, съгласно списъка към нея, утвърден от възложителя - /Приложение 

№ 1/.  

         1.2. Максимален размер на обществената поръчка –       

1.3. Срок за изпълнение на обществената поръчка – 1 (една) година, считано 

от датата на сключване на договора. 

         1.4. Услугата да бъде извършена съгласно сключен договор /Приложение № 

2/ – по заявка на възложителя до 3 /три/ работни дни от датата на подаване на 

заявката. 

1.5. Участниците да изготвят ценово предложение по образец – съгласно 

/Приложение № 3/. 

1.6. Представените оферти се класират по критерия „най – ниска цена”. 
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1.7. Начин на плащане – плащането ще се извършва  по банков път в срок до 

30 дни след представяне на следните документи: 

     - фактура, оригинал, подписана от представител на изпълнителя и на 

възложителя; 

     - приемо-предавателен протокол, подписан от представителите на 

изпълнителя и на възложителя; 

1.8. Не се допускат  варианти за представяне на оферти. 

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  

 Офертата да съдържа: 

2.1. Ценово предложение за изпълнение на услугата съгласно - 

/Приложение № 3/. 

2.2.  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 

етикетирани като такива: извличане, монтаж, поддръжка или сервизно 

обслужване/. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

3.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.  

3.2. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или 

от негов упълномощен представител с надпис: „Поддръжка на кухненско 

оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на Министерство на 

отбраната“ . Върху плика, участникът да посочи наименование на дружеството, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност – електронен адрес. 

3.3. Офертите се представят на адрес: София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 

3, партерен етаж стая № 56, Комендантство – МО , между 9.00 - 17.00 часа до 

28.08.2014г. ; тел. 02/ 92 21620, 02/ 92 21699 и 02/ 92 21617. 
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3.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, 

датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ 

регистър, за което на участника се издава документ. Оферта, представена след 

изтичане на крайния срок, не се приема от Комендантство - МО. Не се приема и 

оферта в плик, не запечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се 

връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра. 
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Приложение № 1 
 

№ СПИСЪК НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА  

1 
Хладилен шкаф за средни температури -2, +8С, "ШХС 700", р-ри 700/610/1870 мм, 
N=0,39kW/230 брой 1 

2 Картофобелачка V=4г.кг, G=140kg/h, N=0,29kw/230v брой 1 

3 
Хладилен шкаф с работен плот за средни температури -2, +5С, р-ри 1350/700/800 мм, 
N=0,45kW/230 брой 1 

4 
Зеленчукоразечна машина G=60, 80кг/ч, 3кг/мин, р-ри 300/300/560мм, 
N=0,37kW/230V брой 1 

5 
Хладилен шкаф за средни температури -2, +8С, "ШХС 700", р-ри 610/700/1800 мм, 
N=0,39kW/230 брой 1 

6 Месомелачна машина, G=150кг/ч, р-ри 440/245/410мм, N=0,75kW/380V брой 1 

7 
Хладилен шкаф за средни температури -2, +8С, "ШХС 1300", р-ри 1500/830/2000 мм, 
N=0,55kW/230 брой 1 

8 Везна електронна до 6 кг с изнесен дисплей за показанията N=0,02kW/230V брой 1 

9 Яйцеразбивачка "27", V=10л, N=0,6kW/230V брой 1 

10 Тестомесачка V=5,8 л, N=0,325 kW/230V брой 1 

11 
Хладилен шкаф за средни температури -2, +8С, "ШХС 1300", р-ри 1470/840/2000 мм, 
N=0,55kW/230 брой 1 

12 Печка електрическа с керамичен плот с 4 бр котлони, N=3,8kW/230V брой 1 

13 
Сладкарска конвекторна фурна "Елома", с автоматично овлажняване, за 6 тави с р-ри 
400/600мм, р-ри 850/850/900мм, N=17kW/380V брой 1 

14 
Хладилен шкаф за средни температури -2, +8С, "ШХС 1300", р-ри 1300/750/2000 мм, 
N=0,55kW/230 брой 1 

15 Фритюрник електрически с две гнезда, р-ри 400/900/850мм, N=19,8kW/380V брой 1 

16 Баня водна с подгряване, р-ри 400/900мм, N=2kW/230V брой 1 

17 
Скара електрическа с рифелова чугунена плоча, р-ри 400/900/850мм, N=8kW/380V брой 1 

18 Печка електрическа с 4 бр плочи, р-ри 900/800/850мм, N=17kW/380V, "Деско" брой 1 

19 
Хладилен шкаф с работен плот за средни температури -2, +8С, р-ри 1360/700/850 мм, 
N=0,45kW/380, за студена кухня 

брой 1 

20 

Конвекторна фурна "ЕЛОМА" (СРС 101);капацитет 80/150 порции/цикъл, за 7 тави 
1/1GN или 20 тави 1/2 GN, размери 920/800/840мм, N=19kW/380V,вода 3/4 ,̀ канал 
Dn50, с поставка за монтаж на 850мм от пода, пълен комплект с тави и 
приспособления 

брой 2 

21 
Хладилен шкаф за средни температури -2, +8С, "ШХС700", р-ри 720/830/2000 мм, 
N=0,39kW/230,  брой 1 

22 
Хладилен шкаф с работен плот за средни температури -2, +8С, р-ри 1800/700/2000 
мм, N=0,45kW/230, за студена кухня брой 1 

23 Везна електронна до 6 кг с изнесен дисплей за показанията N=0,02kW/230V брой 1 

24 Пасатор потопяем "СМР 250 V.V.", ф94, L=650mm, N=0,27kW/230V брой 1 

25 
Миячна машина проходна "АР1000", р-ри 700/620/1551мм, N=5,38kW/380V, студена 
и топла вода 3/4 ,̀ канал Dn50, капацитет 600-1000 чинии/час брой 1 

26 
Миячна машина за чаши "АР3521", р-ри 450/520/700мм, N=2,18kW/380V, студена и 
топла вода 3/4 ,̀ канал Dn50, капацитет 850-1000 чаши/час брой 1 

27 
Секция охлаждаема за салати и напитки, р-ри 1200/700/900мм, N=0,26kW/220V, с 
надстройка брой 2 
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28 
Секция отопляема за втори ястия и супи, р-ри 1200/700/900мм, N=2,5kW/220V, с 
надстройка и комплект със съдове за ястия и гарнитури брой 1 

29 Хлеборезачна машина N=0,3kW/220V брой 1 

30 
Тостер на две нива с кварцови нагреватели "ВАR 2000", р-ри 450/285/420мм, 
N=2,6kW/220V, с надстройка брой 1 

31 Микровълнова печка, N=0,8kW/220V брой 2 

32 Отоплител за супа с обем 10л, t=0?+90C, N=0,4kW/230V, ф360, Н=345мм  брой 2 

33 
Хладилна витрина за напитки "ERF 400", t=+2+10C, р-ри 600/640/1960мм, 
N=0,6kW/220V, ЛИБХЕР брой 6 

34 Везна електронна до 600 кг и дисплей за монтаж на стена брой 2 

35 
Хладилна камера, сглобяема, за средни температури -2+8С, с р-ри 4500/1800/2400мм, 
комплект с херметичен хладилен агрегат, стандартно разположение на изпарителя, 
ел.табло, автоматично обезскрежаване, N=3,5kW/380V брой 1 

36 
Хладилна камера, сглобяема, за ниски температури -18-21С, с р-ри 
2900/1800/2400мм, комплект с херметичен хладилен агрегат, стандартно 
разположение на изпарителя, ел.табло, автоматично обезскрежаване, N=4,6kW/380V брой 1 

37 
Хладилна камера, сглобяема, за средни температури -2+8С, с р-ри 6000/1800/2400мм, 
комплект с херметичен хладилен агрегат, стандартно разположение на изпарителя, 
ел.табло, автоматично обезскрежаване, N=3,5kW/380V брой 1 

38 
Хладилна камера, сглобяема, за ниски температури -18-21С, с р-ри 
3600/1800/2400мм, комплект с херметичен хладилен агрегат, стандартно 
разположение на изпарителя, ел.табло, автоматично обезскрежаване, N=4,6kW/380V брой 1 

39 
Сладкарска витрина "ВХС 1,63", t=+4+8C, р-ри 1350/ 900/1450мм, N=0,31kW/230V брой 1 

40 
Барплот с умивален басейн и хладилна част, р-ри 2000/1250/750 мм, N=0,31kW/230V брой 1 

41 
Кафе машина с помпа за налягане, за кафе "Еспресо", с 4 крана и 1 за чай, 
N=5,6kW/380V брой 1 

42 Кафе мелачка за кафе "Еспресо", N=0,37kW/230V брой 1 

43 Фризер демонстрационен за сладолед, р-ри 1250/550/850мм, N=1,5kW/230V брой 1 

44 
Хладилен шкаф с работен плот за средни температури -2, +8С, р-ри 1800/700/2000 
мм, N=0,45kW/230 брой 1 

45 Везна електронна до 15кг с изнесен дисплей за показанията N=0,02kW/230V брой 1 

46 
Хладилен шкаф за средни температури -2, +8С, "ШХС 1300", р-ри 1470/830/2000 мм, 
N=0,55kW/230V брой 1 

47 
Хладилен шкаф за средни температури -2, +8С, "ШХН 1300", р-ри 1470/830/2000 мм, 
N=0,55kW/230V брой 1 

48 Хладилен шкаф с работен плот, р-ри 1800/700/850 мм брой 1 

49 Хладилник в сладк.цех с р-ри 900/670/1800 брой 1 

50 Хладилен шкаф с работен плот бюфет , р-ри 1350/700/850 мм брой 1 

51 7 ЕR721S Котлон , ф 22см.,ток 10,5 КW, 380 W брой 1 

52 Хладилник „Мраз 20“ брой 20 

53 Хладилник „Веко“ брой 6 

54 Хладилник „Мраз 250“ брой 2 

55 Хладилник „Електролукс“ брой 1 

56 Хладилник минибар „Самсунг“ брой 1 

57 Хладилник „Кроун“ брой 10 



 6 

58 Хладилник „Веко - 3560“ брой 1 

59 Хладилник „SDNGSD 240“ брой 2 

60 Хладилник „Snace“  брой 3 

61 Хладилник „Зануси“ брой 2 

62 Хладилник „Аристон“ брой 2 

63 Хладилник с вътрешна камера „Liebherr - 151“ брой 2 

64 Хладилник „Мраз 160“ брой 1 

65 Хладилна витрина  брой 1 

66 Хладилник „Самсунг“ брой 1 
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Приложение № 2 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№ …………   / …………. 2014 г. 

 

Днес, ………………. г.  между: 

КОМЕНДАНТСТВО – МО, гр. София, п.к. 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, БУЛСТАТ 

0006953248383, представлявано от началника - полковник Румен Иванов Василев и Мария 

Драгомирова Наделова-Мирчева, началник на отдел „Финансово-счетоводен“ в Комендантство 

– МО, той и главен счетоводител, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

………………………….., ЕИК № …………………….., със седалище и адрес  на 

управление: гр………………….., община ……………., ж.к. ………………., бл……., вх. ….., 

ет.…, ап……., представлявано от …………………,   наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, се сключи настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на 

Министерство на отбраната срещу заплащане на месечна абонаментна такса на  кухненско 

оборудване и хладилна техника, посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от този 

договор.  

  (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да включва към предмета на договора по ал. 1 

придобитото от него по време на  действието на настоящия договор ново  оборудване  след 

писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 2. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването  му, или до 

изчерпване на финансовия лимит на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – до …………….. лева /……………./ без 

ДДС, за което последният  писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 3. Поддръжката на кухненското оборудване и хладилна техника ще се извършва в 

сградата на Министерство на отбраната – гр. София, ул. “Дякон Игнатий“ № 3. По изключение 

се допуска аварийно обслужване да се извършва и в оторизиран сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

находящ се ………………………………………..,  след подписване на приемо – предавателен 

протокол между упълномощени представители на страните. 
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ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна абонаментна такса в 

размер на ………… /……………./ лева без ДДС. Месечната абонаментна такса включва всички 

присъщи разходи, необходими за изпълнението на предмета на договора, включително  труда 

по извършените ремонти и поддръжка, транспорт, осигуряване на персонал и др., без 

стойността  на резервните части и др. детайли. 

 (2) Подмяна на резервни части и др. детайли се извършва след изготвяне на двустранен 

протокол, обосноваващ необходимостта от подмяна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да извърши 

самостоятелно доставката на резервни части и др. детайли или да възложи това на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща таксата по чл. 4, ал. 1 след изтичане на съответния 

месец по банков път в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на следните документи: 

1. фактура /оригинал/, надлежно попълнена  с подписи и дата на получаване в 

Комендантство - МО; 

 2. приемо– предавателен протокол, подписан от лицата, посочени в чл.18 като лица за 

контакт на страните, че е извършена поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника за 

месеца и/или аварийно обслужване в съответствие с изискванията на договора.  

 (2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

 BIC: ………………………… 

 IBAN: ……………………………….         

 Банка: ……………………., клон ………………….. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

           1.  да извършва услугите, предмет на договор, качествено и в срок, като ежемесечно 

посещава обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника/ 

и извършва аварийни посещения при повикване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

           2. да ремонтира техниката до три работни дни от получаване на заявката, а при  

възникване на аварийно сервизно обслужване  -  до 2 часа. Уведомяването става по имейл или 

телефон от и на лицата, посочени като лица за контакт  на страните по договора; 

3. да уведоми писмено ВЪЗЛЖИТЕЛЯ за  лицата, които ще извършват поддръжка на 

кухненско оборудване и хладилна техника; 

           4. да спазва реда за влизане в сградата на Министерство на отбраната на ул.“Дякон 

Игнатий“ № 3, като уведомява своевременно за всяка промяна на лицата, изпълняващи 

възложеното по договора; 
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            5. да не преотстъпва на други лица услугите, предмет на договора; 

            6. да не допуска замърсяване на сградите и оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

            7. при работата си да не създава излишни и необичайни пречки за ползването и 

експлоатация на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

            8. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако възникне опасност от забавяне или 

нарушаване на графика за извършване на абонаментната поддръжка. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата; 

2. работата му да бъде приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. да получи уговореното възнаграждение. 

Чл. 8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

1. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на 

възложената работа;  

2. да приеме работата, ако отговаря на посочените в договора изисквания и е извършена в 

предвидените срокове, количество и качество. Приемането ще се извърши с приемо-

предавателен протокол. 

3. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за  лицата, които ще го представляват; 

4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срока и при условията на 

този договор.              

            Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол по изпълнението на 

договора. Неговите указания са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доколкото не пречат на 

неговата самостоятелност и не са в отклонение от предмета на договора.   

   

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 10. Настоящият договор се прекратява: 

1.  при условията на   чл. 2 от договора; 

2.  по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3. с 14 – дневно писмено предизвестие на изправната страна до неизправната.  

4. при прекратяване на юридическото лице без правоприемство.  

 

VI. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя банкова гаранция или парична сума в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в размер на 

…………….. (…………………) лева, представляващи до 5 % от стойността на настоящия 

договор. Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на 
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задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. Върху посочената гаранция 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 

него. 

(2) Гаранцията се, внася по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, най-късно в деня на 

подписване на договора: 

IBAN: BG81 UNCR 7000 3319 8692 02 

BIC: BGUNCRSF 

УниКредит Булбанк 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция в срок до 10 (десет) дни 

след приключване на всички задължения по договора от страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има 

право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие лошо или забавено 

изпълнение на задълженията по договора. 

 

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако неизпълнението (включително и 

забавата за изпълнение) е причинено от непреодолима сила, като например земетресения, 

пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения.  

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е 

вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата 

грижа то може или е могло да бъде преодоляно. 

(3) 3а възникването и преустановяването на непреодолимата сила 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 13.  При забава за плащане на цената съгласно чл. 5, ал.1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но 

не повече от 2 % общо.  

Чл. 14. Ако за съответната абонаментна поддръжка  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава, той 

дължи неустойка в размер на 0.2 % от цената на абонаментната месечна такса  за всеки ден 

забава, но не повече от 2% общо. 

 

VIІI. ДРУГИ  РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 15. Дадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, са посочени в………     

Чл. 16. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно 

съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неделима част от договора.  

Чл. 17. Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно съгласие, а ако 
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това е невъзможно - по съдебен ред.  

Чл. 18. Страните посочват следните лица за контакт: 

От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:           От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

………………………………….             …………………………………   

Тел. ……………………..                       Тел. …………………….. 

GSM:  …………………..                        GSM: …………………… 

e-mail:   ………………….                       e-mail: ………………….. 

                                                                                

За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското 

законодателство на Република България.  

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните.  

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 

 

 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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Приложение № 3 
(образец) 

 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

 

ДО:_________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:_________________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

ЗА:_________________________________________________________________________    

(предмет на обществената поръчка) 
със седалище и адрес на управление 

гр. (с.) ______________________________________________________________________ 
представлявано от  ___________________________________________________________ 
ЕИК (БУЛСТАТ) _________________, телефон за контакти __________________, 

факс ________________________, e-mail___________________________________, 
участник в обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 с предмет   “Поддръжка на кухненско 

оборудване  и хладилна техника във ведомствения стол на Министерство на отбраната” 
Отправям ценово предложение за “Поддръжка на кухненско оборудване  и хладилна 

техника във ведомствения стол на Министерство на отбраната”: 

1. Цената за извършване  “Поддръжка на кухненско оборудване  и хладилна техника 
във ведомствения стол на Министерство на отбраната” за един месец  е в размер на 

_______ лв. с ДДС, за 12 /дванадесет/ месеца е в размер на  ________ лв.  с ДДС. и 
включва всички позиции от списъка с кухненско оборудване и хладилна техника 
съгласно Приложение №1. 

Абонаментна поддръжка на кухненската и хладилна 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. Гаранционни срокове: 

- на ремонтираното кухненско оборудване  - _________(_______) месеца от датата 
на приемо-предавателния протокол за извършен ремонт. 

- на вложените резервни части - ________(________) дена/месеца от датата на 
приемо-предавателния протокол за извършен ремонт. 

 

Минимален гаранционен срок на изпълнените ремонтни работи - _____(______) 
месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 

 
 

Дата: ____.____.20___г.     Подпис  и печат: __________________________ 

_________________________________________ 
    (име и фамилия) 

 

 

 


