
О  Б  Я  В  А 

Апелативен съд – София обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените 
поръчки за директно възлагане с предмет: „Абонаментно сервизно 
обслужване, ремонт, модернизация и други дейности, необходими за 
безопасната експлоатация на 10 бр. асансьорни уредби (4бр. пътнически 
асансьори на 6 спирки, 2 хидравлически подемника на 2 спирки, 1 
ел.подемник на 2 спирки и 3 бр.повдигателни механизми за полилей) в 
сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2.  

В предмета на абонаментното сервизно обслужване се включват 
следните дейности: 

1. Извършване на функционални проверки за изправността и действието 
на асансьорните уредби и предпазните им устройства. 

2.  Извършване на техническо обслужване и планово-предупредителни 
ремонти на асансьорните уредби. 

3. Водене на дневник, в който да се отразява техническото състояние на 
асансьорните уредби и резултатите от извършените проверки, 
обслужвания и ремонти. 

4.  Осигуряване на 24-часово аварийно обслужване - с цел освобождаване 
на пътници заседнали при аварийни спирания, която услуга се предоставя 
в рамките на 1 (един) час от получаване на сигнала.  Заявката се прави по 
телефон, посочен от Изпълнителя. 

5. Пускане на асансьорните уредби до 4 /четири/ часа в рамките на 
работния ден или договорените срокове при аварийни или планови 
ремонти. 

6. Инструктаж срещу подпис  на представител/и на Възложителя за 
безопасна експлоатация на асансьорите. 

 
 При необходимост от допълнителни дейности, предмет на сервизното 
обслужване, същите ще бъдат уговорени в договора.  

 
Участниците трябва да представят ценова оферта с посочване на 

месечна цена без вкл. ДДС за изпълнение на услугата, както  и документи, 
издадени от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 
доказващи, че фирмата има право да осъществява дейности по 
поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена 
опасност – асансьори и има актуална регистрация в Регистъра на лицата, 
извършващи дейности по поддържане ремонтиране и преустройване на 
съоръжения с повишена опасност – асансьори . 

 
Срок на договора: 2 години. 
Срок за подаване на оферти и документи:  18.12.2020 г.  



Място на подаване: Всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в 
Апелативен съд – София, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна 
палата – партер, стая № 73 „Регистратура“. 

 
Лице за контакт : Анета Кирякова, ТЕЛ. 02/9219750 
 
Обявата е публикувана на сайта на съда в „Профил на купувача/ 

Обяви“ на 08.12.2020 г. 
 


