
ДОГОВОР №.. ....
„Доставка на въздушници“

за ЧЕТВЪРТА обособена позиция: Доставка на фланшови 
двоинодеистващи въздушници за подземен монтаж

в гр. София на
основание Решение СН-98/08.05.2019г. на Възложителя за избор на 
доставчик на обществена поръчка с № ТТ001813.

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този 
договор Възложител

„ИЦДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, 
„Южна Индустриална зона“- сграда Индустриал Партс, п.к. 24, с ЕИК 
123544268, представлявано от Мирослав Нанев Марков, Христо Георгиев 
Илиев и Георги Иванов Георгиев -  в качеството им на Управители, наричано 
за краткост в този договор Доставчик.
Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва 
доставките, предмет на обществената поръчка за: „Доставка на
въздушници“ с номер ТТ001813, съгласно одобрено от възложителя 
техническо - финансово предложение на доставчика, което е неразделна част 
от настоящия Договор.
Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:
1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са 
посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора“.
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от 
настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат 
предимство в посочения по -  долу ред:
2.1. Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора;
2.2. Раздел Б: Цени и данни;
2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;
2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;

3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на 
настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се 
задължава да заплаща на Доставчика съгласно единичните цени по Договора, 
вписани в ценовите таблици за обособената позиция към настоящия Договор, 
по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи 
условия на договора.
5. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 12 месеца, считано от датата 
на първата поръчка по договора.
5.1. За първа обособена позиция: Доставка на резбови еднодействащи и 

двойнодействащи въздушници - В случай че до 15.12.2019г. не е изпратена 
поръчка, срокът за възлагане започва да тече от същата дата. В случай че 
договорът е сключен след посочената дата, срокът от 12 месеца започва да 
тече, считано от датата на подписването му.

между:

и
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5.2. За втора обособена познция: Доставка на фланшови двойнодействащи 
въздушници с тройна функция с налягане PN10/16 - В случай че до 
27.11.2019г. не е изпратена поръчка, срокът за възлагане започва да тече от 
същата дата. В случай че договорът е сключен след посочената дата, срокът от 
12 месеца започва да тече, считано от датата на подписването му.
5.3. За трета обособена позиция: Доставка на фланшови двойнодействащи 

въздушници с тройна функция с налягане PN25 - В случай че до 27.11.2019г. 
не е изпратена поръчка, срокът за възлагане започва да тече от същата дата. В 
случай че договорът е сключен след посочената дата, срокът от 12 месеца 
започва да тече, считано от датата на подписването му.
5.4. За четвърта обособена позиция: Доставка на фланшови

двойнодействащи въздушници за подземен монтаж - В случай че до 
05.09.2019г. не е изпратена поръчка, срокът за възлагане започва да 
тече от същата дата. В случай че договорът е сключен след посочената 
дата, срокът от 12 месеца започва да тече, считано от датата на 
подписването му.
5.5. За пета обособена позиция: Доставка на фланшови двойнодействащи 

въздушници за отпадъчни води - В случай че до 05.12.2019г, не е изпратена 
поръчка, срокът за възлагане започва да тече от същата дата. В случай че 
договорът е сключен след посочената дата, срокът от 12 месеца започва да 
тече, считано от датата на подписването му.
5.6. Срокът на действие на договора приключва 1 месец след изтичане на 

срока за възлагане на поръчки.
6. Възложителят ще поръчва стоки, предмет на договора съобразно своите 
нужди. На Доставчика не са гарантирани количества на възлаганите доставки 
по договора.
7. За посочения в т.5 срок за възлагане, възложителят има право да възлага 
доставки на обща стойност, ненадвишаваща прогнозната стойност на 
съответната обособена позиция/договор без стойността на опциите, а именно:
7.1. За първа обособена позиция: 6 000.00 лева без ДДС.
7.2. За втора обособена позиция: 32 000.00 лева без ДДС.
7.3. За трета обособена позиция: 5 000.00 лева без ДДС.
7.4. За четвърта обособена позиция: 40 000.00 лева без ДДС.
7.5. За пета обособена позиция: 5 000.00 лева без ДДС.

8. Изменения на договора:
8.1. Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на 

дейностите, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие 
между страните, сроковете на възлагане и действие на настоящия договор могат 
да бъдат продължени до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, 
за което страните подписват допълнително споразумение. През периода на 
продължения срок на договора, възложителят има право да възлага доставки по 
предмета на договора на обща стойност, както следва:

8.1.1. За първа обособена позиция: 6 000.00 лева без Д ДС.
8.1.2. За втора обособена позиция: 32 000.00 лева без ДДС.
8.1.3. За трета обособена позиция: 5 000.00 лева без ДДС.
8.1.4. За четвърта обособена позиция: 40 000.00 лева без ДДС.
8.1.5. За пета обособена позиция: 5 000.00 лева без ДДС

към които се прибавя остатъчната (неизразходваната) прогнозна/максимална 
стойност на договора (когато е налична такава).
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8.2. В случай на изчерпване на прогнозната/максималната стойност на 
договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на 
текущи нужди от стоки, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие 
между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора 
необходимите му доставки на обща стойност до 20 % от съответната прогнозна 
стойност на договора, както следва:

8.2.1. За първа обособена позиция: 1 200.00 лева без ДДС.
8.2.2. За втора обособена позиция: 6 400.00 лева без ДДС.
8.2.3. За трета обособена позиция: 1 000.00 лева без ДДС.
8.2.4. За четвърта обособена позиция: 8 000.00 дева без ДДС.
8.2.5. За пета обособена позиция: 1 000.00 лева без ДДС.

8.3. В случаите на посочените изменения възложителят има право да изиска 
допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за 
изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на съответната 
опция, както и удължаване срока на гаранцията за изпълнение за периода на 
продължения срок на договора.
9. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия 
Договор в размер на 2 000.00 лв., която се равнява на 5% (пет процента) от 
прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция, без да се 
включва стойността отнасяща се за опциите. Гаранцията за изпълнение на 
договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на 
срока на действието му.
10. Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок на 
стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на 
уговорения гаранционен срок.
11. В случай че доставчикът в офертата си се е позовал на капацитета на трето 
лице, за изпълнението на поръчката доставчикът и третото лице, чийто 
капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.
12. В случай че Доставчикът е обявил в офертата си ползването на 
подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
13. Контоолиоаш служител по. поговооа от стпана _ на Възложителя:

14. Контролиращ служител па договора от „страна к.l Доставчика:
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РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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1.1. Предмет на Договора е доставката на въздушници и е разделен на 
следните обособени позиции:

1.1.1. Първа обособена позиция: Доставка на резбови еднодействащи и 
двойнодействахци въздушници;

1.1.2. Втора обособена позиция: Доставка на фланшови двойнодействащи 
въздушници с тройна функция с налягане PN 10/16;

1.1.3. Трета обособена позиция: Доставка на фланшови двойнодействащи 
въздушници с тройна функция с налягане PN 25;

1.1.4. Четвърта обособена позиция: Доставка на фланшови
двойнодействащи въздушници за подземен монтаж;

1.1.5. Пета обособена позиция: Доставка на фланшови двойно действа щи 
въздушници за отпадъчни води;

1.2. Конкретните стоки, предмет на Договора, са посочени в Ценови таблици, 
за съответните обособени позиции, в Раздел Б: Цени и Данни.

1.3. На Доставчика не са гарантирани количества и продължителност на 
дейностите.

1.4. Място на доставка:
Складове на “Софийска вода” АД, находягци се на адрес: гр. София, Военна 
рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на възложителя доставчикът доставя 
и на други обекти на територията на гр. София.

1.5. Срок на доставка и изискванията към изпълнението на съответните 
доставки.
Доставчикът доставя поръчаната стока, предмет на договора, в рамките на 
съответния максимален срок на доставка, посочен срещу всяка стока в 
таблици „Модел и максимален срок на доставка“ за стоките от Ценовите 
таблици:

1.6. Доставчикът се задължава при извършване на всяка доставка да 
представя на Възложителя документите, съгласно действащата Наредба № 
РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията н реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България, както и 
инструкции за употреба на български език.

1.6.1. Също така, при извършване на всяка доставка Доставчикът е 
длъжен да представя и всички останали приложими документи, изискуеми в 
съответствие с действащото в Република България законодателство.

1.6.2. Без предоставяне на тези документи, Възложителят има право да 
откаже приемане на стоките или да забави или да откаже плащане на 
Доставчика до получаване на посочените по-горе документи.

1.7. Възложителят поръчва необходимото му количество стоки от Доставчика 
чрез поръчка, изпратена от Възложителя по факс или е-мейл, а ги приема с 
Приемо-предавателен протокол, подписан без възражения при съответствие 
(неустановени при доставка несъответствия) на стоките с изискванията на 
Договора.

1.8. При установени при доставката несъответствия на доставените стоки с 
изискванията на договора, Възложителят подписва Приемо-предавателен 
протокол с възражения без да приема стоката. Доставчикът е длъжен да 
подмени върнатите стоки, с такива, отговарящи на уговореното в настоящия 
договор в рамките на максималния срок на доставка, считано от датата на 
поръчката.

1.9. Датата, на която Доставчикът замени неприетите по предходния член

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата 
на доставка на поръчаните Стоки. В случай, че тази дата е след максималния 
срок за доставка на поръчаните стоки (считано от датата на поръчката), 
Доставчикът дължи неустойка за забава по т. 1.1 от Раздел В.

1.10. При установени след доставката несъответствия в доставени стоки, 
Доставчикът се задължава да ги замени с такива, отговарящи на изискванията 
на договора, в срок до 5 работни дни от писменото уведомяване от страна на 
Възложителя. При неспазване на срока за замяна на такива стоки, в 
зависимост от забавянето, Възложителят прилага т. 1.1 и т. 1.2 от Раздел В.

1.11. Доставчикът доставя поръчаните Стоки на мястото, указано в 
съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Доставчикът 
или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната 
поръчка и уточнява детайлите относно осъществяването на доставката (вкл. 
вид на превозното средство, опаковка на стоките и др.).
2. СПЕЦИФИКА НА СТОКИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ
2.1. Детайлна информация за обхват и размери на стоките, предмет на 

Договора, са посочени в Ценовите таблици от Раздел Б: Цени и Данни.
ОБХВАТ
Доставчикът гарантира, че доставяните от него материали са нови и 
неупотребявани и притежават конструкция, отговаряща на всички приложими 
изисквания на настоящата документация и на изискванията на действащото 
българско законодателство. Всички резултати от проведени тестове на 
производителя трябва да са на разположение на Възложителя при поискване 
от негова страна.
3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТОКИТЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА

3.1. Когато се използват в условията, за които са предназначени, 
материалите/Стоките, които влизат или могат да влязат в контакт с питейна 
вода, не трябва да представляват токсична опасност, не трябва да поддържат 
микробиологичен растеж, нито да предизвикват неприятен вкус, мирис или 
оцветяване на водата.
3.2. Концентрациите на вещества, химикали и биологични агенти, 

разтворили се от материалите/Стоките при контакта им с питейна вода, както 
и величините на съответните органолептични и физически параметри, не 
трябва да надвишават максималните стойности съгласно НАРЕДБА № 9 за 
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ПАРАМЕТРИ И УСТОЙЧИВОСТ НА НАЛЯГАНЕ

3.3. Корпусът на тялото на всяка Стока, предмет на настоящия договор, 
трябва да е проектиран да издържа на изискване за краткотрайно постоянно 
налягане, което е 1.5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. Никоя част 
или елемент на съответния продукт не трябва да се деформира, разцепва или 
спуква, или да влияе негативно по друг начин върху експлоатационните 
резултати на Стоката. След тестване всички компоненти трябва да 
функционират съгласно изискванията, а Стоката трябва да е запазила своята 
водонепропускливост.
3.4. Стоките трябва да съответстват на работното налягане на тръбата, за 

която са предвидени и също така да издържат на отрицателно налягане от 0.8 
бара под атмосферното (0.2 бара абсолютно налягане) при температура до 
20°С.

3.5. Всички Стоки по този Договор трябва да бъдат нови, неизползвани и да 
не показват никакви отклонения, сплеснати места, повърхностни дефекти или 
шупли. Местата, където лягат уплътненията, трябва да са във вид на плавно
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скосяване, формирано в отливката.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКИТЕ
4.1. РЕЗБОВИ ЕДНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ.
4.1.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично да 

изпускат въздух при напълване и при работно налягане на водопровода, без да 
се появява изтичане на вода и всмукване на въздух при изпразване на 
водопровода.

4.1.2. Въздушниците трябва да бъдат проектирани/изработени да 
издържат на максимално работно налягане 16 бара.

4.1.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.
4.1.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 

изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.
4.1.5. За всички въздушници, трябва да бъдат представени номограми за 

оразмеряване към техническата оферта.
4.2. РЕЗБОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ
4.2.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично да 

всмукват въздух при изпразване на водопровода и да изпускат въздух при 
напълване и при работно налягане на водопровода, без да се появява изтичане 
на вода.

4.2.2. Въздушниците трябва да бъдат проектирани/изработени да 
издържат на максимално работно налягане 16 бара.

4.2.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.
4.2.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 

изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.
4.2.5. За всички въздушници, трябва да бъдат представени номограми за 

оразмеряване към техническата оферта.
4.3. ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ С ТРОЙНА 

ФУНКЦИЯ
4.3.1. Корпусът на въздушниците трябва да е изпълнен от сферографитен 

чугун GGG 40 (50) с епоксидно прахово покритие, отговарящо на GSK 
сертификат. По корпуса от вътрешната и от външната страна не трябва да 
има сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли.

4.3.2. Въздушниците трябва да са двукамерни, снабдени с голям отвор за 
изпускане и всмукване на голям обем въздух по време на пълнене и празнене 
на водопровода и с малък отвор за изпускане на малки количества въздух при 
работно налягане на водопровода.

4.3.3. Въздушниците трябва да бъдат проектирани/изработени да 
издържат на максимално работно налягане 10/16/25 бара в зависимост от 
заявката.

4.3.4. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците отговарят 
на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

4.3.5. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

4.3.6. За всички въздушници, трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване към техническата оферта.
4.4. ФЛАНШОВИ ДВОИНОДЕИСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ ЗА ПОДЗЕМЕН 

МОНТАЖ
4.4.1. Въздушниците за подземен монтаж трябва да притежават здраво 

вътрешно тяло.
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4.4.2. Вътрешното тяло трябва да бъде защитено и здраво закрепено към 
метално охранително тяло посредством шпиндел с метална опора.

4.4.3. Охранителното тяло трябва да е закрепено към присъединителното 
парче.

4.4.4. Конструкцията на охранителното тяло не трябва да позволява приток 
на вода в него. В долния му край трябва да има изпускателен отвор с муфа с 
резба за отводняване в случай, че отнякъде постъпи вода.

4.4.5. Въздушниците да бъдат така конструирани, че да изпускат въздуха в 
охранителното тяло. Отвора за изпускане на въздуха да бъде защитен с мрежа 
за да не може да попадат твърди частици при изпразване на водопровода.

4.4.6. Въздушниците трябва да са фабрично конструирани за подземен 
монтаж.

4.4.7. Въздушниците трябва да бъдат проектирани/изработени да 
издържат на максимално работно налягане 16 бара.

4.4.8. Въздушниците за подземен монтаж трябва да имат вградено 
устройство с възвратна функция, което да позволява демонтаж под налягане 
както само на шпиндела, така и на вътрешното тяло при техническо 
обслужване без разкопаване.

4.4.9. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците отговарят 
на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

4.4.10. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно 
изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

4.4.11.3а всички въздушници, трябва да бъдат представени номограми за 
оразмеряване към техническата оферта.
4.5. ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ ЗА ОТПАДЪЧНИ 

ВОДИ
4.5.1. Двойнодействащите въздушници трябва да са предвидени за работа 

с отпадъчна вода, с възможно съдържание на абразивни, влакнести и 
корозионни материали, като изискват минимално обслужване, поради 
ограничения достъп до местата за монтаж.

4.5.2. Присъединителен размер -  DN100/DN150.
4.5.3. Всички подвижни детайли (поплавък, дюзи, водачи и др.) да са 

изработени от неръждаема стомана или друг материал, непозволяващ 
натрупването на отлагания.

4.5.4. Въздушниците трябва да са еднокамерни, пълнопроходни.
4.5.5. Въздушниците трябва да бъдат проектирани/изработени да 

издържат на максимално работно налягане 16 бар, мин. 0,3 бар.
4.5.6. Външен диаметър на въздушника да бъде не по-голям от 550мм.
4.5.7. Въздушниците трябва да са оборудвани с дренажни отвори и 

монтиран дренажен кран.
4.5.8. Дебит на въздуха за:

- DN150: min 4000мЗ/ч при р>=1.2бар при изпускане на въздух, min 
3500т3/ч при р<=0,8бар при засмукване.

- DN100: min 1500мЗ/ч при р>=1=2бар при изпускане на въздух, 
min 1100мЗ/ч при р<=0,8бар при засмукване.
5. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
5.1. Гаранционният срок на всички стоки, предмет на договора е минимум 

36 (тридесет и шест) месеца и започва да тече от датата на приемо- 
предавателния протокол, подписан при доставката.
5.2. Гаранционният срок включва също подмяната на Стоката за сметка на
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Доставчика, ако се окаже, че тя е дефектна и дефекта се дължи на 
производствена грешка. Всяка подмяна се извършва в срок до 5 (пет) работни 
дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.

5.3. Всички допълнителни разходи по гаранционната поддръжка в рамките 
на гаранционния срок (транспорт, доставка, подмяна и др.) са за сметка на 
Доставчика
6. ТЕСТВАНЕ

При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва в срок до 10 
/десет/ дни да предостави за своя сметка, сертификат/и за тестване на 
стоките, извършено от производителя им
7. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
7.1. Доставчикът сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата при участие в процедурата.
7.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
доставчикът изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение 
на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.бб, 
ал.2 и 11 от ЗОП.
7.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
7.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на 

стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 
обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и 
сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
7.5. При изпълнението на договора доставчикът и неговите подизпълнители 

са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
7.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 

да бъде предадена като отделен обект на доставчика или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
7.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на 

искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез доставчика, който е 
длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

7.8. Към искането по предходната точка доставчикът предоставя становище, 
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
доставчика.

7.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на 
договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

7.10.1 . за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;
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7.10.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 
вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените 
до момента дейности.

7.11. При замяна или включване на подизпълнител доставчикът представя 
на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията 
по предходната точка.
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РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ
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ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цените на стоките, предложени в ценовите таблици за съответната 

обособена позиция са в български лева, без ДЦС и с точност до втория 
знак след десетичната запетая.

1.2. Единичните цени включват всички разходи, платими от „Софийска 
вода“ АД, във връзка с изпълнението на настоящия договор.

1.3. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на 
дейностите.

1.4. Цените ще са постоянни за срока на договора

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. След доставката на поръчаните стоки, съгласно изискванията на 

Договора, Доставчикът и Възложителят подписват приемо- 
предавателен протокол.

2.2. Доставчикът издава коректно попълнена фактура в срок до 5 (пет) дни 
след подписването без възражения от страна на Възложителя на 
приемо-предавателен протокол.

2.3. Плащането се извършва по банков път съгласно чл.б Плащане, ДДС и 
гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Ценова таблица 1 

Брой точки 20

No Описание м.ед.
Ед. Цена без 

ДДС
Въздушници ф ланшови двойнодействащ и за 
подземен монтаж с охранително тяло и метално  
гърне

1

Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен 
монтаж с охранителна rapHWTypaDN50, с височина 75 
(±10 cm )PN16 бр- 940,00

2

Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен 
монтаж с охранителна rapHmypaDN50, с височина 100 
(±10 cm )PN16 бр. 960,00

Общо: 1900,00

Ценова таблица 2

Брой точки 80

No Описание м.ед.
Ед. Цена без 

ДДС

Въздушници ф ланшови двойнодействащ и за 
подземен монтаж с охранително тял о  и метално 
гърне

1

Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен 
монтаж с охранителна гарнитура DN80, с височина 75 
(±10 cm )PN16 бр. 940,00

2

Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен 
монтаж с охранителна гарнитура DN80, с височина 100 
(±10 cm )PN16 бр. ^ 6 0 ,0 0

Общо:

~~
CD О о о

Подпис и я$чатс..
/Мирослав Марк тел//

Подпис и печат:-..
/Христо Илиев-V

/

Подпис и печат:..
/Георги Георгиев- управител/

"Доставка на въздушници"

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679



РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ИЛ ДОГОВОРА
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1. НЕУСТОЙКИ
1.1 В случай че Доставчикът не достави поръчани Стоки в рамките на 

Максималния срок на доставка, посочен в таблиците на т. 1.5 от Раздел А: 
Техническо задание -  предмет на договора, той дължи на Възложителя 
неустойка в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчаните, но 
недоставени Стоки за всеки работен ден забавяне на доставката, но не повече 
от 30% (тридесет процента) от стойността на недоставените Стоки.

1.2 Ако Доставчикът забави доставката на поръчани Стоки с повече от 10 
(десет) работни дни, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено 
неизпълнение на Договора. В такъв случай, Възложителят има право да 
прекрати едностранно Договора, поради неизпълнение от страна на 
Доставчика и да наложи на Доставчика неустойка съгласно т. 1.4 от настоящия 
раздел.

1.3 Точки 1.1 и 1.2 от този раздел се прилагат и при неспазване на срока за 
подмяна на несъответстващи с изискванията на договора стоки с такива, 
които отговарят на изискванията.

1.4 В случай че Доставчикът едностранно прекрати настоящия договор, без 
да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в 
размер на 30% (тридесет процента) от прогнозната стойност на договора без 
ДДС без стойността на опциите.

1.5 В случай че Доставчикът достави стоки, които не съответстват на 
уговореното по този Договор и/или доставените стоки са негодни да се ползват 
за целите посочени в Договора (включително при доставка на продукт с 
изтекъл срок, скъсан етикет на опаковката и/или некачествен материал), 
Доставчикът дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от 
стойността на съответните доставени стоки, които не съответстват на 
уговореното в Договора.

1.6 В случаите по т. 1.2 и т. 1.5, Възложителят, без да се ограничават други 
негови права, може по свое усмотрение да поиска от Доставчика да замени 
тези Стоки в указан от Възложителя срок или да ги закупи от друг Доставчик, 
като приспадне направените разходи от гаранцията за обезпечаване на 
изпълнението.

1.7 При забавяне на подмяната на дефектна стока в рамките на 
гаранционното обслужване в предвидените в Договора срокове и съгласно 
условията на Договора, Доставчикът дължи неустойка на Възложителя в 
размер на 3% (три процента) от стойността на подлежащите за подмяна стоки 
за всеки работен ден забавяне, но не повече от 30% (тридесет процента) от 
стойността на съответните Стоки без ДДС.

1.8 Ако Доставчикът забави подмяната на дефектни Стоки в рамките на 
гаранционното обслужване с повече от 10 (десет) работни дни след изтичане на 
срока за подмяната, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено 
неизпълнение на Договора. В такъв случай Възложителят има право:

1.8.1 • да прекрати едностранно Договора (когато не е изтекъл) поради 
неизпълнение от страна на Доставчика, и да наложи на Доставчика неустойка 
в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на Договора без 
стойността на опциите и/или

1.8.2. да закупи неподменените Стоки от трета страна, като Доставчикът 
дължи възстановяване на пълната стойност на съответните Стоки, както и 
всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от 
Възложителя в следствие на неизпълнението на Доставчика. Възложителят има 
право да приспадне съответните разходи по тази точка от гаранцията за добро 
изпълнение на Договора.

1.9 Доставчикът ще изплати неустойките, предвидени в Договора в срок до 
5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя 
за налагането на съответната неустойка.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Договор по процедура ТТ001813 с предмет „Доставка на въздушници“
Стр. 14



2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА „СОФИЙСКА ВОДА“ АД
2.1 В случай, че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на 

доставките в договора, поради действие или бездействие от страна на 
Доставчика и/или негови служители, на „Софийска вода“ АД бъдат наложени 
санкции по силата на действащото законодателство, Доставчикът се задължава 
да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.
3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1 Гаранцията за изпълнение е със срок и валидност, съгласно предвиденото в 
договора.

3.2 Възложителят не дължи лихви на Доставчика за периода, през който 
гаранцията е престояла при него.

3.3 Достачикът отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за 
изпълнение до контролиращия служител от страна на възложителя. В случай че 
гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума 
официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по 
която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис 
на представляващия доставчика.

3.4 Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена 
банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на доставчика, 
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 
доставчика има някакви допълнителни специфични изисквания.

3.5 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 Доставчика.

3.6 Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
Доставчикът 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:

3.6.1 да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на 
отговорността на Доставчика;

3.6.2 да бъде за изискания в договора срок.
3.7 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.

3.8 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 Доставчика.

3.9 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 Доставчика и 
въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

3.10 Всички разходи по откриването и поддържането на гаранцията за 
изпълнение, както и по усвояването на средства от страна на възложителя, при 
наличието на основание за това, са за сметка на доставчика.

3.11 В случай че доставчикът 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
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или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, 
внесена/представена от доставчика. Доставчикът е длъжен да поддържа 
стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.

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

3.13 В случай че възложителят прекрати договора поради неизпълнение от 
страна на доставчика, то възложителят има право да задържи гаранцията за 
изпълнение, представена от доставчика.
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РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА
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РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА 

Съдържание:

Член: Описание_________________________________________________
1. ДЕФИНИЦИИ
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. НЕУСТОЙКИ
6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО
7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8. ПУБЛИЧНОСТ
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ
10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ
11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
12. ОПАСНИ СТОКИ
13. ДОСТАВКА
14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
15. ПРАВО НА ОТКАЗ
16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ
18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
20. РАЗДЕЛНОСТ
21. ПРЕКРАТЯВАНЕ
22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
23. ФОРС МАЖОР
24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА 
Общите условия на договора за доставка, 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 доставките по договора.

1.2. “Доставчик” означава физическото или юридическо лице (техни 
обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и 
правоприемници.

1.3. “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.

1.4. “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 А: Техническо задание -  предмет на договора;
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия;

1.5. “Цена по договора” -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: 
Цени и данни.

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

1.7. “Стоки” -  означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, 
както е описано в настоящия Договор.

1.8. “Обект” означава всяко местоположение (земя или сграда), кьдето ще 
се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, 
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 извършване на доставките, предмет на договора.

1.10. “Поръчка” означава официална поръчка от Възложителя до 
Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото 
на доставка.

1.11. “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.
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1.12. м3абавяне на доставката” означава броя дни забава след изтичане 
на срока на доставка.

1.13. “Дата на влизане в сила на договора” означава датата на 
подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.14. “Срок на Договора” означава предвидената продължителност на 
предоставяне на доставките, както е определено в договора.

1.15. “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.

1.16. “Гаранция за обезпечаване на изпълнението” означава паричната 
сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, 
за да гарантира доброто изпълнение на договора.
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да 
се изпраща чрез пратка с обратна разписка, по факс или имейл и ще се счита 
за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, 
съответно от получаване на факса/ имейла, ако той е изпратен до правилния 
факс номер или имейл адрес на адресата.

2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване 
на нов адрес, телефонен или факс номер или имейл адрес за кореспонденция 
възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или 
придобиване.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат 
цитирани във всяка кореспонденция.
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2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в 
резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в 
офертата на Доставчика.

2.11. 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.

2.12. 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.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, 
общите задължения на Доставчика са, както следва:

3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява 
задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.

3.2. 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.

3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, 
както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един 
момент.

3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия 
Договор.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.б 
ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или 
сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на 
Възложителя.

3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за 
изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е 
уговорено друго.

3.10. 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.

3.11. 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
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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 Доставчика. 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 Доставчика.

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

4.4. 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 изпълнение на доставките и/или доставка на 
некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на 
договора.
6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. 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 Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в 
Поръчката (Поръчките).

6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен 
протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.

6.3. Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на 
представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на 
подписан без възражения приемо- предавателен протокол.

6.4. 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.

6.5. 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.

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 тях.

6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за обезпечаване на 
изпълнението на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, 
посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.
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7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
7.1. 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.

7.2. 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 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.

7.3. 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.
8. ПУБЛИЧНОСТ
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.
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: 
Техническо задание -  предмет на договора, спецификациите, чертежите, 
мострите или други описания на доставките, част от договора.

9.2. 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.
10. 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.
11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. 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.

11.2. 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.
12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. 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.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички 
рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното 
използване на Стоките, предмет на настоящия договор.
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12.3. 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.

12.4. 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.
12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените 

точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.
13. ДОСТАВКА

13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в 
Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между 
страните.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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.
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13.6. 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.

13.7. 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.

13.8. 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.

13.9. 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.
14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14.1. 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.

14.2. 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 или 18 (осемнадесет) месеца от 
датата на доставянето им. 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.

14.3. 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.
15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова 
сметка.
16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. 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.
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16.2. 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.
17. ДОСТЪП ДО ОББКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, 
Възложителят трябва да предостави достъп до обект на оторизирани 
представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително 
предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. 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.
18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. 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;

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. Доставчикът 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. 
Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и 
здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено 
неизпълнение на задълженията по договора от страна на Доставчика, които 
могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, 
са описани в Раздел В: Специфични условия на 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
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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 обезпечаване на 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.
24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - В съответствие с изискванията, 
заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 
2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:

24.1. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, 
предоставени му от Възложителя -  администратор на лични данни, по силата 
на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без 
предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В 
случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира 
Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на 
други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на 
Възложителя да оспори тези промени.

24.2. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:
24.2.1. да обработва личните данни само по документирано нареждане 

на Възложителя;
24.2.2. да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните 

данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да 
спазват поверителност;

24.2.3. да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от 
Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;

24.2.4. да спазва условията за включване на друг обработващ лични 
данни;
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24.2.5. като взема предвид естеството на обработването, да подпомага 
Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и 
организационни мерки при изпълнението на задължението му като 
администратор да отговори на искащия за упражняване на предвидените в 
глава III от Регламента права на субектите на данни;

24.2.6. да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на 
обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - 
обработващ лични данни;

24.2.7. да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след 
приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, 
за което да представи на Възложителя декларация;

24.2.8. да оси1ури достъп на Възложителя до цялата информация, 
необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да 
съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на 
Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

24.2.9. незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено 
нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на 
данни.

24.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг 
обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по 
обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите 
задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и 
Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави 
достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и 
организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на 
Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението 
си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да 
носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията 
на този друг обработващ лични данни.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният / ата / 

в качеството си на 

в

Долуподписаният/ата/ 

в качеството си на 

в

Долуподписаният/ ата/ 

в качеството си на 

в

Мирослав Нанев Марков
/собствено бащино фамилно име /

Управител ■
/посочва се качеството на лицето/

„Индустриал Партс“ ООД
/наименование на участника/

Христо Георгиев Илиев
/собствено бащ ино фамилно име /

Управител
/посочва се качеството на лицето/

„Индустриал Партс“ ООД
/наименование на участника/

Георги Иванов Георгиев
/собствено бащ ино фамилно име /

Управител
/посочва се качеството на лицето/

„Индустриал Партс“ ООД
/наименование на  участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на въздушниди4* в частта за обособена позиция 4: “Доставка на фланшови 
двойнодействащи въздушници за подземен монтаж”

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и 

че в случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще 

подпишем, Проекто-договора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, 

с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената 

документация за участие в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване 
на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от 
надлежно у пълномощно лице.

Подпис:............  .. Дата: 18.03.2019 г.

Подпис:

Подпис:

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният/ ата / 

в качеството си на 

в

Долуподписаният / ата / 

в качеството си на 

в

Долуподписаният/ата/ 

в качеството си на

в

Мирослав Нанев Марков
/ собствено бащино фамилно име /

Управител
/посочва се качеството на лицето/

„Индустриал Партс“ ООД
/ наименование на  участника/

Христо Георгиев Илиев
/ собствено бащино фамилно име (

Управител
/посочва се качеството на лицето/

„Индустриал Партс“ ООД
/наименование на участника/

Георги Иванов Георгиев
/ собствено бащино фамилно им е /

Управител
/посочва се качеството на лицето/

„Индустриал Партс“ ООД
/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на въздушници“ в частта за обособена позиция 4: “Доставка на фланшови 
двойнодействащи въздушници за подземен монтаж”

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни 

валидността на нашата оферта да бъде 150* календарни дни.

* Изискването на възложителят е минимум 150 дни считано от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване 
на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от 
надлежно упълномощено лице.

Подпис:........... . . Дата: 18.03.2019 г.

Подпис:

Подпис:

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679



„ Иидустрнал Партс” ООД
Таблица „Модел и максимален срок иа доставка” за Обособена позиция 4

!i1
No | Описание М.ед.

Максимален 
срок на 

доставка в 
работни дни,
който не може 

да бъде 
надвишаван

Производител, марка, 
модел и /иди каталожен 

номер на стоката

Въздушници флавшовн 
двойнодействащн за 
подземен монтаж с 
охранително тяло н 
метално гърне

1

Въздушници фланшови 
двойнодействащн за 
подземен монтаж с 
охранителна rapHmypaDN50, 
с височина 75 (±10 см)РШ6 бр. 15

"Вато БГ" ООД България 
модел AV-UM-CS 

марка europevalves ®

2

Въздушници фланшови 
двойнодействащн за 
подземен монтаж с 
охранителна гарнитура!Ш50, 
с височина 100 (±10 cmiPN16 бр. 15

"Вато БГ" ООД България 
модел AV-UM-CS 

марка europevalves ®

3

Въздушници фланшови 
двойнодействащн за 
подземен монтаж с 
охранителна гарнитура1Ш80, 
с височина 75 (±10 cmiPN16 бр. 15

"Вато БГ" ООД България 
модел AV-UM-CS 

марка europevalves ®

4

Въздушници фланшови 
двойнодействащн за 
подземен монтаж с 
охранителна гарнитура1Ж80, 
с височина 100 (±10 cm]PN16 бр.

г •
15

"Вато БГ" ООД България: 
модел AV-UM-CS 

/ .— ка europevalves ®

; (
Дата: 18.03.2019 г. Мирослав

(Печат, им ис)

Христо И
(Печат, им< ис)

Георги Г< s
(Печат, име и подпис)

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679



"Индустриал. Партс" ООД
ПЪЛНО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ,ПРЕДМЕТ НА

ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕДУРА ТТ001813 
Четвърта обособена позиция 

Доставка на въздушннци за подземен монтаж
Технчнеско предложение с пълно опнеанне на техническите характери етики

Въздушници
фланшови
двойнодействащи за 
подземен монтаж с 
охранителна 
гарнитура DN50, с 
височина 75 (±10 
cm)PN16

Въздушници 
фланшови
двойнодействащи за 
подземен монтаж с 
охранителна 
гарнитура DN80, с 
височина 75 (±10 
cm)PN16

Зъздушници 
фланшови
двойнодействащи за 
подземен монтаж с 
охранителна 
гарнитура DN50, с 
височина 100 (±10. 
c m ) P N 1 6

Въздушници 
фланшови
двойнодействащи за 
подземен монтаж с 
охранителна 
гарнитура DN80, с 
височина 100 (±10 
cm)PN16

Производител “Вато БГ” ООД ,сайт на доставчик www.wato.bg .модел AV- 
UM -CS комбиниран подземен въздушник. с охр.гарнитура за налягане от 1 

до 16 Ват. Обсадната тръба от неръждаема 'стомана защищава 
автоматичния въздушник и е здраво закрепена към основата за защита на 

тройнодействащия въздушник вътре в нея и за захват на горния 
водач,свързан с маневриращата система.Между него и въздушника е 

монтирана възвратна клапа за демонтаж на въздушника под налягане и 
без спиране на водата. Въздушникът е монтиран към основа с фланец от 
сферографитен чугун EN-GJS-400-15 (EN-JS 1030), на която е закрепен 

фитинг за отводняване от delrin (polyoxymethylene) РОМ съгл. БДС EN ISO 
29988-1:2018 за избягване натрупването на вода в напорната 

тръба.Връзката е подсигурена срещу водопропускливост с два О- 
пръстена. Автоматичния отключващ запорен клапан позволява лек 

демонтаж на автоматичния въздушник за инспекция или ремонт под 
налягане.Въздушникът е тип тридействащ въздушник ( с тяло от 

сферографитен чугун EN-GJS-400-15 (EN-JS 1030), подвижна група, 
формирана от полипропиленов поплавък и горен диск от полипропилен, 

седло, изпускателен вентил, дюза, решетка и капак от неръждаема 
стомана осигуряващи пълна антикорозионна устойчивост ).

.При подземна инсталация минималния диаметър на люка е 300 
мм.Капакът е от алуминий ENAC-AlSil 1 (ENAC-44000) съгл. БДС EN  1706: 
2010 с прахово покритие. Тялото на обсадната тръба е от въгл. стомана 

1.0038 (S235JR Zn -покритие) (St 37.2) съгл. БДС EN 10025-2:2005 с 
епоксидно прахово покритие,годно за контакт с питейна вода. Задв. винт, 
притискащия винт, щранга и задвижващата тръба са от неръжд. стомана.

За предпазване от запълване на дъждовни води на повърхността се 
предвижда филцова засипка. Работни условия: Питейна вода 70°С/158 °F 

Мах;Максимално налягане 40 bar/580 psi Минимално налягане 0.3 
bar/4.35 psi.Стандарти:На изделието- изработка и тест съгласно БДС EN  
1074-4:2004;за елементите от сферографитен чугун- БДС EN  1563:2019 ; 

за елементите от неръждаема стомана - БДС EN 10088-3:2015; за 
еластомерите - БДС EN 681-1+А1+А2+АС+АЗ:200б;за елементите от 

пропилей БДС EN ISO 19069-2:2016 ;На фланеца ( въздушник с фланцово 
присъединяване)- отвори по ISO 7005-2, БДС EN 1092-2:2007 .Номограма- 

за оразмеряване, приложена към каталожната страница

Долуподписаният Л 
----------- , издаде

, представляващ  „Индустриал пар7с/ О О Д  гр. Казанлък, със 
седалище и  адрес на  управление: 6100 Казанлък, „Ю жна И оз риална зона -С град а  

Индустриал партс“ п.к. 24, тел:042/621836, факс; 042/621836, ЕИК123544268
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Долуподписаният
издадена

. представляващ „Индустриал партс” ООД гр. Казанлък, със седалище и адрес 
на управление: 6100 Казанлък, „Южна Индустриална зона -Сграда Индустриал партс“ п.к. 24, 

тел:042/621836, факс: 042/621836, ЕИК 123544268

Долуподписаният ]

, представляващ „Индустриал партс” ООД  гр. Казанлък, със седалище и адрес на 
управление: 6100 Казанлък, „Южна Индустриална зона -Сграда Индустриал партс“ п.к. 24, 

тел:042/62183б, факс: 042/621836, ЕИК 123544268

Д Е К Л А Р И Р А М Е ,  ЧЕ:
1. Представляваният от нас участник ще доставя всяка стр^а, предмет на договора, описана в

Ценови таблици №1 и №2 в Раздел Б: Цени и данни от д 
15 работни дни за Подземни въздушниц:

2. Гаранционният срок на въздушвиците за подземе! 
18.03.2019 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Мирослав Марков 
Управител 

ПОДПИС И ПЕЧАТ: 
/Христо Илиев/

Управител 
ПОДПИС И ПЕЧАТ: 
/Георги Георгиев/ 

Управител

и  за участие в рамките до до 
на гарнитура.

(тридесет и шест) месеца.
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Модел AV-UM-CSf

КО М Б И Н И Р А Н  В Ъ З Д У Ш Н И К  З А  В О Д А  
за подзем ен м онтаж

Въздушникът от този тип е конструиран да осигури правилното решение за подземни инсталации, 
без монтирането на допълнителни устройства към тръбопровода. Това осигурява както намаляване
то на разходите, така и постигането h?i чисто практически решения, когато изкопаването на шахти е 
невъзможно. Въздушникът осигурява правилното функциониране на тръбопроводни мрежи, позволя
вайки освобождаването на въздушни джобове в работни условия, както и освобождаване и постъпване 
на големи обеми въздух при постъпване и изпразване на тръбопроводите.

Н

Технически характеристики и предимства
- Ново и надежно решение в сравнение с традиционния начин за монтаж на въздушници, изискващи дълбок 

изкоп за полагане на бетонени конструкции за създаване на подходящо място за полагане, както на самия 
въздушник, така и на разделителни устройства и др. Иновационната концепция е основана на възможността за 
монтаж директно върху ТЕ скари преди запълването на изкопа без разделителни устройства и така значително 
намаляват разходите. Обикновен люк в земята (препоръчително DN 300) е достатъчен за правилната му поддръжка.

Щранг от неръждаема стомана, здраво прикрепен към основата предпазва въздушника и задържа горния водач 
свързан към системата за управление.
Основа с фланец, на която е закрепена обратна клапа и изпускателна тръба от 3/8" предотвратява натрупва
нето на вода в щранга.
Комбинация от тройнодействащ въздушник е прикрепена към основата с фланец, йното движение
се контролира от ос, свързана с капака и тяхната водонепропуркливост е подсигур пръстена.
Системата създава възможност за по-лесна поддръжка, това да става просто' чре: ie на маневрения
винт отгоре да, се мз аждат всички вътрешни елементи.

«риложей^й*»- i \ j  С
Вод©ра&м| щ&дохея* i мрежи 
Херметизирани системи за обработена вода

Ц еплю ськ*»  гтфосг oliW Ц&ЗСшяък, Ю ж н а  и н д у с т р и а л н а  зона , ПИ24  $8080-ф пкб:+359 431  G80X5

O&iu Cogdina lflflD £о$ш/г. Йул. tonrtoiJtftKn Шог<? W2J2S 2А « л а й  5 т^./фанс *359 2 9366600
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1. Изпускане на голям обем от въздух
По време на пълненето на тръбата е необхо
димо да се изпусне голямо количество въздух. 
Тройнодействащият въздушник, благодарение 
на аеродинамичното си пълнопроходно тяло 
и направляваща преграда не допуска прежде
временни затваряния по време на тази фаза.

2. Налягане на въздуха в 
работни условия.

По време на работа, въздуха, съдаден в 
тръбопровода се натрупва в горната част на 
въздушника. Малко по малко той се компресира, 
налягането му достига това на водата, което от 
своя страна води до увеличаване обема му, 
притискане водата надолу и понижаване нивото й, 
което позволява на въздуха да се освободи през дюзата.

3. Подаване на голям обем въздух
По време на изпразване на тръбопровода или 
аварии на тръби е необходимо да се подаде 
толкова количество въздух, колкотото е това на 
изтичащата вода, за да се предотврати образуването 
на вакуум и по-сериозни щети на тръбопро
вода и системата като цяло.

1

Монтаж
Монтажът на въздушниците 
изисква просто отклонение 
от главната тръба и люк отгоре 
за поддръжка.
Снимката илюстрира правил
ния монтаж, където дренаж
ния отвор играе основна роля' 
за отвеждането на водата 
от основната тръба. Обичай
но снабден с 3/8" свръзка той 
трябва да се разположи между 
слой от малки камъчета, които 
да улесняват оттичането.

Разглобяване на въздушника
Дизайнът на подземния въздуш
ник позволява поддръжка и 
ремонт без необходимост от 
демонтаж на същия от тръбата, 
като това се постига през 
капачката и чрез маневрен ключ 
отгоре (както е показано на 
снимката в дясно).
Всички вътрешни части могат 
да бъдат извадени от горе 

■ без да се налагат изкопни или 
други дейности.

[ОДго&ал-!' -Oiu 6200 Катяпък, Южна индустриална зона, ПИ24 тед->*359 431 58080 фяяс:+359 431 68085 

-Tate* t  освД||%б|» ’Uoewpodaia uosa" WOSeevoie г*  «й о д  S твлГфам- 3358S00
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Модел AV-UM-CSI
?1иаграм1 'за ефективност! а на въздушния поток

ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХ ПО ВРЕМЕ НА ПЪЛНЕНЕ

Работни условия
Обработена вода бОоС 
Макс. налягане 16 bar 
Мин. налягане 0.3 bar

Стандарти
Конструиран в съотв. EN-1074/4 и AWWA С-512.
Фланцево присъединяване в съотв. EN 1092/2, ANSI.
Епоксидно покритие чрез електролитно впръскване 
цвят син RAL5005.
Промени и версии на фланците и покритията - по заявка на клиента

DN А в с D Тегло
т т т т т т т т т т Kg

160 750 82,5 ;• 122,5 20,5

50
160 1000 82,5 ; 122,5 23,2

160 1250 82,5 ; 122,5 | 25,3

160 1500 82,5 122,5 28,6

1 160 750 100 122,5 22,0

80
160 1000 100 122,5 24,7 ^__ ___
160 1250 100 i 122,5 26,8

160 1500 100 , 122,5 30,1

0 4 В 12 18 20 24 Q(nl/s)
ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХ В РАБОТНИ УСЛОВИЯ

Н

м *фи ■ Й260 Нсяпнпък, Ю жно индустриална зона, ПН24, ачсл. +359 4Ш  п1Ю8В фвкс:+359 431 68085 

L * 1П£1 1Ш0 £авав. £уд Uuoi&otfdttia гист v* <2 ; стада - J тлад 5 тел,/факс *3S9 283&&6<&
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N. Е л е м е н т Материал С т а н д а р т

1 Тяло стомана с епоксидно прахово покритие Fe 37
2 Винт неръждаема стомана А2
3 Капачка Алуминий
4 Задвижващ винт неръждаема стомана А2
5 Водеща основа стомана с епоксидно прахово покритие Fe 37
6 Щранг неръждаема Стомана А4
7 Притискащ винт неръждаема стомана А2
8 Задвижваща тръба неръждаема стомана А2
9 Пробка неръждаема стомана А2
10 тройнодействаш въздушник DN 2" сферографитен чугун, s.s.,PP и др.
11 О-пръстен NBR
12 Резбова втулка неръждаема стомана AISI 304/316
13 О-пръстен NBR
14 О-пръстен NBR.
15 Винтове неръждаема стомана А2
16 Отварящ винт неръждаема стомана А4
17 Застопоряваща гайка неръждаема стомана '* и А4
18 Дренажен отвор , полиетилен
19 Изпускателен вентил delrin (polyoxymethylene)
20 Регулиращ фланец I сферографитен чугун / GJS 500-7

Цгит^алеиосЬиегбЗМ tfujсшлъи, Южна индустриална зоно, ПК24. тел.:*359431680Вйфакс:+35Я 431 68Q&5
Офир СоАия: 3 0 3 0  Софал  t f | M .  Цар1&ридско  ш с  r, ' c* ?oila2A aatad 5 тал. /фа* с *£§£ 2 $366600

L S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Въздушник за вода за подземен монтаж с обсадна
тръба за безшахтово полагане 

( технически данни, инструкции за монтаж, указания при
експлоатация и поддръжка)

& w a t o 1 3 Б В
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1.Функция и описание па изделието _
Благодарение на своята конструкция при този тип .въздушник не възниква необходимост от допълнителни 
приспособления или секционирани устройства за монтаж върху тръбопровода. Всеки път,когато целта е спестяване 
на разходи или възниква практическа невъзможност за изкоп на ями той се явява перфектния избор. Въздушникът 
осигурява правилното функциониране на тръбопроводни мрежи, позволявайки освобождаването на въздушни 
джобове в работни условия, както и изпразване и постъпване на големи обеми въздух при запълване и източване на 
тръбите.

Стандарти на които отговаря продуктът
На изделието- изработка и тест съгласно БДС EN. 1074-4:2004;На материалите- за елементите от сферографитен 
чугун- БДС EN 1563:2019 ; за елементите от неръждаема стомана - БДС E N  10088-3:2015; за еластомерите - БДС EN  
681-1+А1+А2+АС+АЗ:2006;На фланеца ( въздушник с фланцово присъединяване)- отвори по ISO 7005-2, БДС EN  
1092-2:2007; На резбата (въздушник с резбово присъединяване)- БДС EN  ISO 228-1:2003 с външна резба BSP. 
Артикулът съответства на на Регламент.(ЕС) №  305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета, Приложение III и 
НАРЕДБА №  РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите 
на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г. -  в сила от 1 март 2015 г.) и притежава сертификат за производство в 
рамките на система за контрол на качеството при процеса ISO 9001:2015

Конструкция и предимства:
Новаторската концепция на въздушника за подземен монтаж се основава на възможността за инсталиране. 
1епосредствено върху тръбния участък преди запълване на изкопа, безшахтово и без допълнителни секционирани 

устройства, водеща до драстично намаляване на общите разходи. За осъществяване на правилна поддръжка е 
необходим само ревизионен капак (с препоръчителен диаметър D N  300 мм), монтиран на повърхността на работната 
плошадка.

Устройство на въздушника:

N. Елемент Мвтериап Стзндаот

1 ' 1 яло стомана с епоксидно прахово покритие < Fe 37 ' !
2 _ Зинт __ неръждаема стомана А2 1
3 | Капачка [ Алуминий |

__ 4 Задвижващ винт неръждаема стомана ” А2 -
5 1 Водеща основа 1 стомана с епоксидно прахово покритие Fe 37 j
6 Щранг неръжда ема стомана А4

' 7 Притйскащ винт '«неръждаема стомана 1 А2 !
, 8 Задвижваща тръба неръждаема стомана А2
1 8 Пробна ! неръждаема стомана . V1 '

.
: ЮГ троинодвпсгващ въздушник DN 2" сферографитен чугун, s.s„PP и дн j
j 11 | О-лръстен I.NBR ^  __~ __ i

12 Резбова втулка неръждаема стомана ДВ» 304ЙИ6__
I 13 ! О-пръстен I NBR : j
! 14 О-пръстен NBR у -

,151 Винтове I неръждаема стомана I
16 Отварящ винт неръждаема стомана —1

! 17 ' Застопоряваща гайка |неръждаема стомана / f
; 1S Дренажен отвор ” ' попветипен

19 ' Мзпускатдпен вентил letrln (polyoxymethylerH'̂ } j__ j
2Q Регулиращ фДанец - сферографитен чугун OJS SOO-7
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Напорна тръба от неръждаема стомана, здраво закрепена към основата за защита на въздушника вътре в
нея и за захват на горния водач,свързан с маневриращата система.

Основа с фланец, на която е закрепена възвратна клапа и изпускателна тръба 3/8" за избягване 
натрупването на вода в напорната тръба.

Комбинация от тридействащ въздушник (  с тяло от сферографитен чугун, подвижна група, формирана от 
полипропиленов цилиндричен поплавък и горен диск от полипропилен, седло, изпускателен вентил, дюза, решетка 
и капак от неръждаема стомана), захванат към основата и задвижваща ос, контролираща движението му,свързана 
към капака на въздушника й подсигурена срещу водопропускливост с два О-пръстена.

Капак от прахово боядисан алуминий.
Технически свойства — въздушник Технически свойства — контейнер
Тяло и фланец Капак
Материал: GS400-J 5 с епоксидно Материал: алуминий

Обсадна тръба
Материал: неръждаема стомана 
Маневрираща тръба 
Материал: неръждаема стомана 
Опора
Материал: неръждаема стомана 
Болтове, гайки и щифтове 
Материал: неръждаема стомана 
Основа
Материал: неръждаема стомана 
Ос на възвратната клапа 
Материал: неръждаема стомана 
Възвратна клапа 
Материал: полиацетат.
Фитинг за отводняване 3/8" на резба 
Материалхтомана 
Контейнер на фитинга 
Материал :месинг •
Фланец
"Материал: неръждаема стомана или въглеродна стомана с прах.покритие 

Системата, описана по-горе дава възможност за правилна поддръжка и експлоатация .Принципът на разделяне на 
дебита позволява лесното завъртане на въздушника и извличането му отгоре на повърхността за обслужващи дейности.

Принцип на действие:

покритие ,нанесено с технология
с кипящ слой
Седло
Материал: неръждаема стомана 
Капак и решетка 
Материал: неръждаема стомана 
Горна плоскост 
Материал:полипропилен 
Поплавък
Материал: полипропилен 
Дюза
Материал: неръждаема стомана 
Болтове и гайки 
Материал: неръждаема стомана 
Уплътнения 
Материал: NBR  
Изпускателен вентил 
Материал: неръждаема стомана

1) Изпускане на големи количества въздух
По време на пълнене на тръбата е необходимо да се изпусне такъв обем 
въздух,колкото количество вода постъпва.
2) Постъпване на големи количества въздух
Пб време на изпразване (дренаж) на тръбната система или при аварии на 
тръбите е необходимо да се достави толкова количество въздух колкото 
е количеството на изтичащата вода за да се избегнат условия за вакуум. •
3) Освобождаване на въздух при работни условия
По време на работа се образува въздушен джоб, който се натрупва в 
горната част на въздушника. Малко по малко той се компресира и 
неговото налягане достига това на течността,в резултат на което обемът 
му нараства, натискайки водата надолу.Това води до намаляване на 
водата във въздушника. Следвайки принципа на Архимед, поплавъкът, 
неподдържан повече от водния натиск пропада надолу като освобождава 
отвора на дюзата и по. този начин подпомага освобождаването на 
натрупалия се въздушен джоб, до момента в който горния диск затвори 
основния отвор поради вътрешното налягане.
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I Работни условия:
Г П  П итейна вода 70°С/158 °F  М ах ;

М аксим ално налягане 40 bar/580 psi 

М и ни м ално  налягане 0.3 bar/4.35 psi.

Важно:
Препоръчително е преди запълване на изкопа да се 

I свърже 3/8" фитинга към преносната система.Така ще 
се осигури подходящо дрениране в случай на 

| събиране на вода в напорната тръба. Също така трябва 
да се внимава горната част между капака йа 

| въздушника и ревизионния капак да остане 
незатрупана за осигуряване на правилна експлоатация 
и поддръжка.
Стандарти на които отговаря продуктът:

На изделието- изработка и тест съгласно БДС EN  1074-4; 
Н а материалите- за елементите от сферографитен чугун- 
БДС EN 1563:2012 ( D IN 1693, ISO R 1083),

БД CEN 1503-3:2004; за елементите от неръждаема 
стомана - БДС EN 10088-2:2015; за еластомерите 
- БДС EN 681 - 1+А1+А2+АС+АЗ :2006;

Н а фланеца (  въздушник с фланцово присъединяване)- 
БДС EN  1092-2 (DIN2501), ISO 7005-2

2.Препоръки за транспорт и съхранение
Транспортирането на големи количества от продукта извършвайте с подходящи транспортни средства и 

при спазване на законовите разпоредби, касаещи товарите. Артикулите да бъдат укрепени и подредени по. 
подходящ начин и/или опаковани в подходящи за целта здрави кашони/ палета. Разтоварвайте ръчно или с 
подходящата механизация като следите за балансиране на кашоните/ палетата. При ниски температури работете 
с повишено внимание. Транспортирането е допустимо при температури от -20 до +  50°С. Съхранението да бъде 
в в чиста и суха среда с температура от -5 до +  40°С и относителна влажност на въздуха max. 80 %.

З.Инструкции за монтаж и демонтаж на изделието
Предимство на този тип въздушници е по-евтиния монтаж.Вентилът,тръбата и изключващото устройства 

са комбинирани в едно.Могат да се монтират от един човек и да се демонтират под налягане,за почистване и 
дори тестване.

DN
мм.

А
ММ.

в
ММ.

С
мм.

D
мм.

Маса
кг.

50

160 750 82,5 122.5 20,5

166 1000 82,5 122,5 23,2

160 1250 82,5 122,5 25,3

160 1500 82,5 122,5 28.6

80

160 750 100 122,5 22,0

160 1000 100 122,5 24.7

160 1250 100 122,5 26,8

160 1500 too 122,5 30.1
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Примерна схема за разполагане на въздушници при монтаж във водоразпределителна система

it
Моята
Монтажът на въздушниците 
изисква просто отклонение 
от главната тръба и люк отгоре 
за поддръжка.
Снимката илюстрира правил
ния монтаж, (гьдето дренаж
ния отвор играе основна роля 
за отвеждането на . водата 
от основната тръба. Обичай
но снабден с 3/8” свръзка той 
трябва да се разположи между 
слой от малки камъчета, които 
да улесняват оттичането.

Разглобяване на въздушника
Дизайнът на подземния въздуш- 
ник позволява поддръжка и 
ремонт без необходимост от 
демонтаж на същия от тръбата, 
като това се постига през 
капачката и чрез маневрен ключ 
отгоре (както е  показано на 
снимката а дясно).
Всички вътрешни части могат 
да бъдат извадени от горе 
без да се налагат изкопни или 
други дейности.

При спазване на препоръките за монтаж и експлоатация ще използвате изделието дълго и ефективно ! 
В носител : И Н Д У С Т Р И А Л  П А Р Т С  О О Д
Индустриал Партс ООД не носи отговорност за проблеми с работата на изделието, или за увреждания и щети, 

причинени от него. които се дължат на неправилно инсталиране или употреба, при неспазване на тези инструкции!
За контакти:

Централен офис: 6100 Казанлък, Южна индустриална зона, ПК.24, тел.: +359 431 68080 факс: +359 431 68085 
Офис София: София -  бул. „Цариградско шосе” №425 сграда 2А склад 5, тел./факс:+359 2 9366600
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