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ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
ПРОЦЕДУРА: „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” 
 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05M9OP001-1.008-1161-C01 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В 
„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД” 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:  
„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД 
адрес: гр. Варна, м-ст „Св. Никола”,  
ул. Янаки Богданов 9 вх.Б партер (УПИ VII-230) 
e-mail: elit@elitps.net  
Лице за контакт: Величка Радулова 
Тел.: 052/ 391 101 
 
 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/ 01.07.2016 г.,  
ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД оповестява публично съобщение  

за набиране на ценови предложения 
 

 
Предмет: Доставка на климатик (1бр.) 
 
Описание на доставката: Доставка на климатик (1бр.) със следните минимални технически и 
функционални характеристики: 
  
 Климатик (инверторна сплит система) за стенно окачване със „суинг“ компресор или 

еквивалентен 
 Екологичен хладилен агент R32 или еквивалентен 
 Енергиен клас на охлаждане, сезонна ефективност над 7,45 – клас А++ 
 Енергиен клас на отопление, сезонна ефективност над 4,65 – клас А++ 
 Капацитет охлаждане (номинален) – 4,20 кВт 
 Капацитет отопление (номинален) – 5,40 кВт 
 Mощност – 16 000 BTU 
 Наличие на фотокаталитичен филтър от титаниев апатит за пречистване на въздуха 
 Наличие на сензор за преминаване в икономичен режим 
 Наличие на сензор за предпазване от течение 
 Наличие на триизмерен въздушен поток – вертикален и хоризонтален автоматичен 

суинг 
 Автоматичен рестарт 
 Икономичен режим на енергиен разход при stand by (режим на изкачване) 
 Наличие на седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на 

ден 
 Наличие на онлайн контролер за връзка с локална мрежа и управление през интернет 

чрез приложения за операционни системи IOS или Аndroid или еквивалентни 
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След доставка на климатика се подписва приемо-предавателен протокол. 
 
Гаранция: минимум 36 месеца 
 
Място на изпълнение на доставката: гр. Варна 
 
Срок за изпълнение на доставката: до 30 календарни дни  
 
Начин на плащане: Финално плащане в размер на 100% от общата цена след подписан 
приемо-предавателен протокол и издадена фактура 
 
Прогнозна стойност: 3 000,00 лв. без ДДС 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят 
ценовите си предложения на имейл: elit@elitps.net 
 
Краен срок за подаване на ценови предложения: до 17.08.2017г., 23:59. 
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