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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за абонаментна поддръжка на асансьорни уредби 

Днес,  ........ 2016 г. в гр. Варна, между:
......................................................, със седалище и адрес на управление ........................................
................................................................................................................................................................,вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията  с ЕИК .................................,  представлявано ................................................................................................ , наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна  
и
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Хр. Смирненски“ №1, тел. 052/302-875/6, факс: 052/302-874, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103562052, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - РС Варна, от друга страна, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

Предмет на договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши абонаментно поддържане на асансьорните уредби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно описани в Приложение 1, представляващо неразделна част от настоящия договор и наричани по-долу за краткост „АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ“. 
Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури персонал, нает на трудово правоотношение и притежаващ необходимата  правоспособност, съгласно разпоредбите на действащото законодателство, за срока на договора. Лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение дейностите по предмета на договора са:
	1. ........................................................................................., моб. телефон ..........................;
	2. ........................................................................................., моб. телефон ..........................;
	3. .........................................................................................., моб. телефон ...........................
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с оборудването, предвидено в Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) или в друг нормативен акт, за срока на договора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури офис и пряка телефонна линия за срока на договора. Към момента на сключване на договора офисът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се намира на  адрес: ..................................................................., пряката телефонна връзка се осъществява на телефон .............................................
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да разполага с работни помещения, съгласно чл. 34, ал 1, т. 3, буква "в" от НБЕТНА.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при поддържката на асансьорните уредби извършва следните дейности: 
	1. смазване, почистване и други подобни;
	2. функционални проверки;
	3. дейности по настройване и регулиране;
4. ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техни-ческите характеристики на асансьора;
5. ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални елементи;
6. аварийно обслужване на асансьорите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Периодично на всеки 6 месеца да инструктира петима служители на ВЪЗЛЖИТЕЛЯ за условията за безопасна експлоатация на асансьорните уредби, за всяка от сградите, описани в Приложение 1, като първият инструктаж е необходимо да се извърши непосредствено след сключване на настояищия договор. Инструктирането следва да се отразява в книга за инструктаж.
2. Да извършва функционални проверки за изправността и действието на асансьорите и предпазните им устройства съгласно приложението към НЕБТНА;
3. Да извършва техническо обслужване на асансьорите;
4. Да води дневник за всеки асансьор, в който се отразяват техническото състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки и ремонти и към който се прилагат екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства, съгласно чл 9, ал. 1, т. 4 от НБЕТНА. Асансьорните монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите, следва да вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и да полагат подпис;
5. Да осигурява 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите - да освобождава пътниците при аварийно спиране на кабината, да оказва помощ при аварии и злополуки и да спира асансьорите при техническите неизправности по чл. 19 от договора, ако е установил или е получил информация за такива неизправности. 
6. Да извършва функционални проверки и техническо обслужване на асансьорите в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те следва да се извършват най-малко веднъж на 30 дни.
Техническото обслужване, ремонтирането, преустройването, търсенето и отстраняването на неизправности на асансьорите следва да се извършват съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори. При извършване на тези дейности асансьорните монтьори са длъжни да окачват на шахтните врати табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.
Аварийното обслужване на асансьорите следва да се извършва в срок от ................ минути, но не повече от един час от получаването на сигнал за настъпване на събитие по чл. 8, т. 5 от договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми регионалния отдел на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на чиято територия са монтирани асансьорите за:



1. сключения с възложителя договор;
2. адресите, на които са монтирани асансьорните уредби.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява дневниците по чл. 8, т. 4 в машинното помещение на асансьора, а ако асансьорът няма машинно помещение - в таблото за управление на асансьора.
След ремонтиране или преустройване на асансьор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да  отрази резултатите от извършените дейности в дневниците по чл.8, т. 4, да уведоми незабавно след приключването им органите за технически надзор, които са регистрирали асансьорите, и да им предостави копия от чертежите, схемите, документите за качество на заменените елементи и декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми съответния регионален отдел на ГД "ИДТН", когато установи, че възложителят не е поискал отстраняването на неизправности в 30-дневен срок от констатирането им.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да въвежда в изградена в Държавна агенция за метрология и технически надзор  (ДАМТН) компютризирана информационна система информация за всички извършени от него дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите при извършването им.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който с негово съдействие спира асансьорите до отстраняването на следните неизправности:
1. движение на кабината при отворена шахтна врата;
2. движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в нея;
3. отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;
4. счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;
5. повреди на ограждането на кабината или шахтата;
6. силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;
7. неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи, ограничителя на скоростта, захващащия механизъм, бутона "стоп", устройствата за заключване на шахтените врати или на контактите за безопасност;
8. шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
9. износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;
10. счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи;
11. липса на осветление в кабината или осветеност на пода на кабината и кабинната бутониера, по-малка от 50 lx;
12. наличие на вода в шахтната яма и/или в машинното помещение;
13. отклонение от точността на спиране на кабината съгласно инструкцията на производителя или ако няма такава - до ± 50 мм от нивото на етажната площадка;
14. неработещо устройство за контрол на товара или сигнализация за претоварване;
15. напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора;
16. нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора.
В случаите по чл. 8, т. 5  от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да прекрати незабавно достъпа до асансьора, да сигнализира и обезопаси опасните зони и да уведоми незабавно органа за технически надзор по чл. 18, т. 2 от НБЕТНА и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е необходимо да  постави в кабините на асансьорите, в които пътуват хора, и на етажните площадки на товарните асансьори здраво закрепена табела, която съдържа:
1. указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст;
3.номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии или за необходимост от освобождаване на пътници.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено възложителя и да бракува носещите въжета и въжето на ограничителя на скоростта на асансьорите съгласно нормите, определени от производителя в техническата документация на асансьора. Ако в техническата документация не са определени норми, носещите въжета се бракуват съгласно нормите, посочени в българските стандарти, въвеждащи европейските стандарти.
При извършване на техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 1 - 6 и 8 от НБЕТНА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свой представител.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури правоспособен персонал, средства за измерване, контролни тежести и електрическа енергия за извършване на техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 2 - 6 и 8 от НБЕТНА.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при получаване на заявка за ремонт, да впише същата в дневник на заявките, да се осведоми за името на лицето, съобщило за повредата и да му съобщи входящия номер на заявката.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, денонощно, непрекъснато, включително и в почивните дни, да изпраща сервизни специалисти за отстраняване на появили се повреди. В делнични дни в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 8.00 до 16.30 часа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури асансьорен техник, който да бъде на територията на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.
Срокът за извършване на ремонт е до 8 (осем) часа и започва да тече от часа, следващ този на приемането на заявката. В случаите, при които се налага да се доставят резервни части, срокът за извършването на ремонта се увеличава с уговорените в настоящия договор срокове, необходими за тяхната доставка.
(1)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя резервни части, неналични в неговия склад, в срок до ..... (.....................) работни дни от деня, в който се установи необходимостта за това и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде своето писмено съгласие за извършването на доставката.
(2) Специфични резервни части се доставят в срок до ..... (......................) работни дни от деня, в който се установи необходимостта за това и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде своето писмено съгласие за извършването на доставката.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при всеки случай на възникнала необходимост от влагане на резервни части, да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена оферта за доставка на необходимите за ремонта резервни части, която задължително включва цена, срок за доставяне, условия на плащане и гаранция на частите и ремонта.
В случай че офертата не удовлетвори ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният може да се снабди от друго място с необходимите за ремонта резервни части, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи гаранционна отговорност за качеството на доставените резервни части. Срокът за извършването на съответния ремонт се увеличава с времето за извършването на доставката.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава ....... (...............................) месеца гаранция на вложените резервни части, но не по-малко от гаранцията, давана от техния производител, доказано с гаранционни карти. Срокът на гаранцията започва да тече от датата на двустранно подписване на протокол за извършен ремонт.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава 12 (дванадесет) месеца гаранция на извършените от него ремонтни дейности при влагането на резервни части.
(1)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя необходимите за ремонтите на АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ резервни части след като е получил писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като стойността на доставката се формира по следния начин: цената на резервните части, давана от техния производител (дистрибутор), към която се прибавят разходите за транспортирането и евентуално по взаимно съгласие на страните - цената за застраховането на резервните части за времето до тяхното доставяне до съответната АСАНСЬОРНА УРЕДБА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това дали приема или отхвърля определена оферта за доставка на резервни части в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от получаването й.
Времето от момента на предоставянето на офертата до получаването на отговора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това дали я приема или не, се прибавя към времето, определено за извършването на ремонта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
В случаите, когато резервните части се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той гарантира произхода на влаганите материали и резервни части, цените, предложени от производителя, като доказва тези обстоятелства с необходимите за това фактури, както и други документи, удостоверяващи произхода на резервните части, сертификати, полици. Гаранционните срокове и задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с реализирането на гаранцията продължават действието си и след прекратяването или изтичането на срока на настоящия договор.
Всички заменени при ремонт части остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същите се описват в протокол/и за извършен ремонт и се предават на упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
При скрити недостатъци, проявили се след ремонт с влагане на резервни части, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани недостатъците за своя сметка, включително чрез замяна с нови такива или да иска намаление на стойността им или ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни гореизложеното - да развали договора, като получи обратно платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката.
Ремонтът се счита за извършен, ако задължително са изпълнени следните условия:
съответната АСАНСЬОРНА УРЕДБА е предадена функционално годна и безопасна за работа;
протоколът за извършения ремонт, съставен от специалиста на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доказващ вложения труд и резервни части, е двустранно подписан и предаден на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;
извършени са всички необходими вписвания в съотвения дневник по чл. 8, т. 4.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по настоящия договор, възпрепятствайки дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по минимален начин.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от промяната на адрес, телефон, факс или други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на настоящия договор, в противен случай всяко съобщение ще се счита за редовно отправено.
Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
При забелязани признаци на повреда в асансьорните уредби ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на телефон .................., а в рамките на работното време на телефон/факс ..................., като офис сътрудникът предава заявката на най- близко намиращия се дежурен асансьорен техник за възможно най-бърза реакция.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури нормални условия на работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна експлоатация на асансьорните уредби.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, в размера и в сроковете, определени с настоящия договор.
Срок на договора
Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца след подписването му от страните и влиза в сила от ......................
Условия, начин и срокове на плащане
Общата годишна стойност на сервизното абонаментно обслужване на АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ по чл. 1 от договора е в размер на ............... лв. (....................................................... лева) с включен ДДС, която ще се заплаща на дванадесет равни месечни вноски от по .............. лв. (................................................ лева) с включен ДДС. В тази цена не е включена стойността на вложените резервни части, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ще се заплащат допълнително към абонаментната такса, след постигната писмена уговорка между страните.
След изтичане на календарния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 5 (пет) работни дни издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимата месечна сума, като размерът й се определя окончателно, след съгласуване с упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, в зависимост от това, дали са доставяни резервни части от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Плащанията по настоящия договор се осъществяват ежемесечно, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е получил съответната фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банкови преводи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: ...................................., BIC: ........................... при банка ......................... ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на промяната.
Качество на изпълнение
Качеството на абонаментното обслужване, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя на съответните асансьори, както и на изискванията за безопасност, съгласно действащото българско законодателство.
Прекратяване на договора
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на заличаването му от Регистъра на Държавната агенция за метрология и технически надзор на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. В този случай, договорът се счита автоматично прекратен на по-ранната от двете дати - на заличаването от регистъра, или на обезсилването на удостоверението.
Настоящият договор се прекратява:
с изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните;
по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
при други случаи, описани в Договора.
 Санкции и неустойки
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не реагира на повикване в сроковете, посочени в настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50 (петдесет) лева на час, за всеки час на забавата.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави резервни части в сроковете, посочени в настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50 (петдесет) лева на час, за всеки час на забавата.
В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащането на сума, дължима по силата на настоящия договор, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва, за всеки ден на забавата.
Форсмажорни обстоятелства
Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено насрещната страна за настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение.
Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 
Спорове
Всички спорове и разногласия по повод настоящия договор ще се уреждат от страните по приятелски начин чрез преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния български съд.
Други условия
Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него след като е била надлежно поканена да го изпълни и й е предоставен подходящ срок за изпълнение на съответното задължение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трети страни, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция.
Условията на Договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, регламентирани в ЗОП, по взаимно писмено съгласие на страните.
За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.
Страните по договора се задължават да не предоставят на трета страна каквато и да е информация, която би накърнила техните интереси или добро име.
Заключителни разпоредби.
Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Писмената форма ще се счита за спазена и при получаване на съобщение по факс или e-mail.

При подписване на договора се представиха следните документи:
1. Актуално/и свидетелство/а за съдимост на лицето/ата, представляващи изпълни-теля;
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.........................							.........................
Марта Дракова						.................................................
Директор „Икономически дейности“ 				.................................................

.........................	
Албена Докторова
Главен счетоводител 

Съгласували: 

.........................	
инж.Светослав Стоянов 
ръководител направление 
„Техническа поддръжка и строителство“

.........................	
.......................................
юрисконсулт












ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към Договор № ............... за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби 
в  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година“ , 
сключен между ................................................................... и МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
												
№
Местонахождение на асансьорната уредба
Описание
Товаропо-демност
Брой спирки
Тип 
1
Централна сграда, гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
инсталационен етаж, сутерен, партер,            14 етажа, инсталационен етаж таван
13 лица
16
Двускоростен
2


13 лица
16
Двускоростен
3


13 лица
16
Двускоростен
4


4 лица
16
Двускоростен
5


4 лица
16
Двускоростен
6


 4 лица
16
Двускоростен
7


4 лица
16
Двускоростен
8


13 лица
16
Двускоростен
9


13 лица
16
Двускоростен
10


13 лица
16
Двускоростен
11


500 кг
2
Платформа  маза
12


500 кг
2
Платформа  аптека
13


250 кг
2
Платформа  Клиника по ортопедия
14
ДКЦ „Света Марина“ ЕООД,    гр. Варна, 
бул. „Христо Смирненски“ № 1
3 етажа, инсталационен етаж
4 лица
4
Едноскоростен
15


6 лица
4
Едноскоростен
16
Павилион „Възрастни“, Психиатрични клиники,            гр. Варна, 
бул. „Христо Смирненски“ № 1
4 етажа, инсталационен етаж
4 лица
4
Двускоростен
17


6 лица
4
Двускоростен
18


4 лица
4
Двускоростен
19
Онкологичен и лъчетерапевтичен център, 
гр. Варна, 
бул. „Христо Смирненски“ № 1
4 етажа, инсталационен етаж
6 лица
5
Двускоростен
20


4 лица
5
Едноскоростен
21


4 лица
5
Едноскоростен
22
Инфекциозни клиники 
(в двора на 
МБАЛ „Света Анна“ АД) 
гр. Варна, 
бул. „Цар Освободител“ № 100
3 етажа, инсталационен етаж
100 кг
4
Кухненски
23


100 кг
4
Кухненски
24


100 кг
4
Кухненски
25


100 кг
4
Кухненски
26


6 лица
4
Двускоростен

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.........................							.........................
Марта Дракова							.................................................
Директор „Икономически дейности“ 				.................................................

.........................	
Албена Докторова
Главен счетоводител 

Съгласувал:	 .........................	
инж.Светослав Стоянов 
ръководител направление 
„Техническа поддръжка и строителство“						

