Покана за оферта
От:
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E-mail:
Дaта:
Стр.

Христо Зангов
02 8122495
02 8122588
hrzangov@sofiyskavoda.bg
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Уважаеми дами и господа,
Молим в срок до 5 работни дни, до 16:30 часа на последния ден на посочения срок, считано
от датата на настоящата покана да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово
предложение за следните услуги/ доставки:
1. Поддръжка на тахографи - контролна проверка на аналогови, дигитални и интелигентни тахографи
(вкл. издаване на съответните протоколи/документи за извършената дейност).
2. Ремонт на тахографи.
Информация за наличните автомобили и марка тахографи:
№ Марка автомобил
бр.
Марка/ Brand тахограф
Модел/ Type
1

KAMAZ 55111

2бр.

Mannesmann Kienzle

1318

2

Renault D Wide

4бр.

Continental Automotive GmbH

1381

3

Skoda Liaz

1бр.

Mannesmann Kienzle

1318

4

Man

4бр.

Continental Automotive GmbH

1381

5

Mercedes Muller

1бр.

Mannesmann Kienzle

1318

6

Mercedes Actros

4бр.

Siemens VDO/Kienzle

1324

7

Iveco EuroCargo

1бр.

Mannesmann Kienzle

1318

8

Iveco Stralis

2бр.

Continental Automotive GmbH

1381

9

Man

2бр.

Siemens VDO

1381

3бр.

Siemens VDO

1381

10 Renault Kerax
11 Renault Midlum
12 Ford Transit

10бр. Continental Automotive GmbH
2бр.

Continental Automotive GmbH

1381
1381

3. Доставка на резервни части и консумативи за тахографи, тахошайби и терморолки.
4. Поддръжка и осигуряване на актуализации на лицензионен софтуер CALtacho – CAL Consult GmbH.
5. Поддръжка и ремонт на комбинирани устройства за сваляне на данни от дигитални карти и дигитални
тахографи модели:
5.1. SVT electronics;
5.2. VDO Downloadkey II;
5.3. VDO DLK Pro Download Key S;
5.4. Tacho2Safe;
6. Подробни технически параметри – необходимите дейности са за тахографи, монтирани на автомобили
съгласно приложен списък, както и съгласно изискванията в Проекто-договора.
7. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение (DDP
място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2000), както и всички разходи и такси, платими от
“Софийска вода” АД, подразбиращи се или изрично упоменати. Изразете цените в български лева, без ДДС и
до втория знак след десетичната запетая.
Място за доставка/изпълнение: сервизна база на изпълнителя на територията на гр. София, като
единият от сервизите е необходимо да бъде, в някой от посочените квартали - р-н Сердика, кв. Малашевци,
кв. Орландовци или кв. Бенковски.
8. Офертата трябва да включва:
o срок на доставка до място за доставка – максимален срок на доставка на резервни части е до 48 часа
от предаване на съответния тахограф за ремонт.
o гаранционни срокове на стоките/услугите (в години, месеци или дни, покритие и условия, при които
важи гаранцията, нормативно регламентиран, в случай, че е приложимо) - Гаранционният срок на
доставените по т.2 от договора стоки е 6 (шест) месеца от датата на съответния приемо-предавателен
протокол и Гаранционен срок на извършените услуги - 6 (шест) месеца от датата на съответния приемопредавателен протокол;
o срок на валидност на офертата - в календарни или работни дни или до конкретна дата, не по-малко от
60 дни от датата на получаване на офертата;
9. Офертата трябва да бъде придружена с:
o всички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, декларации за
съответствие със съответните стандарти и други документи.
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o копие от валидна регистрацията в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за
монтаж, проверка и ремонт на тахографи (необходимо е участникът да не бъдат записани в Списък на
сервизи за тахографи със заличена или временно спряна регистрация).
o адрес на сервизните бази, където ще бъдат извършвани необходимите дейности – предмет на
Поканата за оферта – съгласно изискванията в поканата - участникът трябва да разполага с минимум 2 (два)
броя сервизни бази на територията на град София, в които да могат да се извършват всички дейности
предмет на договора като единият е необходимо да бъде в р-н Сердика, кв. Малашевци, кв. Орландовци или
кв. Бенковски.
o техническо предложение – потвърждение, че дейностите предмет на договора ще се изпълняват чрез
прилагане на: Европейски печатен стандарт на протокол, удостоверяващ годността на тахографа пред
проверяващите органи у нас с холограмна лента против фалшифициране важащ 2 г.; За да бъдат точни
показанията на тахографа, той трябва да бъде замерен на отсечка от 20 метра или на ролков стенд по време
на проверката. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.1, Прил. IБ, изискване 255); Трябва да се измери точният
радиус на гумите на задвижващите колела. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.3, Прил. IБ изискване 257);
трябва да се направи симулация на скорост за определяне грешката на тахографа. (3821/85, Прил. I, раздел
VI, т.4, Прил. IБ, изискване 259); Трябва да се постави монтажна табела до тахографа или на колоната на
вратата. (3821/85, Прил. I, раздел V, т.3, Прил. IБ, изискване 249 и 250); Трябва да се пломбират капачките
за настройка на тахографа и корпуса, двата края на кабела между датчика и тахографа, буксата на датчика
към скоростната кутия. (3821/85, Прил. I, раздел V, т.4, Прил. IБ, изискване 251). Техническото
предложение на участниците трябва да включва подробно описание на влаганите стоки, материали и начин
на изпълнение.
o финансово предложение – попълнена на всички празни места Ценова таблица от проекто-договора,
съобразено с посочените в поканата за оферта и проетко договора изисквания.
o Потвърждение за максимален срок на доставка на резервни части - до 48 часа от предаване на
съответния тахограф за ремонт.
o Потвърждение за гаранционни срокове на стоките/услугите (в години, месеци или дни, покритие и
условия, при които важи гаранцията, нормативно регламентиран, в случай, че е приложимо) Гаранционният срок на доставените по т.2 от договора стоки е 6 (шест) месеца от датата на съответния
приемо-предавателен протокол и Гаранционен срок на извършените услуги - 6 (шест) месеца от датата на
съответния приемо-предавателен протокол.
o Срок на валидност на офертата.
o Декларация за съгласие с проекта на договора - свободен текст.
10. Начин на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя, в срок до 45 дни след подписване на
приемо - предавателен протокол без възражения от страна на Възложителя и издаване на коректна фактура
от Изпълнителя, предадена в отдел Финанси на Възложителя.
11. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване (до 16.30 часа), на
български език, по факс, имейл или в запечатан плик в Деловодството на „Софийска вода” АД, ул. “Бизнес
парк” №1, сграда 2А, ж.к. “Младост” 4, София 1766, на вниманието на Христо Зангов - Старши специалист
„Снабдяване”. Върху плика с офертата кандидата посочва своето наименование, адрес за кореспонденция,
телефон, факс, електронен адрес и предмета на офертата.
12. Получените оферти ще бъдат оценени – при съответствие на офертата с изискванията в поканата, въз
основа на следните показатели и методика за оценка: най-ниска предложена цена „Общо“, която е сбора на
всички единични цени от Ценова таблица – при съответствие на офертата с изискванията на поканата.
Количествата на стоките и услугите не са гарантирани на доставчика и това следва да се има предвид.
13. С избрания за изпълнител участник ще бъде подписан предложен от “Софийска вода” АД договор за
изпълнение на услугата, предмет на поканата, за срок от три година, от датата на подписването му.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от максималната прогнозна стойност на договора,
която е в размер на 19500 лв., без ДДС – условията й са посочени в договора. Посочената максимална
стойност е само за информация и не е гарантирана.
14. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!
Благодарим предварително!
С уважение,
Христо Зангов
Старши специалист “Снабдяване”

Свилен Габровски
Директор Логистика и доставки
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ЦЕНОВА ОФЕРТА:
№
Описание на резервна част/консуматив
СЕРВИЗ
1
Труд сервизен техник 1 /един/ час
2
Контролна заверка интелигентен тахограф
3
Контролна заверка дигитален тахограф
4
Контролна заверка аналогов тахограф
ТАХОШАЙБИ И ТЕРМО РОЛКИ
5
Тахошайби 125 km/h 4000 r/pm auto
6
Тахошайби 100 km/h 3300 r/pm auto
7
Тахошайби 125km/h 3300r/pm kombi
8
Тахошайби 100 km/h kombi
9
Тахошайби 125 km/h kombi
10
Тахошайби 140km/h kombi
11
Тахошайби 180 km/h automatic
12
Термо ролки за дигитални тахографи 3 бр.
13
Термо ролки за дигитални тахографи 3 бр. EKO
ДАТЧИЦИ
14
Датчик 3-pin М22ж1,5 Hall Sensor
15
Датчик 4-pin М22ж1,5 Hall Sensor
16
Датчик 4-pin М22ж1,5 Hall Sensor Renault
17
Датчик 3-pin за Жило
18
Датчик 3-pin за Жило Универсален
19
Датчик 4-pin за Жило Универсален
20
Датчик L=25mm M18x1,5 Volvo
21
Датчик L=90mm M18x1,5 Volvo
22
Датчик L=19,8mm M18x1,5 индуктивен
23
Датчик L=19,8mm M18x1,5 инд. Kienzle
24
Датчик L=25mm M18x1,5 индуктивен
25
Датчик L=35mm M18x1,5 индуктивен
26
Датчик L=35mm M18x1,5 инд. Kienzle
27
Датчик L=63,2mm M18x1,5 индуктивен
28
Датчик L=90mm M18x1,5 индуктивен
29
Датчик L=115mm M18x1,5 индуктивен
30
Датчик L=19,8mm M18x1,5 инд. кр. клейми
31
Датчик L=25mm M18x1,5 инд. кр. клейми
32
Датчик L=35mm M18x1,5 инд. кр. клейми
33
Датчик L=63,2mm M18x1,5 инд. кр. клейми
34
Датчик L=90mm M18x1,5 инд. кр. клейми
35
Датчик L=115mm M18x1,5 инд. кр. клейми
36
Датчик L=136,8mm M18x1,5 инд. кр. клейми
37
Датчик Kitas II 4 пин
38
Датчик Kitas II 19,8 mm
39
Датчик Kitas II 25 mm
40
Датчик Kitas II 35 mm
41
Датчик Kitas II 63.2 mm
42
Датчик Kitas II 63.2 mm FORD
43
Датчик Kitas II 90mm
44
Датчик Kitas II 115 mm
45
Датчик Kitas II+ Sprinter 4,40 капсулован
46
Датчик L=137mm M18x1,5 индуктивен
НАКРАЙНИЦИ И КАБЕЛИ ЗА ДАТЧИЦИ
47
К-т Накрайници За 3-pin импулсен кабел
48
Кабел за датчик с накрайници, L=10 m
49
Кабел за датчик с накрайници, L=2 m
50
Кабел за датчик с накрайници, L=3 m
51
Кабел за датчик с накрайници, L=4 m
52
Кабел за датчик с накрайници, L=5 m
53
Кабел за датчик с накрайници, L=6 m
54
Кабел за датчик с накрайници, L=7 m
55
Кабел за датчик с накрайници, L=8 m
56
К-т Накрайници За 4-pin импулсен кабел
57
Кабел за датчик с накрайници, L=10 m
58
Кабел за датчик с накрайници, L=2 m
59
Кабел за датчик с накрайници, L=3 m
60
Кабел за датчик с накрайници, L=4 m
61
Кабел за датчик с накрайници, L=5 m
62
Кабел за датчик с накрайници, L=6 m
63
Кабел за датчик с накрайници, L=7 m
64
Кабел за датчик с накрайници, L=8 m
65
К-т Накрайници За 4-pin имп. кабел Kitas
66
К-т Накрайници За 4-pin имп. кабел кр.кл

Цена лв., без ДДС
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67
Кабел за датчик с накрайници, L=10 m
68
Кабел за датчик с накрайници, L=2 m
69
Кабел за датчик с накрайници, L=3 m
70
Кабел за датчик с накрайници, L=4 m
71
Кабел за датчик с накрайници, L=5 m
72
Кабел за датчик с накрайници, L=6 m
73
Кабел за датчик с накрайници, L=7 m
74
Кабел за датчик с накрайници, L=8 m
75
Букса за 1318 (А бяла)
76
Букса за 1318 (С червена)
77
Букса за 1318 (D кафява)
78
Букса за 1318 (В жълта)
79
Клеми за 1318, 1319, 1324
80
Клеми за 1311 женска
81
Букса 4-pin Мъжка
82
Букса 4-pin Женска
83
Букса 6-pin Мъжка
84
Букса 6-pin Женска
85
Букса за EGK 100 (Бяла)
86
Букса за EGK 100 (жълта)
87
К-т накрайници за 4 пинов импулсен кабел Volvo
88
Ключалка EGK 100 комплект
89
Ключ EGK 100
90
Ключалка 1311/1314 комплект
91
Накрайник Ключалка
92
Корпус за Ключалка 1318
93
Ключалка 1318 Комплект
94
Ключ Стандартен
95
Ключ Дълъг, 46mm
96
Ел. Крушка 24V 1,2W EGK 100
97
Ел. Крушка Osram 12V 1,2W 1бр
98
Ел. Крушка Osram 24V 1,2W 1бр
99
Ел. Крушка Osram 12V 2W
100 Ел. Крушка Osram 24V 2W
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТАХОГРАФИ
101 Стъкло 1311/1314 135mm
102 Стъкло 1318
103 Копче Почивка 1311/1314
104 Копче Почивка 1318
105 Копче Почивка 1318 дълго
106 Винт 1318 Преден
107 Стрелка Скоростомер 1318 (оранжева) 41
108 Разделителен Капак Стандартен 1311/1314
109 Разделителен капак не оборудван
110 Разделителен Капак Втора Употреба
111 Разделителен Капак 1318
112 Електрическа Мрежа 1311/1314
113 Лента 1318 8x250
114 Лента 1318 16x250
115 Капак Заден 1318
116 Разширителен Нит (черен)
117 Пломба Зъбна 1318 (червена)
118 Пломба Зъбна 1318(бяла)
119 Бендексен Механизъм 1318
120 Комплект Зъбни К-ла 1318 12Т-40Т+15Т-36Т
121 Зъбно Колело 10Т-50Т 1318
122 Вал Зъбно Колело Брояч 1318
123 Лепенка Type 1318-27
124 Лепенка Type 1314-27
125 Лепенка Type 1314-37
126 Брояч 1311/14 /Втора Употреба/
127 Брояч 1318
128 Брояч 1318 /Втора Употреба/
129 Диск За Брояч 1318 /черен червен/
130 Блокираща пружинна Скоба
131 Магнитен Механизъм 1311 ремонтен к-т
132 Автоматична Система 4-части
133 Ротор за Автоматична Система
134 Укрепление 1318
135 Ос За Укрепление 1318
136 Зъбно Колело 1314 одометър
137 Осн. Зъбно Колело За С-на С-ма1318
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Капак Вътрешен Пломбажен 1318
Зъбни К-ла Часовник 1314 маг. вал 13,5mm
Зъбни К-ла Часовник 1314 маг. вал 11mm
Зъбни К-ла Часовник 1318 маг. вал 13,5mm
Зъбни К-ла Часовник 1318 маг. вал 11mm
Магнитен Вал Часовник 13,5mm
Магнитен Вал Часовник 11mm
Бобина за Часовник 1318
Бобина за Часовник 1314
Мотор EGK 100 Speed
Мотор Km EGK
Зъбно Колело Гумено (381) EGK 100
Зъбно Колело Брояч (305) EGK 100
Plastic Excentric EGK 100 (374)
Врата Горна EGK 100
Писец Скорост EGK 100
Палец excentric часовник EGK 100
Писец Работно Време EGK 100
Писец работно време 1 водач EGK100
Подвижна основа за джоб EGK 100
Държач за шайба оборудван EGK 100
Метално Укрепление Държач за шайба EGK 100
Часовник EGK 100
Платка EGK 100 2800RPM
Двойно зъбно колело часовник EGK
EGK 100 Прозрачен превключвател за джоб
Скоба За Стрелки
Вътрешен Капак 1318
Палец EGK 100
Палец втори водач EGK 100
Вал Магн. Мех. 1311 К=1000 Комплект
Вал магнитен механизъм 1311 К=623 комплект
Ос Брояч 1311
Вал Зъбно Колело Брояч 1311/14
Странична Скоба Брояч 1318
Комплект За Сверка Часовник 1318
Зъбни Колела Брояч 1318 Комплект 6 части
Зъбно Колело Часовник 1318
Зъбно Колело Пружинно 1318
Зъбно Колело Часовник 1318
Зъбно Колело Гумено EGK
Куплунг Брояч (Чашка) 1314
Зъбно Колело Ексцентрично 1318
Метално Зъбно Колело Часовник 1311/1314
Метална Ос Часовник 1314/1311
Ексцентрично зъбно колело 50Т 1318
Ос за копче почивка 1318
Куплунг-червяк 1318
Закрепващ пръстен за шайба 1311/14/18
Мотор 12V Стар Тип 1318
Мотор 24V Стар Тип 1318
Мотор 12V Нов Тип 1318
Мотор 24V Нов Тип 1318
Мотор 24V EGK 100
Автоматична Система 1311/1314 24V 2-D Втора Употреба
AEG Мотор За Автоматична Система 24V
AEG Мотор За Автоматична Система 12V
Скоростна Система 1314 /Втора Употреба/
AEG Мотор За Скоростна Система 24V
Магнитен Механизъм К623
Магнитен механизъм Втора Употреба
Часовник 1318 12-24V Нов Тип
Часовник 1318 12-24V /Втора Употреба/
Часовник 1311/1314 1-Driver
Часовник 1311/1314 2-Driver
Часовник 1311/1314 2-Driver /Втора Употреба/
Скоростна Система 1318 12-24V
Скоростна Система 1318 /Втора Употреба/
Платка1314-37
Платка 1314 /Втора Употреба/
Платка 1318 8-PIN
Платка 1318 8-PIN Втора Употреба
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210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

Платка Предна 1318
Платка предна 1318 Втора употреба
Платка 1318 16-PIN
Платка 1318 16-пин /Втора Употреба
Платка Предна 1318 -16 пина
Платка часовник 1311/14 - стар тип
Платка часовник 1311/14 /Втора Употреба/
1319 Бендексен Вал
1319 Безконечен Вал
1319 Часовник
1319 Поддържащ Механизъм
1319 Поддържащ Механизъм 180km (Черно Колело)
1319 Спираловиден Вал 6
1319 Спираловиден Вал
1319 Избутващо Колело
1319 Избутващо Колело 2
1319 Свързващо Парче
1319 Пръстен за Бендиксен Вал
1319 Лост
1319 Кабел
1319 Контролно Зъбно Колело
1319 Червячен Вал
1319 Нощен Дисплей
1319 Гайка-Подложка за Пломба
1319 Контролен Лост
1319 Назъбен Лост
1319 Малко Двойно Колело
1319 Зъбно Колело Гребен
1319 Секундарник (Actros)
1319 Секундарник
1319 Мотор
1319 Мотор - 12V
1319 Пломба
1319 Ос за Сверяване Къса (35,5)
1319 Ос за Сверяване Дълга (54,5)
1319 Комплект Червячни Валове
1319 Червячен Вал
1319 Червячна Ос Брояч
1319 EPROM (брояч)
1319 Малко Зъбно Колело
1319 Пломбажна Капачка Предна
1319 Дорник за Бендексен Вал
1319 Двойно Зъбно Колело
1319 Двойно зъбно колело работно време
Водач за шейна L
Водач за шейна R
Пружини
Вал Управляващ Писците
Втулка за вал Управляващ Писците
Втулка за вал управляващ писците дълга
Щифт
Писец работно време-километри 180 -B
Писец Скорост 180 -B
Писец работно време-километри 140 - A
Писец Скорост 140 - A
Шейна NFU (V)
Шейна NFU (N+V)
Контра за Шейна L
Контра за Шейна R
Демонтажни Ключове 1324
Плъзгач
Притискащ Пръстен
Водач за скоба за вадене
Подложка за дисплей
Зъбен Гребен за Управляващ Вал
Зъбно Колело за Шейна
Електронна Лента със Сензори 1324
Водач за Шейна
Разделителен Капак 1324 Оборудван
Капак За Часовник Оборудван
Капак Часовник Не Оборудван
Основа 1324
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282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

Лента За Шейна Единична Оборудвана
Лента За Шейна Единична Необорудвана
Лента За Шейна Двойна Оборудвана
Лента За Шейна Двойна Необорудвана
Червячен Вал
Пружинно Зъбно Колело Часовник
Двигател Работно Време (N+MFS) HS53-2800-066
Двигател Скорост (V)HS53-2800-67
Двигател за управляващ Вал (SAS) HS53-2800-068
Двигател за Сверка
Двигател
Винт М3 х 8 HW16-020
Винт М2.5 х 4 HS07 0100 092
Винт KN 07 0182 004
Винт KN 07 0194 010
Превключвател Шейна
Пружина за Превключвател
Основно Зъбно Колело шейна
Щифт за Основно Зъбно Колело
Зъбно Колело Обортомер
Контра За Зъбно Колело Обортомер
Преходно Зъбно Колело За отварящ Механизъм
Зъбно Колело Часовник За Четец
Зъбно Колело Часовник за мотор
Преходно Зъбно Колело За Часовник
Пружина Часовник
Магнитен Вал Часовник
Двойно ексцентричен Вал
Стопор за Шейна
Шейна не Оборудвана
Зъбно Колело Часовник Двойно 1324
Преден Панел 1324
Преден Панел 1324 Не Оборудван
Предна Врата 1324
Пломбажни Капаци 1324 Комплект
Пломбажна Капачка Задна 1324
Пломба 1324
Винт За Пломба 1324
Монтажна Шейна 1324
Монтажна Кутия 1324
Батерия с Кабел Varta
Ремонтен к-т преден панел 1324
Комплект управ. вал, зъбен гребен, писци 140 км
Общо:

Подпис и печат:
Дата:
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ДОГОВОР № ................
Настоящият договор се сключи на .................... г.
между:
“СОФИЙСКА ВОДА” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК
130175000, със седалище и адрес на управление: град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV,
ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител
и
………………………, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК
……………………….., със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………, e-mail:
……………………………., тел. ………………………, факс: ………………………, представлявано от …………………………………, в
качеството си на ………………………, наричано за краткост в този договор Доставчик.
Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва Поддържка на
тахографи, съгласно условията на настоящия договор, включително одобрено от Възложителя
техническо и финансово предложение/оферта/ на Доставчика.
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предмет на договора е Поддръжка на тахографи - контролна проверка на аналогови, дигитални и
интелигентни тахографи (вкл. издаване на съответните протоколи/документи за извършената
дейност). Ремонт на тахографи. Доставка на резервни части и консумативи за тахографи тахошайби и терморолки и др.), съгласно следните нормативни документи:
1.1. Закон за автомобилните превози;
1.2. Наредба № 12 от 05.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди
за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и
функционалните и техническите изисквания към тях;
1.3. Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти
и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка
или ремонт на тахографи.
1.4. Контролиращ служител при Възложителя: Иво Здравков – Транспортен координатор, моб. тел.
0886969099, IZdravkov@sofiyskavoda.bg
2. Дейностите, предмет на Договора, включват:
2.1. Проверка /калибриране/ на аналогови тахографи - налични към момента на сключван на договора,
вкл. издаване на съответните протоколи/документи за извършената дейност – до 24 часа от датата
и часа на предоставяне на товарния автомобил в сервиза на изпълнителя;
2.2. Проверка /калибриране/ на дигитален тахограф – налични към момента на сключване на
договора, вкл. издаване на съответните протоколи/документи за извършената дейност – до 24
часа от датата и часа на предоставяне на товарния автомобил в сервиза на изпълнителя;
2.3. Проверка /калибриране/ на интелигентни тахограф – налични към момента на сключване на
договора, вкл. издаване на съответните протоколи/документи за извършената дейност – до 24
часа от датата и часа на предоставяне на товарния автомобил в сервиза на изпълнителя;
2.4. Ремонт и доставка на резервни част и консумативи на налични аналогови, дигитални и
интелигентни тахографи. Максимален срок за доставка на резервни части и консумативи – до 48
часа от предаване на съответния тахограф за ремонт.
2.5. Доставка на резервни части и консумативи за тахографи, тахошайби и терморолки.
2.6. Поддръжка и осигуряване на актуализации на лицензионен софтуер CALtacho – CAL Consult GmbH.
2.7. Поддръжка и ремонт на комбинирани устройства за сваляне на данни от дигитални карти и
дигитални тахографи модели:
2.7.1.

SVT electronics;

2.7.2.

VDO Downloadkey II;

2.7.3.

VDO DLK Pro Download Key S;

2.7.4.

Tacho2Safe;

3. Информация за автомобилите с монтирани тахографи, както и информация за наличните
тахографи, монтирани на МПС, собственост на Възложителя, е описана в Приложение 1, което е
неразделна част от настоящия Договор.
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4. Дейностите, предмет на Договора и описани в т. 2 от настоящия Раздел, ще бъдат изпълнявани
след изпращане от страна на Възложителя – по факс, E-mail или др. начин, на Поръчка за доставка
на стоки/услуги, в която ще бъдат записвани вид дейност, срок за изпълнение, вид превозни
5. Приемането на изпълнението за всяка една доставка/услуга ще става с приемо-предавателен
протокол, подписан от двете страни /Възложител и Доставчик/ без възражения.
6. При наличие на забележки от страна на Контролиращия служител/Представителя на
Контролиращия служител по отношение на доставените по т.2 от този раздел стоки/услуги и
изпълнените по т.2. дейности/услуги, забележките се посочват в констативен протокол и
Контролиращия служител поставя срок за отстраняването им от и за сметка на Доставчика.
7. Гаранционният срок на доставените по т.2 от този раздел стоки е 6 (шест) месеца от датата на
съответния приемо-предавателен протокол.
8. Гаранционен срок на извършените услуги - 6 (шест) месеца от датата на съответния приемопредавателен протокол.
9. Гаранционните срокове текат и обвързват страните и след изтичане срока на договора.
10. Място за изпълнение: сервиз/и на изпълнителя на територията на гр. София, както и в сервиз в р-н
Сердика, кв. Малашевци или кв. Орландовци или кв. Бенковски.
11. За срока на договора изпълнителя се задължава да разполага с валидна регистрацията в
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за монтаж, проверка и ремонт на
тахографи (необходимо е участникът да не бъдат записани в Списък на сервизи за тахографи със
заличена или временно спряна регистрация). Изпълнителят се задължава да информира
Възложителя в пет дневен срок от настъпването на промяната в обстоятелствата.
12. Дейностите, предмет на договора, ще се изпълняват чрез прилагане на: Европейски печатен
стандарт на протокол, удостоверяващ годността на тахографа пред проверяващите органи у нас с
холограмна лента против фалшифициране важащ 2 г.; За да бъдат точни показанията на
тахографа, той трябва да бъде замерен на отсечка от 20 метра или на ролков стенд по време на
проверката. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.1, Прил. IБ, изискване 255); Трябва да се
измери точният радиус на гумите на задвижващите колела. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.3, Прил.
IБ изискване 257); трябва да се направи симулация на скорост за определяне грешката на
тахографа. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.4, Прил. IБ, изискване 259); Трябва да се
постави монтажна табела до тахографа или на колоната на вратата. (3821/85, Прил. I, раздел V,
т.3, Прил. IБ, изискване 249 и 250); Трябва да се пломбират капачките за настройка на тахографа
и корпуса, двата края на кабела между датчика и тахографа, буксата на датчика към скоростната
кутия. (3821/85, Прил. I, раздел V, т.4, Прил. IБ, изискване 251). Техническото предложение на
участниците трябва да включва подробно описание на влаганите стоки, материали и начин на
изпълнение.
II.
1.

СРОК НА ДОГОВОРА

Срок на Договора – 3 (три) години, считано от датата на влизането му в сила или до
изчерпване на предвидените по договора финансови средства – което събитие настъпи първо. В
случай, че при изтичане на срока на договора, има налични финансови средства – съгласно
максималната стойност на договора, посочена в договора, то може да се удължи срока на договора
със срок до една година от датата на изтичане на срока на договора или до изчерпване на
предвидените по договора финансови средства – което събитие настъпи първо.

2.

Дата на влизане в сила на договора – от датата на подписването.

3.

Договорът може да бъде удължен, чрез писмено съгласие на двете страни.
III.

1.

ЦЕНИ И ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Единични цени по Договора – съгласно Ценова таблица и са неразделна част от него.

1.2.

Единичните цени на стоките и услугите, предмет на Договора, са без ДДС и включват
транспортните разходи до съответното място/места за доставка, както и всички разходи и такси,
платими от Възложителя, било подразбиращи се или изрично упоменати (вкл. транспортни
разходи за взимане и връщане - от страна на Доставчика, на стоките предмет на Договора),
както и инсталация и настройки.

1.3.

Максимална стойност на Договора, която няма да бъде надвишавана, е в размер на 19 500.00 лв.
/деветнадесет хиляди и петстотин лева /, без ДДС. Максималната стойност на Договора е
съобразно цените на стоките и услугите в Ценова таблица, като количества по Договора не са
гарантирани на Доставчика и стоки и услуги ще бъдат поръчвани съобразно необходимостите на
Възложителя.
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1.4.

Доставчикът доставя стоките и извършва услугите, предмет на Договора, съобразно единичните
цени и максимални срокове на доставка.

1.5.

На заплащане подлежат само реално доставените стоки и/или реално извършените услуги съгласно изискванията на Възложителя и настоящия Договор.

1.6.

Количества на стоките/услугите по Договора не са гарантирани на Доставчика.

1.7.

Възложителят заплаща дължимото на Доставчика възнаграждение след подписване без
възражения на приемо-предавателния протокол по т.5 от Раздел I Предмет на договора, съгласно
посоченото в чл. 6 “Плащане и ДДС”, Раздел V “Общи условия на договора”.
IV.

1.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

НЕУСТОЙКИ

1.1. При неспазване на максималните срокове на изпълнение на услугите/доставките, съгласно
уговореното в Договора, Доставчикът дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от
стойността на забавената услуга/доставка, без ДДС, за всеки работен ден забава, но не повече
от 20 % (двадесет процента) от стойността й.
1.2. В случай на неточна и/или некачествена доставка на стоки и/или изпълнение на услуги от
страна на Доставчика, последният дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% (десет
процента) от стойността на стоката или услугата.
1.3. В случай на неточна и/или некачествена доставка на стоки и/или изпълнение на услуги,
предмет на Договора, Доставчикът отстранява за своя сметка съответните недостатъци в
определен от Възложителя срок за отстраняването им, като в случай, че Доставчикът не спази
определения от Възложителя (Контролиращия служител/Представителя на Контролиращия
служител) срок за отстраняване на недостатъците, Възложителят има право да предостави
доставката/ите на стоките/услугите на трети Доставчик, като разходите за това са за сметка на
Доставчика.
1.4.

Налаганите на Доставчика неустойки и санкции ще бъдат прихващани от дължимото на
Доставчика възнаграждение по настоящия Договор.

1.5.

В случай че Доставчикът едностранно прекрати настоящия Договор, без да има правно
основание за това, дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от
максималната стойност на Договора, без ДДС.

1.6. В случай че Възложителят забави плащането на дължимото възнаграждение на Доставчика,
Възложителят дължи на Доставчика обезщетение в размер на законната лихва за всеки ден
забава до окончателното плащане на дължимото възнаграждение.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за
изпълнение в размер на 1% от максималната стойност на Договора, без ДДС, а именно 195 (сто
деветдесет и пет) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
2. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото
право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в
съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на
допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на
Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на
изискванията на чл. 13 от Договора; и/или
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова
гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при
спазване на изискванията на чл. 15 от Договора.
3. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: "Експресбанк“ АД
BIC: TTBB BG22
IBAN: BG28 TTBB 9400 1523 0569 25
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4. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо
писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че е налице неизпълнение на задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след
прекратяването на Договора;
3. в банковата гаранция да бъде посочено, че същата се подчинява на “Еднообразните правила за
гаранциите, платими при поискване” (URDG – Uniform Rules for Demand Guarantees,) публикация
758, ревизия 2010 г. на Международната търговска камара (ICC), Париж.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на
банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието
на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер),
която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след
прекратяването на Договора.
3. застрахователната премия да е платена изцяло при представянето й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди
сключване на договора за обществената поръчка.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 45 (четиридесет и пет) дни
след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора, чиято актуалност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава
писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Ангажиментът на възложителя по освобождаването
на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя,
като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни
потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това
такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични
изисквания;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
7.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за
изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и
в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора
неустойка за съответния случай на неизпълнение.

8.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните
случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и
разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.
9. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение
изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям
размер.
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10. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава
да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за
изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова
гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на
Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение
са престояли при него законосъобразно.
VI.ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилагат посочените по-долу общи условия на
Договора, както и разпоредбите на действащото българско законодателство.
Общите условия на Договора, са както следва:
1.
ДЕФИНИЦИИ
Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва
да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е
род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които
описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо
дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са
изключени.
Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ,
както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

“Възложител” означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на доставките по
договора.
“Доставчик” означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в
договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.
“Контролиращ служител” означава лицето, определено от Възложителя, за което
Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на
Възложителя за целите на този договор.
“Договор” означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от
следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения
по – долу ред:








Договор;
Раздел I: Предмет на договора;
Раздел II: Срок на Договора;
Раздел III: Цени и данни;
Раздел IV: Специфични условия на Договора;

Раздел V: Общи условия на Договора;
“Цена по договора” - означава цената, изчислена съгласно Раздел III: Цени и данни.
“Максимална стойност на договора” -означава пределната сума, която не може да бъде
надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
“Стоки” – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в
настоящия Договор.
“Обект” означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват
доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя
за целите на договора.
“Системи за безопасност на работата” означава комплект от документи на Възложителя или
нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и
методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на
договора.
“Поръчка” означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание,
съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.
“Срок на доставка” означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано
от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от
Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.
“Забавяне на доставката” означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.
“Дата на влизане в сила на договора” означава датата на подписване на договора, освен
ако не е уговорено друго.
“Срок на Договора” означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките,
както е определено в договора.
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1.15.
1.16.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

“Неустойки” означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на
Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и
сроковете в настоящия договор.
“Гаранция за изпълнение” означава паричната сума или банковата гаранция, която
Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора
(съгласно чл.59, ал.1 и ал.3 вр. чл.60, ал.2 от ЗОП).
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да
бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на
Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените
Стоки от други източници по свое усмотрение.
Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция
за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в
Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.
Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при
тълкуването на клаузите, към които се отнасят.
Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез
пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата,
отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до
правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е
изписано „ОК”) на адресата.
Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен
или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава
промяна или придобиване.
Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое
(някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на
съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.
Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и
никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В
изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема
каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като
законен представител на другата страна.
Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия
договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се
окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат
арбитражно споразумение.
Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка
кореспонденция.
Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на
настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати
ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или
административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени
към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия,
бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици
при или по повод изпълнението на доставките.
Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане
срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на
Доставчика са, както следва:
За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия
договор точно и с грижата на добър търговец.
За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя
персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на
задълженията на Доставчика по Договора.
Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази
добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на
подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор.
Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези,
изпълнени от подизпълнителите.
Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители
да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни
условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
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Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които
доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на
настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не
възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават
права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на
Възложителя или не.
Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с
алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното
изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се
предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в
добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите
му задължения са, както следва:
Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика.
Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое
усмотрение.
Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с
изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно
условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично
упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се
приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като
писмено уведомява Доставчика за това.
Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по
договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.
НЕУСТОЙКИ
Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са
определени в Раздел IV: Специфични условия на договора.
ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и
количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата
сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ III: ЦЕНИ И ДАННИ от този
Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).
След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя
на Възложителя за одобрение.
Плащането се извършва в тридесетдневен срок от датата на представяне от Доставчика на
коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен
протокол.
Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на
Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на
контролиращия служител и Доставчика.
Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми
без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС,
което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява
съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел IV: Специфични условия на договора.
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора
или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в
договора.
Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или
след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква
информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална
информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите
служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на
конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.
ПУБЛИЧНОСТ
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Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението
на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването,
заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от
какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното
представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие.
Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично
поискано.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел I: Техническо задание –
предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките,
част от договора.
Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора,
Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени
вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да
повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.
ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ
Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на
Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел
Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.
ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките,
включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от
партидата.
Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при
транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя
се носи от Доставчика.
ОПАСНИ СТОКИ
Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до
всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на
доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.
Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на
Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия
договор.
Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да
изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи
трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на
български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни
ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения.
Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на
международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и
транспортирането на опасните Стоки.
Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки,
доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на
обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.
12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;
12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;
12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;
12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите
стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;
12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;
12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на
респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.
12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.
Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща
преди доставката на Стоките.
ДОСТАВКА
Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката,
освен ако писмено не е уговорено друго между страните.
Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното
доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от
оторизиран представител на Възложителя.
Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно
пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки
трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в
Поръчката (поръчките) или в Договора.
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Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка,
съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите).
Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за
приемането на Стоките.
Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката
(поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от
моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните.
Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация,
които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея,
в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на
необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик,
като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.
Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от
Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да
приеме или не частична доставка на Стоките.
Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по
връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя
в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на
Възложителя.
Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати
със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани
като такива.
ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото
българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите
към договора.
Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва
във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от
страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи
или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет)
месеца от датата на пускането им в експлоатация. Срокът се удължава пропорционално, ако
подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на
дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са
некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на
дадените гаранции на Възложителя.
В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в
срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят
може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.
ПРАВО НА ОТКАЗ
В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор
и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни
да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното
в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже
приемането на тези Стоки.
Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с
други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.
Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.
ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и
инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава
Доставчика от неговите отговорности по Договора.
Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без
предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.
ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА
Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да
предостави достъп до Обекта на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се
предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.
Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други
части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.
ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението
на договора, както следва:
18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на
Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с
изпълнението на договора;
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18.1.2.

Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във
връзка с изпълнението на договора.
Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или
неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2.

Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата
нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на
договора.
18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.
19.
ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.
20.
РАЗДЕЛНОСТ
В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна,
останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.
21.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да
прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до
Доставчика при следните обстоятелства:
21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно
предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за
безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват
задълженията си по договора.
21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.
21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че
другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в
четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от
изправната страна.
21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика,
то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от
Доставчика.
21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие.
Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.
21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или
на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата
цялата информация, материали и друга собственост.
21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов
Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се
поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.
22.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското
право.
23.
ФОРС МАЖОР
23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на
Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на
такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и
възможните последици от нея за изпълнението на договора.
Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

/……………………………/
Васил Тренев
„Софийска вода” АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/………………………………./
…………………………………
…………………………………
ДОСТАВЧИК
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Приложение 1
Информация за наличните автомобили и марка тахографи:
№ Марка автомобил
бр.
Марка/ Brand тахограф

Модел/ Type

1

KAMAZ 55111

2бр.

Mannesmann Kienzle

1318

2

Renault D Wide

4бр.

Continental Automotive GmbH

1381

3

Skoda Liaz

1бр.

Mannesmann Kienzle

1318

4

Man

4бр.

Continental Automotive GmbH

1381

5

Mercedes Muller

1бр.

Mannesmann Kienzle

1318

6

Mercedes Actros

4бр.

Siemens VDO/Kienzle

1324

7

Iveco EuroCargo

1бр.

Mannesmann Kienzle

1318

8

Iveco Stralis

2бр.

Continental Automotive GmbH

1381

9

Man

2бр.

Siemens VDO

1381

3бр.

Siemens VDO

1381

10 Renault Kerax
11 Renault Midlum
12 Ford Transit

10бр. Continental Automotive GmbH
2бр.

Continental Automotive GmbH

1381
1381

Забележка: Автомобилите, предмет на договора могат да бъдат променяни – изваждани от списъка или
допълван списък с нови автомобили.
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