
 

 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

    РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК 

 

Изх. № ……………..…/…………………22 г. 

  УТВЪРДИЛ: (П) 

  Д-Р СТЕЛА ДИМИТРОВА 

  И.Д. ДИРЕКТОР НА РЗИ-ПЕРНИК 
  Заповед № РД – 15 – 645 / 04.08.2022 г. 

  На министъра на здравеопазването 

 

 

ОБЯВА 

ОТ РЗИ-ПЕРНИК 

 РЗИ-Перник обявява започване на процедура за събиране на оферти с предмет 

„Демонтаж на съществуваща климатична техника, доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация и гаранционна поддръжка на нова климатична техника, за нуждите на 

Регионална Здравна Инспекция – Перник“ в срок  до 17:00 ч. на 16.12.2022 г. 

 

Общата стойност на офертите в това число: демонтаж на съществуваща 

климатична техника, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новата 

климатична техника е в размер на 36 000 лв. с включен ДДС. 

Минимална допустима стойност за 1 брой климатична техника да е в рамките на 

1200 лв. с ДДС. 

Минимален брой на климатиците – 23 бр. 

Водещ критерий при оценяване на предложенията ще бъде „Икономически най-

изгодна цена“. 

 Минимални технически изисквания към климатичната техника: 

1. Инверторна климатична система за стенен монтаж; 

1.1. Да отговаря на нормативните изисквания за пожарна безопасност; 

1.2. Да отговаря на утвърдените на територията на Република България стандарти за 

качество - български държавни стандарти и въвеждащи европейски стандарти за 

качество или съответни еквиваленти; 

1.3. Да работи ефективно в диапазона от + 40 С до – 18 С външна температура, 

включително и в режим “охлаждане”; 

1.4. Да е заредена с охлаждащ агент R410, R 410A, R32  или еквивалентен, отговарящ на 

следните изисквания: 

1.4.1. Да отговаря на съвременните европейски изисквания за екологична чистота, 

енергийна ефективност и др.; 



1.4.2. Да е разрешен за внос и да не подлежи на предстояща забрана; 

1.5. Да притежава следните минимални класове на енергийна ефективност: 

1.5.1. Клас „А+“ (SEER не по-нисък от 5,60 и SCOP не по-нисък от 4,00) - за климатична 

техника с мощност от 12 000 BTu до 18 000 Btu включително, съгласно Приложение II 

на делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 на комисията от 04.05.2011 г. за прилагане на 

Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и Съвета по отношение на 

енергийното етикетиране на климатизатори, изчислени съгласно методиката по стандарт 

БДС EN 14825:2016 или еквивалентен; 

1.5.2 . Нивото на шум на вътрешното тяло да е под 50 dB(А), а на външното тяло - под 

65 dB(А) за климатици с мощност до 6 kW и под 70 dB(А) за климатици с мощност над 

6 до 12 kW, съгласно изискванията на т. 2 към Приложение I на Регламент (ЕС) № 

206/2012 от 06.03.2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори 

и вентилатори за разхлаждане; 

1.6. Да притежава следните функции: 

1.6.1. Автоматично стартиране след спиране на електричеството и запазване зададените 

параметри – рестарт; 

1.6.2. Режим с увеличена мощност; 

1.7 Да е снабдена с дистанционно управление; 

1.8 Свързването към електрическата мрежа да се осъществява индиректно, чрез щепсел. 

 

2. Подготвителни дейности за демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 

на климатичната техника 

2.1. Доставка на климатичната техника: 

а/ Да бъде доставена на адреса на РЗИ-Перник в опаковка, изключваща повреждането им 

от механични удари или атмосферни условия, по време на транспорт или товаро-

разтоварни работи; 

б/ Да се достави техника с технически характеристики, напълно отговарящи на 

предложените в офертата на съответния участник, определен за изпълнител на 

поръчката; 

в/ Да бъде придружена със следните документи: 

- декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативните уредби в 

Република България; 

- продуктов фиш; 

- сервизна книжка с инструкция за експлоатация; 

- гаранционни карти.; 

2.2. Демонтаж на съществуващи климатици и монтаж на климатичната техника: 

а/ Възложителят ще осигурява достъп на Изпълнителя по време на изпълнение на 

дейностите по монтаж и демонтаж на климатичната техника; 



б/Монтажът на новите климатици да бъде съобразен с инструкциите за монтаж, 

предписани от съответните производители; 

в/ По време на монтажа да се съблюдава целостта и оформлението на фасадата на 

сградата и да се извършва естетическо оформление на отворите във фасадите; 

г/ Вътрешната тръбна разводка да е обединена в пакет и положена в кабелен канал 

съвместно с кондензопровода, като заустването му се извърши на място, съгласувано с 

Възложителя. 

2.3. Въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника: 

2.3.1. Пусково-наладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и 

тестване, необходими за въвеждане на техниката в експлоатация; 

2.3.2. Провеждане на инструктаж на представител на Възложителя за условията за 

правилна и безопасна експлоатация на климатиците и издаване на протокол за 

инструктажа; 

2.3.3. Двустранно подписване на приемателно-предавателни протоколи в 3 екземпляра 

за изпълнение предмета на поръчката от Изпълнителя и представители на Възложителя 

на съответния  адрес за доставка и монтаж. 

3. Отопляема площ от един климатик - 60 куб.м. 

4. Гаранционен срок. 

 

Офертата не трябва да надхвърля общо 36 000 лв. с включен ДДС. 

Срок на подаване на офертите: Офертите се подават до 17:00 ч. на 16.12.2022г.  

на e-mail: rzi_pk@b-trust.org 

Допълнителна информация: 076/601881 и 0887898970. 
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