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Заличавания на основание ЗЗЛД
д о г о в о р

„Периодични проверки, техническа поддръжка и сервиз на колективни 
средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства"

Настоящият договор се сключи на 2017 г., в гр. София, между:

СОФИЙСКА ВОДА" АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 
130175000, със седалище и адрес на управление: град София 1766, район Младост, ж.к. 
Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, представлявано от Арно Валто Де Мулиак 
в качеството си на Изпълнителен директор,
Възложител

наричано за краткост в този договор

„ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД, per. в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията с ЕИК 812238031, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, 
ул. Фердинандова № 98, вх. Б, ет. 5, представлявано от Борил Ташев, в качеството си на 
Управител, наричано за краткост в този договор Изпълнител

Възложителят възлага, а Изпълнителя приема и се задължава, да извърши „Периодични 
проверки, техническа поддръжка и сервиз на колективни средства за защита за достъп 
до и евакуация от ограничени пространства", съгласно условията на настоящия договор, 
включително одобрено от Възложителя техническо-финансово предложение/оферта/ на 
Доставчика, което е неразделна част от настоящия договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Предмет на договора е „Периодични проверки, техническа поддръжка и сервиз на
колективни средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства".
1. Място на извършване - в сервиз на изпълнителя на територията на гр. София. 
Услугите предмет на обявата трябва да бъдат изпълнявани в сервиз на фирмата 
изпълнител като Възложителя предоставя средствата в сервиза на изпълнителя, който 
трябва да е в гр. София с адрес: София 1582, ж. к. "Дружба 2", ул. "Полк. Хр. Арнаудов" 
№11. След извършване на услугата Изпълнителя 
посочените по-долу обекти на Изпълнителя 
п

връща средствата в някой от 
след уговорка за дата час с лиието

Обект Адрес

ПСПВ Бистрица Гр. София, вилна зона Бункера, ул. Хотнишки волпплл №7
СПСОВ Кубратово Гр. София, кв. Бенковски
Канализационни услуги Гр. София, бул. Инж. Иван Иванов № 67
Аварий и поддръжка Гр. София, НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 17
Външно водоснабдяване Гр. София, Кв. Бояна, ул. Поп Евстати Витошки № 35
БПС Гр. София, Бизнес парк София, сгр. 2А

....... .....1----- ..Кис̂ |лч1Г| vi 1 слпичси\а пиддрьжка на средствата
предмет на обявата в съответствие с производствената инструкция за експлоатация на 
средствата съгласно график на годишна база предоставен от изпълнителя до 5 работни 
дни след сключване на договора.
3- Списък на средствата, подлежащи на периодични проверки, техническа под̂ р-к-жк-я и

№ Средство Марка, модел Количество 
(ориентировъчен 
брой), което не е 
гарантирано

Периодичност
на
проверките

1. Трипод Globestock, G-Tripod - 
GSE210 S.W.L. 136 кг.

10 6 месеца

2. Лебедка Globestock, G-Winch 10 6 месеца
3. Спирачен механизъм 

против падане с 
прибиращо се 
обезопасяващо въже за 
спасяване

Globestock, G-Saver II 10 6 месеца



4. Трипод Protecta, АМ 100 10 6 месеца
5. Лебедка в комплект с 

метално колело - ролка
Protecta, AD 515 9 б месеца

4. При периодична или извънредна проверка и техническа поддръжка и сервиз: 
максимален срок на изпълнение и връщане на средствата е както следва:

4.1. За 1 брой комплект - до 3 работни дни от датата на предаване на комплекта;
4.2. За до 5 броя комплекти - до 5 работни дни от датата на предаване на 

комплекта;
4.3. За над 5 броя комплекти - до 10 работни дни от датата на предаване на 

комплекта;
1 бр. комплект е съставен от средства № 1, 2 и 3 или средства № 4 и 5 
съгласно таблица Списък на средствата, подлежащи на проверки в т.З.
При срок над дефинирания по-горе изпълнителят следва да предостави 
оборотни аналогични комплекти на мястото на проверяваните.

5. След извършена проверка за годност, техническа поддръжка и сервиз при връщане на 
средството в обект на Възложителя Изпълнителят предоставя документ удостоверяващ 
годността и състоянието на средството с включени препоръки за поддръжка, приемо- 
предавателен протокол и фактура, както и обозначена годността на средството върху 
него по подходящ начин (стикер или подобно).
6. При необходимост от подмяна и/или ремонт изпълнителят ще спазва следните срокове 
- срок на доставка на частите - не по-дълъг от 20 работни дни и срок на изпълнение на 
ремонта - не по-дълъг от сроковете, дефинирани в т. 4.3а времето на доставка на 
частите и ремонт, дефектиралите средства се съхраняват от Изпълнителя като той 
трябва да има възможност да предостави оборотни аналогични комплекти на мястото на 
проверяваните.
7. Изпълнителят е представил списък на резервните части, използвани при сервизиране, 
с включени срок на доставка, гаранционен срок и крайна цена с включен труд (без ДДС, 
с вкл. цена за монтаж). При необходимост от влагане на резервни части невключени в 
списъка Изпълнителят предлага оферта с актуалната цена на дребно с приспадната 
отстъпка предложена в офертата му за обществената поръчка.
8. Изпълнителят се задължава да връща средствата на Възложителя в изправно 
състояние позволяващо използването им в съответствие с производствената инструкция 
за експлоатация.
9. Възложителят си запазва правото да:
9.1. Променя броя на средствата, подлежащи на периодична проверка, техническо 
обслужване и сервиз в хода на договора и при условията на договора - от същите от 
посочените марки.
9.2. Да възлага извънредни проверки за годност, техническо обслужване и ремонти 
при необходимост, същите ще се извършват съгласно ценовото предложение на 
Изпълнителя и при условията на договора.
9.3. Да променя и/или допълва списъка с обекти за връщане на средствата след 
извършена услуга.
10. Услугите ще се изпълняват в съответствие с производствената инструкция за 
експлоатация на средствата.
11. Гаранционен срок на вложените резервни части - не по-кратък от 12 (дванадесет) 
месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол подписан без възражения 
от страна на Възложителя при доставката.
12. Приемането на изпълнението на услуга/доставка ще става с приемо-предавателен 
протокол, подписан от двете страни.
13. Страните подписват протокола по предходния член при липса на забележки от 
страна на Възложителя по отношение на доставената стока.
14. При наличие на забележки от страна на Възложителя или негов представител по 
отношение на доставената стока забележките се посочват в протокола и Възложителят 
поставя срок за отстраняването им от и за сметка на Доставчика.
15. В случай че доставчикът в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за 
изпълнението на поръчката той и третото лице, чийто капацитет е използван за 
доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, носят солидарна отговорност.
16. В случай че доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то 
той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с тях. В срок до 3 дни от 
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна
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на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 
условията по чл.66, ал.2 и 11 отЗОП.
17. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща 
по електронен път или чрез пратка с обратна разписка и ще се счита за получено от 
адресата от датата на кореспонденцията или отбелязана на обратната разписка.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
1. Срок на Договора - 36 месеца, считано от датата на влизането му в сила.
2. Дата на влизане в сила на договора - от датата на подписването. Задълженията на 
доставчика по отношение на гаранционния срок запазват действието си до изтичане на 
уговорения такъв.

III. ЦЕНИ И ДАННИ
1. Цената, посочена във финансовото предложение /оферта/ на Доставчика е 
неразделна част от Договора, е ДДС и включва всички разходи и такси, платими от 
Възложителя, било подразбиращи се или изрично упоменати.
2. Доставчикът доставя стоката, предмет на Договора, съобразно единичната цена и 
максималния срок на доставка, описани в неговото техническо и финансово 
предложение /оферта/ и настоящия договор.
3. Максималната стойност на договора е в размер на 50 000 лева, без ДДС.
4. На заплащане подлежат само реално доставени услуги/стоки.
6. Плащането се извършва след подписване без възражения от страна на възложителя 
на приемо-предавателния протокол и съгласно посоченото в чл. 6 "Плащане и ДДС" от 
Раздел V "Общи условия на договора".
7. Банковата сметка в лева на Доставчика е както следва: Сосиете Женерал Експресбанк 
АД, BIC: TTBBBG22, IBAIM: BG24TTBB94001508024325.
IV. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ
1.1. При неспазване на сроковете и условията за извършване на съответните услуги, 

съгласно т.4, т.5 и т.б от Раздел I „Предмет на договора, Изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 150 (сто и петдесет) лева за всеки работен ден забава, но не 
повече от 3 000 (три хиляди) лева.

1.2. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на дадена услуга с толкова дни, че 
да получи максималния размер на неустойката по предходната точка, то ще се 
счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, 
Възложителят има право:

1.2.1. едностранно да прекрати договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя и да наложи неустойка в размер на 10% (десет процента) от 
максималната стойност на договора

и/или

1.2.2. да поръча на трета страна да извърши услугата, като Изпълнителят дължи 
възстановяване на пълната стойност на тези услуги, както и всички разходи 
и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие 
на неизпълнението на Изпълнителя.

1.3. Неустойките по т.1.1. от настоящия раздел се прилагат и при неспазване на 
предвидените в договора срокове при основателни рекламации, гаранционно 
отстраняване на повреди и подмяна на части в рамките на договорените 
гаранционни срокове.

1.4. В случай на неточно и/или некачествено изпълнение от страна на Изпълнителя, 
съгласно уговореното в този договор, включително и по време на гаранционния 
срок, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 2% (два процента) от максимална 
стойност на договора за всеки отделен случай.

1.5. В случаите по преходния член Възложителят, без да се ограничават други негови 
права, може да поиска от Изпълнителя да отстрани за своя сметка съответните 
недостатъци в определен от Възложителя срок. В случай че Изпълнителят не спази 
определените от Възложителя срокове за отстраняване на недостатъците, то 
Възложителят има право да възложи съответната услуга на друг, като приспадне
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направените разходи от насрещни дължими на Изпълнителя суми или от гаранцията 
за изпълнение.

1.6. В случай че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има 
правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% 
(двадесет процента) от максималната стойност на договора без ДДС.

1.7. Изпълнителят се задължава да изплати неустойките, предвидени в Договора, в срок 
до 5 (пет) дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за 
налагането на съответната неустойка

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в 

размер на 2500 лв., която е 5% (пет процента) от максималната стойност на 
договора. Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който 
гаранцията е престояла при него.

2.2. Гаранцията е с валидност считано от датата на подписването на договора до датата 
на изтичане на срока му.

2.3. Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към 
контролиращия служител по договора.

2.4. Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена банкова 
гаранция (в случай че е предоставена такава) 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.

2.5. В случай че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, 
наложена съгласно изискванията на настоящия договор, Възложителят има право да 
задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да 
приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, 
внесена/представена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа 
стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.

2.6. 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.

2.7. 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:

2.7.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на 
отговорността на Изпълнителя;

2.7.2. да бъде за изискания в договора срок.
2.8. В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по 

същата следва да е платена изцяло при представянето й на възложителя преди 
сключване на договора за обществената поръчка.

2.9. 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, при наличието на основание 
за това, са за сметка на Изпълнителя;

2.10. 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;

2.11. В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, 
Изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да доплати стойността на 
дължимата неустойка и да възстанови своята гаранция за изпълнение до нейния 
пълен размер.

2.12. В случай че възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, то възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за 
изпълнение, внесена от Изпълнителя.

Неразделна част от Договора са:
1. Оферта на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ
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Общите условия на договора за услуги, 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. „Възложител” означава „Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на 

услугите по договора.
1.2. „Изпълнител” означава физическото или юридическо лице, посочено в договора 

като изпълнител на съответните услуги, както и техни обединения, и неговите 
представители и правоприемници.

1.3. „Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, за 
което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като 
представител на Възложителя за целите на този договор.

1.4. „Договор” означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, 
състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване 
имат предимство в посочения по - долу ред:
• Договор;
• Раздел А: Предмет на договора;
• Раздел Б: Права и задължения на страните;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия.

1.5. „Цена по договора" означава цената/те, посочена/и в Раздел А: Предмет на 
Договора

1.6. „Максимална стойност на договора" означава пределната сума, която не може 
да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.7. „Услуги" - означава всички услуги, описани в Раздел А: Предмет на договора.
1.8. „Обект" означава всяко местоположение (земя или сграда), в което се 

предоставят услугите или е предоставено от Възложителя за целите на договора.
1.9. „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 
предоставяне на услугите, предмет на договора.

1.10. „Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване на 
договора, освен ако не е уговорено друго.

1.11. „Срок на Договора" означава предвидената продължителност на предоставяне 
на услугите, както е определено в договора.

1.12. „Официална инструкция" означава възлагане, чрез което Възложителят 
определя началната дата на предоставяне на конкретни услуги, съобразно Раздел 
А: Предмет на договора.

1.13. „Неустойки" означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани 
на Изпълнителя, в случай, че услугите не бъдат предоставени в съответствие с 
изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.

1.14. „Машини и съоръжения" означава всички активи, материали, хардуер и други 
подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя във връзка с 
предоставянето на услугите.

1.15. „Отговорно лице" означава лицето, определено от Изпълнителя, което 
осъществява задълженията на Изпълнителя, посочени или произтичащи от 
договора.

1.16. „Гаранция за изпълнение" означава паричната сума или банковата гаранция, 
която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто 
изпълнение на задълженията си по договора (съгласно чл.59, ал.1, ал.З, вр. 
Чл.60, ал.2 от ЗОП).
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на 
Изпълнителя да предоставя услугите за срока на договора срещу заплащане на 
договорната цена.
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2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение 
между страните, както и че не се базира на различна информация, предоставена 
от другата страна или нейни служители.

2.3. 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.

2.4. Номерът и датата на влизане в сила на договора следва да се цитират на всяка 
релевантна кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват 
като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

2.6. 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.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов 
адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция при най-ранна възможност, 
но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е 
момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като 
отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на 
настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя е известна отговорността, която би могъл да 
понесе, съгласно българското законодателство по повод на дейността му, касаеща 
предоставянето на услугите по договора. Отговорности или разходи, възникнали в 
резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната 
цена.

2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването и 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.

2.11. Изпълнителят 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 Изпълнителя и/или негови подизпълнители 
при или по повод предоставянето на услугите.

2.12. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си 
след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е 
определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще предоставя услугите точно и с грижата на добър търговец, като 
ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да 
осигури използването на най-ефективни и ефикасни способи за предоставянето 
на услугите.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото предоставените услуги да 
отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в 
договора.

3.3. За срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и 
способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по 
договора.

3.4. Изпълнителят следва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да 
пази добросъвестно интересите на последния, във всеки един момент.

3.5. Изпълнителят предоставя услугите съгласно изискванията на договора, а когато 
те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
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3.6. Изпълнителят договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато 
използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на 
настоящия договор.

3.7. Изпълнителят 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.

3.8. Изпълнителят носи отговорност за предоставянето на услугите, включително и за 
тези, предоставени от подизпълнителите му.

3.9. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И 
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.10. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя документи и/или 
сертификати , които доказват качеството на използваните от него материали.

3.11. Изпълнителят 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.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно 
договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява 
Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на 
договора по свое усмотрение.

4.2. 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 Изпълнителя.

4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия 
служител, като писмено уведомява Изпълнителя за това.

Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на
Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.
5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при предоставяне на услугите и некачествено изпълнение 
на предоставените услуги, предмет на договора, са определени в Раздел В: 
Специфични условия на договора.
ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното 
предоставяне на услугите се осъществяват между Контролиращия служител или 
Представителя на контролиращия служител и Изпълнителя.

6.2. След предоставяне на всички услуги Изпълнителят изготвя Приемо-предавателен 
протокол и го представя на Контролиращия служител за одобрение. След 
получаване на Приемо-предавателния протокол Контролиращият служител 
проверява данните по него не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни след 
получаването. Възникнали въпроси се разрешат в рамките на този срок.

6.3. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят 
издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на 
основанието за плащане, съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на 
услугата.

6.4. Плащането се извършва в срок от четиридесет и пет дни от датата на представяне 
от Изпълнителя на коректно съставена фактура в дирекция "Финанси" на 
Възложителя.

6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни 
дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за 
това.

6.6. 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 сумите.
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6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се 
осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични 
условия на договора.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването 

на договора, документи, включително проекти, чертежи, обяснителни записки и 
други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, 
става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в 
процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на 
изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е 
начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от 
Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова 
собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му 
предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова 
изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на
интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: „Собственост на 
„Софийска вода" А Д ........... (дата)".

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото 
съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в 
коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, 
че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се 
наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме 
всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на 
Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава 
собственост следва да е неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за 
такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от 
Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя във връзка 
с изпълнението на този договор, се прехвърля върху Възложителя при 
получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент 
Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата 
на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в 
изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5 от този раздел, следва да се възстановят от 
Възложителя.
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

.1. 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.

8.2, 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 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.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото, така че 
неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към 
Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за 
Възложителя.

9. ПУБЛИЧНОСТ
Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за 
изпълнението на договора, Изпълнителят 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.
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10. СПЕЦИФИКАЦИЯ
10.1. Изпълнителят се задължава да изпълнява услугите съгласно Раздел А: Техническо 

задание - предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други 
описания на услугите, част от договора.

10.2. Ако Изпълнителят предостави услуги, които не отговарят на изискванията на 
договора, Възложителят може да откаже да приеме тези услуги и да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да 
представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите 
услуги преди да потърси други изпълнители.

11. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
Преди започване на предоставяне на услугите или на някоя част от тях, 
Изпълнителят уведомява за това Контролиращият служител и подписва 
декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако 
има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

12. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел достъпа и другите 

комуникации към даден обект, рисковете от наранявания и увреждане на 
собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, 
условията, при които ще бъдат предоставяни услугите, условията на труд, местата 
за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за 
осъществяване на услугите на този обект.

12.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради 
недоразумение или неправилно възприемане на условията на обектите или на 
основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или 
негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да 
предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. 
Изпълнителят няма право да търси освобождаване или облекчаване на 
отговорност или някое от задълженията му по договора на същите основания.

13. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
13.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на 

които се предоставят услугите, за да провежда инспектиране или по други 
причини.

13.2. Възложителят предоставя на оторизирани представители на Изпълнителя достъп 
до обекта, където се предоставя услугата. Достъпът се предоставя след 
предварително предизвестие от страна на Изпълнителя.

13.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да 
не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените 
от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

13.4. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за предоставянето на 
услугите, освен ако писмено не е уговорено друго.

13.5. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и 
извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и 
съоръжения. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е 
отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и 
съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави 
почистен на края на всяко свое посещение.

13.6. Изпълнителят се задължава в процеса на предоставяне на услугите да не пречи 
или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не 
се пречи на правата на трети лица да ползват дадени обекти, освен ако подобно 
възпрепятстване е неизбежно, като в този случай следва да е минимално.

14. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те 

остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и 
съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика и отговаря 
за тях, от момента на предоставяне до приемането им обратно от Възложителя. 
Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за 
изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от 
недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

15. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
15.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на 

договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции,
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получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на 
настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

15.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, 
наети от Изпълнителя за предоставяне на услугите.

15.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или 
представител на Изпълнителя при предоставянето на услугите на даден обект в 
случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или 
некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице за 
предоставянето на услугите по настоящия договор и не може да го включи 
отново, освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може 
да бъде причина за забава или неизпълнение на услугите съгласно договора.

15.4. Извършването на заваръчни, огневи и други работи с повишена опасност от 
Изпълнителя, се започва след предварително получаване на разрешително за 
това от Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се предоставят 
услугите/, когато това е необходимо за изпълнение предмета на договора.

16. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, 

включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно 
Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто 
служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие 
при констатиране и документално обработване на инцидента.

16.2. Сигнали за аварийни ситуации, възникнали при или в резултат на изпълнението 
на услугите, незабавно се докладват на Контролиращия служител.

17. ПРИЕМАНЕ
Предоставените услуги се приемат съгласно уговореното в Раздел А: Техническо 
задание - предмет на договора и/или Раздел Б: Цени и данни.

18. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
18.1. В случай на неточно и/или некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е 

отговорен, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя. Изпълнителят трябва 
да отстрани последиците от некачественото изпълнение в срок, указан от 
Възложителя, който не може да бъде по-кратък от 3 дни от получаване на 
уведомлението или ако това не е възможно, да обоснове писмено защо не е 
възможно да се отстранят.

18.2. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от неточното и/или некачественото 
изпълнение в предписания срок, Възложителят има право да поиска друг 
изпълнител да ги отстрани за сметка на Изпълнителя или Възложителят да ги 
отстрани за своя сметка и да приспадне направените разходи, ако Изпълнителя 
не заплати доброволно съответните разноски.

19. ФОРС МАЖОР
19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от 

Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора, 
Изпълнителят или негов представител уведомяват писмено Възложителя в какво 
се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението 
на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление 
до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод 

предоставянето на услугите, предмет на този договор, както следва:
20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, 

служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, 
намиращи се в границите на обекта);

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, 
намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, 
имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, 
свързани с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно 
действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя 
сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, 
причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети
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лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод 
изпълнение на задълженията му по договора.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.
21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
21.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.
22. ПРЕКРАТЯВАНЕ
22.1. Възложителят може да прекрати договора без каквито и да е компенсации или 

обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:
22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя 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.

22.1.2. ако за Изпълнителя е започнала процедура е открито производство по 
несъстоятелност.

22.2. 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.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за 
изпълнение, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на 
предизвестието.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
22.6. 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.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да 
съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на услугите съгласно 
инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се 
поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛ НОСТ
В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже 
недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и 
подлежащи на изпълнение.

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на 
българското право.

За целите на този договор адресите за кореспонденция и отговорните 
служители на Страните са:
На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: град София, ж. к. „Младост 4", ул. „Бизнес Парк" №1, Сграда - 2А, 
в Бизнес Парк София; Контролиращ служител: Биляна Трайкова тел. 0877 928 370; е- 
mail: btravkova@sofivskavoda.bg
На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес: София 1582, ж._к. "Дружба 2", ул. "Полк. Хр. Арнаудов"
№11; Контролиращ служител: ........................................, тел. 02 8793390,
факс: 02 9781511, e-mail: salessf@olvmpsafetv.com

/
Арно к
„СОФ Ц
— »3J

Борил Таше1 

„ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ 
ЕКИПИРОВКИ" ЕООД 
ИЗПЪЛНИТЕЛ
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Образец
Ценова таблица

Средство Марка, модел Цена за проверка и 
техническа
поддръжка на 1 бр. 
средство за срока на 
договора - лв. без ДДС

Трипод Globestock, G-Tripod GSE210 
S.W.L. 136 кг.

22.00 лв.

Лебедка Globestock, G-Winch 80.00 лв.
Спирачен механизъм против падане с 
прибиращо се обезопасяващо въже за 
спасяване

Globestock, G-Saver II 126.00лв.

Трипод Protecta, AM 100 22.00лв.
Лебедка в комплект с метално колело - 
ролка

Protecta, AD 515 135.60лв.

Общо за ценова таблица: 3 8 5 .6 0  л в .

Таблица отстъпка

№ по 
Ред

Наименование Процент (%) Отстъпка
1.

Отстъпка от цената за дребно за резервни части невключени в 
списъка по т.8.11. от обявата (Оферираният % отстъпка се 
прилага спрямо актуалните цени на дребно на доставчика)

2 0 %

Предложената отстъпка не може да бъде нула или стойност с отрицателен знак.

ДатаЛОт^О ЪГ-

Подпис, печат

Забележка: В бр. (лв., без ДДС) трябва да бъдат включени транспортните
разходи до ci ia доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение
съгласно Incoterms 2010), както и всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД, 
подразбиращи се или изрично упоменати. Цените трябва да бъдат изразени в български лева, 
без ДДС и закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая.



БЪЛГАРИЯ, 8ШЮ Бургас, «-«.’’Лазур“, ya.”B.OematKOB*76, тел.: 056/83 90 51; факс: 056/83 90 53 
1582 София, ж.к.”Дру*6я 2", ул.“Пш1к.Христо Арнаудов“ !!, тел.: 02/879 33 90; факс: 02/978 1511

ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ

ПРОДЦЕДУРА РЕКЛАМАЦИЯ

,Олимп -  Предпазни Екипировки” ЕООД
Ние

Ул. „Фердинандова” № 98, Бургас 8000, България

(адрес)

1. Декларираме на своя собствена отговорност, че притежаваме продцедура по 
рекламация включена, коята е включена в продцедурата за качество ISO 9001:2015

Необходимо е да бъде уведомено писмено лицето отговорно за изпълнението по 
договора. Останалите срокове са спрямо сроковете залегнали в продцедурата. 
Изпълнителя изготвя протокол със становище който предоставя на възложителя . 
Възложителя потвърждава или отказва ремонта. Възложителя заплаща сумата по 
ценова листа и стойността на инспекцията ако повредата е по вина на 
Възложителя. Изпълнителя не дължи на Изпълнителя сума за ремонт и инспекция 
ако вината е за сметка на Изпълнителя.

10. 07. 2017, София
Декларатор:

Борил Ташев .. 
Управител
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CAPITAL SAFETY / PROTEKTA

ЦЕНОВА ЛИСТА - РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
• f •; j - jgjg„

,5

№ ПРЕВОД HA НАИМЕНОВАНИЕ HA БГ лв.
M45AD51551502 Втулка каБарабана’ --V- "  .... ' /: ’ 15 лв
M45A051551503 втулка на оста -.r7.:;f: А10 лв.
M45AD51551505 Волт на капака м5х40 5 лв
M45AD51551506 болт на капака м5x30 ■ 5 лв
M45AD51551507 болт на барабана '4 лв.
M45AD51551508 болт на лапата 4 лв.
M45AD51551509 болт на прожинната шайба...  ‘ 4 лв.
M45AD51551510 болт на ръчката Злв.
M45AD51551512 пружина на зъбното колело 4 ЛВ.
M45AD51551513 Пружина на лапата 6 лв,
M45AD51551515 Пружинна шайба - j-: 2.50 лв.
M45AD51551517 Метален водач за въжето -7 ";;"Т 72 лв.
M45AD51551518 Голям феродив спирачен диск' V 68 лв.
M45AD51551519 Малък феродиев спирачен диск 58 лв.
M45AD51551526 лапа“"- • 51 лв.
M45AD51551529 Щифт й ъ . -----1 ..... /....' ...... 15 лв.
M45AD51551537 Фиксатор на ръчката 58 лв.
M45AD51551539 Комплект кабел с карабина . r ’JjTtvr3*^"--: "™ 380 лв.
M45AD51551541 Шайба със специфичен профил . ",. 88 лв.
M45AD51551542 болт м5х40 ..... н ;"’т:;::рдякял?~ •• •а лв.
M45AD51551543 болт м4 . . .  ' 1 ,.к:. ;п. • -.TW5 4 лв.
M45AD515515 идентификационна пластина и нитове комплект 8 лв.
M980000065 еТИКеТ 1 ...... V..: зр, - ‘фгздКК ;.s 18 лв.
M980000066 етикет 2'! '. V  тУ'"7- " ' ■ - ''' 'Н • т  Ч* 12лв.
M980000067 етикет У У У . У - i -  tTTTtTJTj 12лв.
M980000068 етикет 4 ^ 30 лв.
M9800000S9 е-икетЗ"1 ' '  '• ' .........'•' 7 32 лз.
M980000070 етйкетб 10 лв.
M980000071 етикет'7:":;;7 :; „1.. т ' :' Г 10 лв.
M980000072 еУикетВ’ 7  . 7 12 лв.
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Issue 007

GLOBESTOCK Engineering Ltd

ЦЕНОВА ЛИСТА - РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕВОД HA НАИМЕНОВАНИЕ HA B r ^ r 'S E lE Арт. No. Цена гв/1 бр .
Pawl Stop 'V "У '-■£ 070-02 52
Pawl Cover Plate зайдаткй пла;йтшаш;пале'йа 070-03 66
Pawl Stop Screw винт на блокиращи? палец,;;) -. .... 070-04 05
Winch Handle Assembly (Pattern) комплект ръкохватка на лебедката(образец)‘.'1' 070-06 206
Shoulder Bolt раменен болт ...... ..j, 070-06-03 28
Lock Nut Заключваща г а й к а - „ . Д ... Д- 070-06-04 Т ~
Winch Handle й̂ькохватка на лебедката ;""-!'----- '4-‘--'И«й:--1-г1-«-;:'Чт-'""' 070-06-5 27.1
Wing Nut крилчата гайка . - ....Дш, • " 070-06-06 4.88
Front Case Предна кутия'-’“  ' :"N-' Г':'"" ’,f|107_-0 Г 171
Rear Case задна кутия ... 107-02 157 !
Ratchet Centre 107-03 142
Pressure Plate притйскащй пла'сти'На;'--'-;;.Д 107-04 75
Pressure Plate Bolt 'бслтна притискащата пластина 107-05 3.84
Pawl Axle .йс-игплайецй- 107-06 14
Stand Off Bush % №  г !  - ® 107-07 12.5
Rope Drum барабан за въжето' 107-08 112
Rope Drum Bush & п ? Щ ' н а  барабана за 107-09 5.5
Rope Drum End Plate крайна пластина на барабана завъжето 107-10 75
Main Spring .главна' поужииз' . i c , : i■< .. 107-13 90
Spring Retaining Screw задтфжаЩ.вйнт на пружинатаг; дйн 107-14 0.4
Separation Plate рУatЬЙШrfti’feлна.пластина 107-16 22.5
Main Shaft главен вал 107-17 54.5
Shaft End Screw •в'инт.8 kplaa ' ш ш ш  ■ . 1) 107-18 0.76
Shaft End Key щгтйнка'6 края"н'а ваШа".;.- р р з f  Ж & Щ * 107-19 3.5
Anchor Ring зчкерен прН»сте'н>:.'7' .),г -д;;'F . -  %■ 107-21 14.4
Main Label однрвеи^^кетгч::;:;;:;;' 107-23 8.10. i
Seal Washer уплътнителна шайба - .з; 107-24 1
12 mm Twist Lock Karabiner 12 мм автоматичен карабинер.' т' : 107-К 27.2
10 mm Scrwegate Karabiner 10 мм карабинер с Муфа ' 1080-01 12.2 I
Scaffold Hook (pear shaped - quick lock) кука за скеле (кру Щ.б 6 бр а з йа' - бърз о'Д ей cf з Ща) •1080-03 52
Main Label основен етикет '-'г - у -у. 1107-80 9.70
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Issue 007

НАИМЕНОВАНИЕ Арт. No. Щеналв/1 бр j
Head Plate челна планка jT'1;-'• '< 200-02 85
Middle Head Casting отливка среда на главата ■ •200-03 200
Left Head Casting отливка лява част на главата 200-04 200
Right Head Casting отливка дясна част на главата У. -ч../. s’;.;!:fe;.3 200-05 200
Head Nut чргна/айка-'' • - 200-06 1
Head Bolt чаЛеН 5СЛТ;1г. 1 :• < .V -■ . 200-07 3.5
Head Washer челна ш айбГ; 200-08 0.5
Head Clip клипс за-главата'."' ЛЯ .rti'» A M 200-10 20
Head Clip Eye Bolt болт с ухо за тавата' ” 200-11 21
Lower Leg долен крак ...... 200-12 120
Upper Leg горен чса< ' ... 200-13 130
Upper Leg Retaining Screw задържаш вйнтИа г'6'рен 200-14 0.5
Leg Adjustment Clip скоба за регулиране на крака 200-15 13.5
Captive Wire захващащата жица - Т. t v ,,.... 200-16 2
Ferrule предпазен пръстен . . . & К 200-17 0.5
Clip Retaining Screw заДНфжащ винт на ЬхзбзТат' ' M A j / . A . . : . . .  : Л ;; 200-18 0.5
Clip Retaining Washer 200-19 0.5
Rubber Foot Assembly комплект на гуменото краче ..... 200-22 62
Foot Casting отливка за крака.. 200-22-1 39
Rubber Dome гумен купол А Ц | 200-22-2 23
Dome Retaining Screw 'Щържа щ.ви нт на купотР 200-22-3 .5
Dome Retaining Washer |заД%ржаща' шайба на купола' “ V^lV^. . - 200-22-4 .5 I
Foot Retaining Bolt (Old M10 Type) задържащ болт за крака {с~гр тйп'М1'0)' i: .r ;. > '{ 200-23 3.58
Foot Retaining Bolt Задържащ .болт за крака'" .. 200-24 2.68
Pulley Complete with Bush Ass'y ролка в комплект с з*гулкй' Ш Ш Ш ! &  . . й  . SA200-25 70
Pulley Bracket с к ^ н а  ролката' Г "  ш( ’ . V' / 200-26 28
Pulley Pin щифт на рйЛката1 , . V / 200-27 45
Pulley Pin 'R' Clip ■̂ р:)йВрййна'ско'6а \  •; 200-28 6
Pulley Bolt Sdiffltiapb/iklil^ - r f : 4 ’ ’' " '  ■ ”1:'' 200-29 9
Clamp Body -яло ча poh^fdefr-:'. 200-30 72 I
Clamp Fork вилка На'ролката , 200-31 72 i
Clamp Screw еинТнв ро'лка1й 200-32 0.79
Eye Bolt Washer даа^Цнайолта с-ухе'; k.'L-- . 200-33 1.2 I
Foot Retaining Nut задържафа гайгФ н.а/крака' , "-1 200-34 .68
Clamp Bridge Bracket vcc+caa скоба ."й.- -Тд'- .• :. ' "'V 200-35 26.50

Jt.
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Issue 007

НАИМЕНОВАНИЕ ... •:» т:_»'• j: i.sV>C'•••*• -*.-•*•{.:Ir*».v*.* 1-. Арт. No. Цена лв/1 бр
Clamp Spacer Bush дистанцираща'втулка на ckd6SrS“ ;ij 200-36 9.80
Clamp Stud Шпилка на скобаУа’ ' -'f'kЩ ’1’ 200-37 4.2
Clamp Hand Nut ръчна гайка на скобата "'■'■■■М, 200-38 19
Clamp Lever Cotter Pin шпснков щифт на лоста на скобата. • г,;,-;;.?;* 200-39 0.98
Label Retaining Rivet згдЪржйШ Рит з В етикета. 4 • 200-41 0.98
Clamp Stud Lock Nut зс хлопаща гайка нг щп.'.яката ча. скобата 200-42 0.90
Adaptor Pulley Pin адапторен щифт на porliiSfSi -̂.gfc,,; цйЧййхЖ: 200-43 56.20
Middle Head средна част на тавата 210-03 320
Leaft Head лява част на главата 210-04 1.50
Riqht Head дясна част на главата ' 210-05 150
Tripod Locking Pin Assembly комплект заключващ щифт за трипод..,: 210-06 36
Tripod Locking Pin Body frifio 'На' 'заключващ Щифт затрипбд...  ... 210-06-1 18
Tripod Locking Pin заключващ щифт за трипод 210-06-2 18.8
Tripod Locking Spring Pin заключващ пружинен щифт за трипод... 210-06-3 3.60
Head Bolt болт за главата;;:™'1:( t i ^ ”■/(]’:': т 210-07 5.60
Spacer д истан4(ф&ЩЙ •Щзйбд jS v T L C 'i .1210-08 6.50
Pulley 210-09 I58
Pulley Bush 210-10 6.8
Pulley Bolt Sleeve шийка на болта на ролка^!: 210-11 15.20
Head Screw главен ВИНТ Г;а1Йа:,.!. 210-12 9
Upper Mounting Bracket горна Mbfi'fажРГа 210-13 59.80
Lower Mounting Bracket долнамонтажна''ск6бЗ^??;И^Тс .Ш 2 !‘ * В ? ' : 210-14 48
Pulley Bracket 210-15 38
Bracket Screw ,л::.vL 210-16 2.2
Pulley Side Plate страййЧгШ Ь Ш Ш и Ш ' ' ' р Ш Ш т а ' : : . : : ; 210-17 29.8
Rope Guide непрадляваЩЗ!'^ 210-19 52
Rope Guide Locking Ring заклйчващ 1|5ъЬУен1й'й'н^ 210-20 48
Rope Guide Retaining Screw Задържащ винт н,ап'равляв'ащата:'ЗВ;М^ето1 Т . ; ■ 210-21 0.99
Ball Spring Plunger сферично лружийнФбуЖ.лс . ... 210-22 18
Sealing Cap угПъУйитйлнакапаЧкаг • •• :. 210-23 1.2
Bownut гдйка сТхо;"..'ч*.'У ".У . •. "  ’ ’ 210-24 28
Spring Pin Йр^ШчеНЩйфТ , ;210-25 2.8
Bownut Bottom Washer Д о'л йй ща йба' Йа;f айка ухо. 210-26 2.8
Upper leg Retaining Screw задър&ЩМйь нЙТгйфЙгкрйчд' 210-27 0.28
Identity Label иДйнТйфйкаШойей етикет 210-28 6
CE Label етййкгГС'Тч г; -Г- ~ 'г ' 210-29 2.2
Pulley Axle .ос Ha'pchkata: .. 210-30 18.20
Pulley Axle Washer щзйбвщй' Ф<#№йз селцата 210-31 2.6
Upper Leg торйь квач'е., ..' 210-32 178
Main Case, (Front) о с и С>.# Й а' к-у-й‘я, (Предна) 407-03 248
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Issue 007

НАИМЕНОВАНИЕ Арт No, Цена лв/1 бр
Gear Ring зъбчаТтръстен -; г , Г 407-04 498
Gear Ring (New Revision) зъбчатлръстен (нова ревизия) .Л’!' 407-04А 188
Shaft Retaining Circlip ’задържащ кръгов пръстен на вала ' "" '.<4вй '407-05 0.25
Circlip (Pinion Retaining) кръгов пръстен (за задържано на вал-зъбно колет 407-06 2.25
14mm Circlip (New) 14 kcVrh" hp’.-crR'u'r^oe) ' 407-07 2.25
Pinion Gear (New Revision) 407-08 62
Pinion Shaft (New Revision) вал на зъбно колело (нова ревизия) 407-09 100
Front Pinion Bush 'предна втулка на вал-зъбно колело wfcTiaii, 1407-10 7
Rear Pinion Bush задна втулка на вал-зъбно колело 407-11 5.6
Crank Arm Washer ,щайба на рамото на кулисата ' 407-12 0.98
Rotation Label въртящсеетикет*:... ........ .. ... ...г '• 407-13 2.2
Pinion Shaft Bush ВТулка на вал-зъбно кблеПЬ : ‘' ” 407-30 7.2
Pinion Gear (New Type) водещ вал-зъбно колело (нов тип) ' ...... 407-54А 65
Pinion Gear (Old Type) водещ вал-зъбно колело (стар тип) .... * * 407-54В 68 j
Pinion Shaft вал- зъбно колело ->•** 407-56 98
Crank Arm (New Revision) райе на кухШ1та:(ноЙ 407-57 398
Crank Arm рамо нЗ кулйсаха'-:-’; ' & З Щ 407-58 420
Crank Arm Washer щайбана рам'6'fb на кулисата 407-59 1.2
Crank Arm Retaining Screw задържащ винт на рамото на йлйсатвг “ ЯКЙЙ 407-60 .98
Crank Arm Label етикет на рамото на кулисата — 407-61 3.98
Anti-Rotation Pin щифт срещу въртене ;• 407-62 32
Crank Arm Label (New Revision) етикет ьа рамото на кулисата (нова”реви >ип) 407-63 2.3
Front Label (New Revision) преден етикет (й о в а ^ ш я ) 407-84 7.2
Handle Rotation Labei етикет за въотейе на ръкохватката........ Г 407-85 4.8
Front Case (New Revision) предна'кутйя'(ноба 407-90 220
Rear Case (New Revision) ' Щ н . а  кутия 407-91 220
Main Case, (Front) главна кутии (гредна чзр-': 420-03 298
Mounting Plate мбнтаж'£‘а:пластина-- ! 420-05 25
Helicoil ■ хел ш в тм т..;;. :; с ,:s; 420-06 3.5
Bracket Retaining Screw задъожащ:вянгзз. скобата " го : Ух 420-07 0.85 j
Main Case, (Front) главна ку-Ил, (пг-едча чост) 435-03 298
Gear Ring зъбчат простен ' У , 435-04 280
Gear Ring (New Revision) зъбчат иръстеч (нсвг сзв/зия) 435-04А 260 f
Pinion Shaft колело , ,4 ::i ) 3 v a 435-56 130

298Main Case (Rear) !Лйвна куТия (задна част) >:ад-;;й 507-02
Main Case (Front). главна кутия (предна част)' 507-03 298

-.- J
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Issue 007

НАИМЕНОВАНИЕ Арт. No. Ценалв/1 бр 1
Ratchet Centre (Euro) xpaiioB център (европейски) 507-04 129
Friction Disc триещ диск . „ 507-05 39
Ratchet Centre храпов център ■ - -т  - ■ • ■ • i r i h p n f ; : р) 507-06 128
Pressure Plate Washer (Euro) шайба на притискаща пластина (европейски) 507-07 0.6
Pressure Plate (Non Euro) hpsMtc%tffs. ;507-08 168
Pressure Plate Bolt (Non Euro) болт на .притискащата пластина (не европейски) 507-09 1.98
Pressure Plate Washer шайба на притискаща пластина - ' 4Si?ii=° 507-10 0.98
Rope Drum Bush втулка на барабана за въжето 507-12 5.68
Pawl Axle ос на палеца ‘ ^ 507-13 15.80
Pawl палец -':k 507-14 48
Pawl Spring пружина на палеца . . ^ 507-15 10.20
Rope Retaining Pin задържащ щифт на в.ъжето...  . 507-16 15
Spring Cover Drum. покриващ барабан на пружината • 507-17 98
Pressure Plate Disc Spring Дискова пружина на притискащата пластина 507-19 0.98
Pressure Plate (Euro) Притискаща пластина (европейска) ■- a s a ■ 507-20 75
Pressure Plate Bolt (Euro) ЙоПтфа!лрйтйскащата пластина (евролМсЙйрЗй 507-21 4.80
Stand off bush/Anchor Ring д 0,'ст а н ци р a'ot а a'/a н квре н т1;̂ %6тeW, : j i;̂ 507-22 18
Rope Drum (Euro) 'барабан за въжето (европейскир " “  “ 4йВД( 507-23 122 I
Main Case Screw ¥йи¥ на главната кутия ч 507-24 0.98
Main Shaft ОСНСвен вал ... .... 507-25 53
Pawl Axle Washer Шайба на o'cfa на палеца“1 нл - 1, >■<. 507-27 2.2
Brake Disc (Top) Спирачен диск (горен) " «. 507-26 29.90
Brake Disc (Bottom) спирачен диск (допен) ' ; J, Ш t ... 507-29 26
Main Spring 'главна пружина *. г  ‘ i- /щп .> h 507-30 166
Spring Retaining Screw задържащ.винт н а - - S S 507-31 1.80:
Security Screw осигурителен винт1 507-32 3
Main Shaft Locking Pin закгюча.ащ щи'Фт мй 507-33 6
Main Shaft End Plate 'крайна Пласти на' на' главния' ейЛ > ,> "-./i4r гл '  * 507-34 6
End Plate Screw зйнтмРкрайната пластина “!' 507-35 .98
Spring Retaining Plate (New Nut) задържаща пластина нФпружинйта (fibB'a"rate)-i 507-36 2.8 I
Main Case Nut гайка,на'глйвнат& кутия̂ ' Я & Ш М £ ' Щ , 507-37 0.98
Shackle стяга г  ::: . ' 'р5 ":;Г 507-38 38
Shackle Bolt (NEW TYPE) болт на cfn-afa (НОВ' ТИП) . •• .'Р.г-■ '] 507-39 8 !
Shackle Nut M12 гайка на гг^-ата'М'1'Z' Р , . . 507-40 0.98
Stand Off Bush (Non Euro) дистанциращ  ̂втулка (не1 европейска)1 -■ 507-41 15
Helicoil хелична намотка .. р1.; v • ■ ' 507-42 1.2
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НАИМЕНОВАНИЕ •; 'l::b Apt. No. Цена лв/1 бр
Sight Glass визьорно С Т Ъ К Л О ' 507-43 8
Main Label 507-80 9
Rear Label (formally warning label) заден етикет (официално предупредителен етике 507-61 9
Identity Label идентификационен етикет 507-82 8
Indicator Label 507-83 8
Main Label (Euro) главен етИ1<ет:(евЬопейскк) „■-7 •••:, J  J 507-84 8
Label Retaining Screw ’винт за задържане на етикета 507-85 4
C.E Label Анкетна ЕС 507-86 6
Service Due Label задължителен работен-етйкет... 507-67 4
Identity Label spacer Идентификационен етикет за разстояние

" “ !'1 507-88 9
Front Case (New) предна кутия (нова) 507-90 200
Rear Case (New) задна кутия (нова) ?S:*~ ***"'•" *' 507-91 200
Mounting Sleeve монтажна втулка Г.„ ’ ' " - Z 507-92 6 I
Rear Washer задна шайба 507-93 1,2 !
Roller ролка r t f : 507-94 9
Roller Shaft 507-95 5
Pressure Plate Bolt болт на 507-96 5
Main Case (Rear) главна кутия (задна наст)"7 —Г-Ллр UiiM K ; - t S M iw * 1 Vsr/IH, 520-02 198
Main Case (Front). равна кутия (предна част) 520-03 220
Spring Cover Drum Покриващ барабан на п руШ йШ ^М £.Ч ? .. ййй: 520-04 128
Bearing Plate лагерна' пластина ’—- ‘S;ЛШг 520-05 48
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НАИМЕНОВАНИЕ Арт. No. Цена лв/1 бр
Main Spring главна пружина'"''’ 520-30 198

188Main Case (Rear) главна кутия (задна част) ' ~ 535-02
Rope Drum (Non Euro) барабан за.вьжето (не е е р 6 п е й Ш ) ' т » ' Й Ш 535-03 198
Spring Cover Drum покриващ барабан на пружината а. 535-04 128
Spring Cover Spacer ■'диста.нийргща^йгайбя'на хапaka напЬужичзта“ V 535-05 48
Spring Cover (Bottom) капак на̂ пружйнатй' (долен) . ' “• д "  т 535-06 128
Spring Cover Anti-Rotation Lug палец срещу въртенена прда'й£?й(;?н^ 535-07 16
Spring Cover Lug Screw винт на палеца на капака на пружината - ' Ж Ж Ж ' ! . 535-08 .98
Main Spring главна пружина .... ‘ .,.„Г’’СГ"Г'Зт-ЦФ )"“535-10 168
Main Shaft главен вал 535-11 78
Main Case Screw винт на главната кутия *3$ 535-13 0.98
Membrane мембрана " .. ........... • '  , ’Х ъ  'Ч 535-14 158
End Cap (Rear) крайна капачка (задна) 535-15 48
End Cap Bearing •Нагел'на крайната капачка ' Y ’ r l *  ’ " г  *  «.sPS 535-16 25
End Cap Screw $йнт на крайната капачка л1*;" :: 535-17 0.98
Shackle щарнйрТ^ад^^ . . Ж Ж 535-18 68
Shackle Bolt шарнирен 535-19 16
Main Case (Front) главна кутия ?предйа“част) -'; Ж Ж < Ш 535-20 188.
Rope Drum .барабан на въжето [| ,,.т ..''1.,.; , ^ 535-21 168
Rope Drum (New) барабан на въжето 535-21А 168:
End Cap (Front) крайна капачка (преднаТ'" 535-23 38
Ratchet Centre (Non Euro) храпйв'Център ( не еврбпейскй)’ * • t, | " .*•»# 535-24 112
Ratchet Centre Bearing (Euro) хаапов център ( европейски)* 535-25 28
Ratchet Centre c/w bearing (Euro) хрзпов център комплектовай с лагер ( евройеЙ 535-26 150
85 Dia Washer 'щ.айбй' £  йй^Шгбб:® 5 ЬЖЛ .! 535-28 18
Main Case (Rear) главна кутия !задна ч а б Р / '  Ж ’ Ч ; 707-02 220
Main Case (Front). г л а т ш ; •; 'ЧГЖ::-' 707-03 220
Pressure Plate Bolt (Non Euro) 66'jif на притискаща пластин1г(йе ейпЬВпейски) •• 707-09 3.8
Pinion Shaft Bearing лагер на вал-зьбноЧолелб " ; Ж Ж " :Ж Ж 707-51 4.8
Gear Ring •зъбчат'пръ-cf f̂t'- - ;.v- . • ..... ! . v ;- ‘ r  f X 707-52 148
Pinion Gear вйл-зъбнй'к&Яело < л  ■ ' ..." . " -L 707-54 68
Pinion Retaining Circlip кръГов^ръстен':'^ 707-55 2.8
Pinion Shaft вал-Зъбно' кйлбЬб : ’ . ■ 707-56 120
Pinion Shaft Key •jis^fticalft 8^?Ш»б1кс(л)зл.о' ' 707-57 10
Ratchet Arm ХрапЬ&о b'aitio '••• ' f f 707-58 146
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НАИМЕНОВАНИЕ . ■ .... ■■ ... ■ : . . , Арт. No. Цена лв/1 бр
Ratchet Handle ЬъкбхваткаГна храпсв механизъм 707-61 38
Clutch Bearing лагер на съед и иителя ’ 5 ' £ v 707-62 360
Clutch Bearing Drive Pin задвижващ щифт на лагера на СТаадйнйШВ^-Ш 707-63 5
Ratchet Arm Strap ремък на хрзповсто рамо й"""... 707-64 4
Strap Retaining Screw задържащ нй'ЙйК‘ъхя ' ' 707-65 1
Main Label главен .етикет;. ,vr -Ж. 707-80 10
Instruction Label (New) етикет с инУгрукии^нре)'. 1 д , _; , 707-81 5
Main Label (Euro) главен етикет (европейски) : > , <; 707-84 10
Main Case (Rear) главна кутия Гзадна част) , 720-02 260
Main Case (Front). 'гл.авна кутия (предна част) j r,.‘' ,L.' j 720-03 260
Main Case (Rear) главна кутия (задна част) • . ■4 ',LL'‘ 735-02 270
Main Case (Front). Ф'авна'к\дйя (предна чаЬг) - ’ V "  '<'< 735-03 280
Trigger Assembly тригерен възел- • - SA735-04 70
Split Ring секционен пръстен 735-04-1 0.5
Trigger Body тяло на триге^а'" ...... , V ..„ ’ 735-04-2 36
Lock Pin закпкЛЧ&йЩ щифт . '  , 735-04-4 36
Gear Ring зъбчат пръстен..........  .......... 735-52 189
Pinion Shaft дал зъбчо кблйпо , ' , '  , „ч 735-56 94
Main Case Screw fftT?Ш ш й1 807-07 0.98
Main Label 1-гавен en-i’et ' 807-08 12
Shackle & Pin ЯИИЙр й и Щ Л  • 807-19 22
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НАИМЕНОВАНИЕ Арт No. Цена лв/1 бр
Shackle cfn ra V ' (С ъ  sV*" .........Г т :5.v. 907-21 48
Shackle Bolt ббл^на'стягатаТ' •• . 907-22 9
Shackle Nut гайката стягата. ■"Й! 907-23 6
Top Bracket Bolt йрлт нй горната скоба -I;::;. 1§Г:Ц'

r . ' i t u  / 907-25 6
Top Bracket Nut гайка на горната скоба?? ' - т : 907-26 1.2
Load Bracket Lock Washer ааклю.чааша шайба ч£ скобата за товар.. .. -г j- :907-31 .98
Support Bolt Washer Шайба на опорния бея- ! iu L U i i 907-32 .98
Top Bracket Washer щайба на горната скоба’ ' , ;r „ ,  v i iN .: : ■ 1t y :! 907-34 .98

Ц

/ £ ? °
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НАИМЕНОВАНИЕ Арт. No. Цена лв/1 бр
Main Labe! Left главен етикет вляво"”: " .:;,y ...iiSiip 907-30 10
Main Label Right главен етикет вдясно ' . •'^ Я И В ^ - Т Г ^ У 907-81 10
Small Packing System малка“уплътнителна система GS001 20
Large Packing System голяма уплътнителна система >* GS002 20
Packing Box (Blocks) упл\;тйктАлЯр'(лпт<р (блокове)- • GS004 Il5
Poiy Sheets поли платна л. fit. Wji.l'il.Sit 4■; . ■*-; GS005 3
Tripod Head Protector Трйпбд защита за главата ^ Щ м GS009 20
Packing Box (Tripods) уплътнителна кутия (трилодй)''','?9&%'?'.ЙГ.’.'̂ '̂ .1аШGS010 20
Refurb Service Kits (Non CE Model) сервизни комплекти за преоборудване (модели н( RSK1 60
Refurb Service Kits (CE Model) сервизни комплекти за поеоборудване (моделие! rRSK2 80
Rope Kit Sub Assembly 50 Metre Galvaniz< пой.к/т въжета 50м галв.стоманен кабел ...Л-..,.. , SA070RKG 260
Rope Drum Sub-Assembly помощен комплект барабан за въ?кетй'';%::;т': '' SA107RD 193
Rope Kit Sub-Assembly помощен комплект въжета • SA107RKG 220
Rope Kit Sub-Assembly помощен комплект въжета ...”"’‘?,а1?й1йг)|?1,тг:..... SA1107RKG 210
Leg Adjustment Sub Assembly inc. помощен комплект регулиране1 на крачела Tu-V/ SA200LAC 28
Lower Clamp Assembly 'койплекгдолна скбба •"'./• ■ У : - ' “ '. Ш  ■' ’ .щ*.-' SA200LC 160
Upper Clamp Assembly ** V ' ,*%** SA200UC 160
Lower Leg Sub-Assembly fioM.k/т долно краче 1 * .  ‘ SA200LL 198
Rope Drum Sub Assembly пой. к/т барабан за въжета \ ‘ i  .«« SA507RD 198
Rope Kit Sub Ass'y 7 Metre Galvanized Ste Л'бм к/т въжета 7 м галванйзйран стоманен кабел" SA507RKG 200
Rope Kit Sub Ass'y 7 Metre Stainless Steel пой. к/т въжета 7 м неръждаем стбмайен кабел SA507RKS 220
Rope Kit Sub Ass’y 7 Metre Galvanized SteЛ'б'м\ idf въжета 7 м галванйзйран стоманен кабел' SA507RK(G)R 200
Rope Kit Sub Ass'y 7 Metre Stainless Steel Лом.k/т въжета 7 м неръждаем стоманен кабел (н SA507RK(S)R 220
Rope Kit Sub Ass'y 7 Metre Galvanized Ste:дрм!к/т въжета 7 м галванйзйран стоманен кабел' SA507XXRKG 210
Rope Kit Sub Ass'y 7 Metre Stainless Steel гом.к/т"въжета 7 м SA507XXRKS 260
Rope Kit Sub Ass’y 14 Metre Galvanized S пбм.к/т въжета 14 м галванйзйран стоманен кабе/ SA514RKG 260
Rope Kit Sub Ass'y 14 Metre Stainless Stef ЛЬм.к/т въжета 14 м неръждаем стоманен чабег. SA514RKS 300
Rope Kit Sub Ass'y 14 Metre Galvanized S Лбм:к/т въжета 14 м галванйзй^ SA514RK(G)R 260
Rope Kit Sub Ass'y 14 Metre Stainless Stef п6'й:к/т: въжета 14 м неръждаем стШаШйШбШГ SA514RK(S)R 300
Rope Kit Sub Ass'y 14 Metre Galvanized S пом.к/тЩШета 14 м'галванШй'р‘ШШ?1Й|1№йя'.й(вШSA514XXRKG 260
Rope Kit Sub Ass'y 14 Metre Stainless Stee пру.ж/Г въжета 14 мнеоъждаем стсмачен кабел • SA514XXRKS 320
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Front End Cap Sub-Assembly пом.к/f  преДна капачка SA535ECF 70
Rear End Cap Sub-Assembly пом.к/т задна капачка, ’ п х SA535ECR 70
Rope Drum Sub-Assembly пом.к/т барабан за въжета -• Чяр£ * ‘1.1 SA535RD 200
Rope Kit Sub Ass'y 15 Metre Galvanized S ЬЬм.к/т въжета 15 м галвайизиран стоманен тао&1 SA815RKG 260
Rope Kit Sub Ass'y 15. Metre Galvanized S пом к/т'е>жегг 15 у  галйЗРнзиргн Дтсмайен к г Ь е А SA815XXRKG 260
Rope Kit Sub Ass'y 18.5 Metre Galvanized покк/т въжета 18.5 мтаг.зкнизирак стоманен каб SAB18.5RKG 298
Pawl Sub-Assembly йбмлс/т палец SA907P 220
Rope Drum Sub Assembly пойлк/т барабан за въжета-“ -: SA907RD 490
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