
ДОГОВОР №
р  9 А /

ДОСТАВКА НА МОБИЛЕН ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР

П  19
Д н е с ,.....".*>.......... 2019 год., в гр. София се сключи настоящият договор между:

"Софийска вода" АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 
1766, ж.к. Младост 4, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, представлявано от 
Васил Борисов Тренев, в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано 
за краткост в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

и

„Евромаркет Компресорс" АД, регистриран в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК 130185141, надлежно представляван от Таня 
Маринова Бечева и Ивайло Георгиев Борисов в качеството им на 
представляващи, наричано по-долу в договора за краткост ДОСТАВЧИК,

наричани по-долу заедно „Страните", се сключи настоящия договор за 
следното:

Раздел А:ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извърши 
доставка на 1 бр. мобилен дизел генератор АГРЕГАТ за постоянно захранване, 
монтиран на ремарке за движение по националната пътна мрежа, съгласно 
следната техническа спецификация и цени, посочени в Таблица 1 от Раздел III 
Цени и оферта на Изпълнителя.

Таблица „Техническо предложение"

2. Доставчикът се задължава да извърши доставката в срок до 60 работни дни, 
считано от датата на подписване на Договора, след предварително уточнение 
с контролиращия служител на Възложителя по Договора относно датата на 
доставката.

3. Доставката следва да бъде извършена в гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ 
Кубратово след допълнително уточнение с контролиращия служител на 
Възложителя по Договора, като разходите по доставката са изцяло за сметка 
на Доставчика.

4. За извършената доставка ще бъде изготвен Приемо-предавателен протокол, 
който ще бъде подписан от Доставчика и от представител на Възложителя.

5. Доставчикът извършва доставката съобразно посочените в приложената 
оферта, неразделна част от настоящия договор, цена и технически 
спецификации.

6. Максималният срок за реакция при аварийни ситуации е до 24 часа, считано от 
уведомяването на Доставчика по имейл/факс и телефон. Под реакция се 
разбира, посещение на сервизен специалист на Доставчика за диагностициране 
на повредата в обекта на Възложителя.

7. Доставчикът извършва 24 месечна поддръжка , като сменя веднъж годишно 
масло, въздушен филтър, маслен филтър, смяна на охладителна течност при
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необходимост и други консумативи.(Доставчикът извършва техническо 
обслужване 2бр., като сменя веднъж годишно масло, въздушен филтър, маслен 
филтър, смяна на охладителна течност при необходимост и други консумативи)

8. Доставчикът осигурява гаранционна поддръжка минимум 24 /двадесет и 
четири/ месеца или 1000 часа за дизел генератора и пълно техническо 
обслужване за периода, включващо всички необходими резервни части и 
консумативи за посочения период. Гаранциите започват да текат, считано от 
датата на подписания без възражения от страна на Възложителя, протокол за 
въвеждане в експлоатация.

9. По време на гаранционното обслужване Доставчикът използва само оригинални 
резервни части на производителя на съответното оборудване както и 
консумативи, произведени или препоръчани от производителя.

10. По време на гаранционния срок на оборудването, предмет на договора, 
Доставчикът се задължава да подменя за своя сметка всички дефектирали 
части от оборудването в предварително определен от Контролиращия служител 
или негов представител срок, съобразен със спецификата на конкретния 
случай.

11.3а всяка една дейност свързана с гаранционната поддръжка се подписва без 
възражения от страна на контролиращия служител на Възложителя приемо- 
предавателен протокол.

12. В случай, че подменена от Доставчика резервна част дефектира поради 
производствен дефект в рамките на гаранционния й срок, Доставчикът се 
задължава за своя сметка да ремонтира дизел генератора и да подмени 
дефектиралата резервна част, както и да отстрани всякакви повреди, 
настъпили в резултат на дефектирането на резервната част.

13. При забелязани признаци на повреда и неизправности в приетите от 
Доставчика след профилактичен преглед или ремонт агрегати, Възложителят 
трябва незабавно да нареди спирането му/им от работа и да уведоми 
Доставчика.

14 . По време на гаранционния срок на дизел генератора при всяко техническото 
обслужване Доставчикът издава сервизен протокол с извършените дейности, 
който се подписва двустранно между Контролиращия служител от страна на 
Възложителя и Доставчика.

СРОК НА ДОГОВОРА

15. Срок на договора:27 месеца.
16. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е с 

валидност до изтичане на гаранционния срок на стоката, предмет на договора.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

1. Обща стойност на договора е съгласно Ценова Таблица 1 и 2 в общ размер на 
45  509,00лв. (четиридесет и пет хиляди и петстотин и девет лева) без ДДС.

Ценова таблица 1

№ Описание на стоките Количество 
/м. ед./

Ед. Цена 
лева, без 

ДДС

1
Мобилен дизел генератор агрегат за 
постоянно захранване, монтиран на 
ремарке за движение по националната 
пътна мрежа

1 45 500,00
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Ценова таблица 2

Техническо обслужване на дизел генератора 
за 24 месеца с включени консуматив и труд и 

транспорт:

Предложение на 
участника в лева без ДДС:

Подмяна на масло 1.00
Подмяна на въздушен филтър 1.00
Подмяна на маслен филтър 1.00
Смяна на антифриз 1.00
Проверка на горивонагнетателна помпа 1.00
Проверка на маслен сепаратор 1.00
Подмяна на горивен филтър 1.00
Проверка подгряване на охл.течност 1.00
Проверка на автоматичния под заряд 1.00

Общо: 9.00

2. Доставчикът издава Приемо -  предавателен протоколи за всяка от извършените 
доставки и дейности по чл.1 от настоящия раздел, ценова таблица 1 и 2. Доставчикът 
и Контролиращият служител подписват Приемо-предавателния протокол. В случай че 
Контролиращият служител има рекламация срещу качеството на доставените стоки и 
извършени дейности, той описва своите възражения, количеството и вида на 
рекламираните дейности и/или резервни части и/или консумативи в Приемо- 
предавателния протокол, които Доставчикат отстранява за своя сметка.

3. Доставчикът издава коректно съставена фактура в срок до 5 (пет) дни от датата на 
подписване без възражение от страна на Възложителя на Приемо-предавателен 
протокол.

4. Възложителят заплаща цената на издадените фактури по чл.З от настоящия раздел, 
по банков път, в 45 /четиридесет и пет/ дневен срок от датата на коректно 
съставената фактура на Доставчика, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на 
Възложителя.

5. Банковата сметка В лева на Доставчика, по която слелва ла бъле извътлено 
плащането, е както следва

Раздел В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1. В случай, че Доставчикът не изпълнява своите задължения по договора, 
Доставчикът се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с 
посоченото в настоящия Договор.

1.2. В случай, че Доставчикът не изпълни доставката в посочения в раздел А: 
Техническо задание срок, то Доставчикът дължи неустойка в размер на 2% (два 
процента) от стойността на доставката за всеки работен ден забавяне на 
доставката, но не повече от 20% от стойността на доставката.

1.3. В случай, че Доставчикът забави доставките, с повече от 10 (десет) работни дни, 
то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора, като в 
такъв случай Възложителят има право:
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1.3.1. да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на 
Доставчика, като задържи гаранцията за изпълнение и/или

1.3.2. да възложи изпълнението на доставката на трета страна, като 
Доставчикът дължи възстановяване на всички разходи и/или щети и/или 
пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на 
неизпълнението на Доставчика.

1.4. В случай, че в гаранционен срок на извършен ремонт настъпи повреда на 
дизелгенератор, Доставчикът се задължава да отстрани повредата за своя сметка, 
в срок, указан от Контролиращия служител или Представител на контролиращия 
служител.

1.5. В случай, че не спази срока, указан от контролиращия служител за отстраняване 
на повредата по време на гаранционния срок, Доставчикът дължи неустойка в 
размер на 300 лв. на ден за всеки ден в просрочие.

1.6. В случай, че Доставчикът откаже да отстрани повредата по горния член за своя 
сметка, в срока, указан от Контролиращия служител, то Възложителят може да 
възложи ремонта на трета страна, като в този случай Доставчикът дължи на 
Възложителя пълния размер на стойността на ремонта на дизелгенератора, който 
се доказва с фактурата на третата страна.

1.7. В случай на неспазване на срока за време на реакция при аварийни ситуации, 
доставчикът дължи неустойка в размер на 50 лв. за всеки просрочен час.

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

1.9. При неспазване предписанията и /или неосигурено оборудване в съответствие с 
изискванията за БЗР и/или когато работници и служители на Доставчика, 
изпълняващи задълженията, произтичащи от настоящия договор на обекта са без 
подходящо работно облекло и лични предпазни средства, на Доставчика се 
налагат следните санкции: при първо нарушение санкцията е в размер на 100.00 
лв., при второ нарушение санкцията е в размер на 300.00 лв., а при всяко 
следващо санкцията е в размер на 500.00 лв.

1.10. Доставчикът ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) дни от получаването на 
писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

В случай, че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на дейностите 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. Доставчикът е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия 
Договор в размер на 5 % (пет процент) от стойността на договора, подчинена 
на Еднообразните правила за гаранции до поискване" (URDG -  Uniform Rules 
for Demand (URDG -  Uniform Rules for Demand Guarantees) на Международната 
търговска камара (ICC), Париж и тяхната последна действаща публикация и 
ревизия.

3.2. Гаранцията е с валидност считано от датата на подписването на договора до 
датата на изтичане на срока му, като Възложителят не дължи лихви на 
Доставчика за периода, през който гаранцията е престояла при него.
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3.3. Доставчика отправя исканията за освобождаване на гаранцията за 
изпълнение към контролиращия служител по договора 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 Доставичика.

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 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.

3.10. В случай че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, 
наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има 
право да задържи плащане, да прихване сумите срещу насрещни дължими 
суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на 
договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия 
Договор.
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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 ИЗПЪЛНЕНИЕ
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
25. АНТИКОРУПЦИОННА КПАЗУА
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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), където 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
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на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се 
измерва в работни дни.
1.12. "Забавяне 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 изпълнение" означава паричната сума или банковата 
гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто 
изпълнение на договора (съгласно чл.59, ал.1 и ал.З вр. чл.60, ал.2 от ЗОП).
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 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.
2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов 
адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не 
по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
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:
3.1.3а срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията 
си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
3.2.3а 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 ИЗПЪЛНЕНИЕ.
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 
квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро 
здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията 
си.
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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 ИЗПЪЛНЕНИЕ

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 срок от четиридесет и пет дни 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 изпълнение на Договора се 
осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични 
условия на договора.
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
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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.
Ю.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.
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
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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.
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.
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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.
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 ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА
17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, 
Възложителят трябва да предостави достъп до Обекта на оторизирани 
представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително 
предизвестие от страна на Доставчика.
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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. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, 
съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки 
за своя сметка за срока на договора.
18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.
19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на 
трето лице.
20. РАЗДЕЛНОСТ
В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже 
недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и 
подлежащи на изпълнение.
21. ПРЕКРАТЯВАНЕ
21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения 
по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или 
обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:
21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или 
нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат 
правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено 
не изпълняват задълженията си по договора.
21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.
21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или 
отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи 
това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено 
уведомление за това неизпълнение от изправната страна.
21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от 
страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията 
за изпълнение, внесена от Доставчика.
21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на 
предизвестието.
21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно 
съгласие.
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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.

24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

24.1. 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.:
24.2. 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.

Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:
а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;
б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели 
ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват 
поверителност;
в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи 
сигурността на обработването на данните;
г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;
д) 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 искания за 
упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на 
данни;
е) 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;
ж) 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;
з) да осигури 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;
з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава 
Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.
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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.

25.АНТИКОРУПЦИОННА КЛАЗУА
При изпълнение на настоящия договор, страните се задължават да спазват стриктно 
приложимите закони, забраняващи подкупването на лица, заемащи публични 
длъжности, и физически лица, търговията с влияние, прането на пари, които по- 
конкретно могат да доведат до недопускане до обществена поръчка, включително 
Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ от 1977 г.; Закона за 
подкупите на Обединеното Кралство от 2010 г., Френския антикорупционен закон 
„Сапен" от 2016 г., както и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, Закона за мерките срещу изпиране на пари, 
както и всички други приложими нормативни и административни актове.
Страните се задължават да внедрят и изпълняват всички необходими и разумни 
политики и мерки с цел предотвратяване на корупция.
Изпълнителят декларира, че доколкото му е известно, законните му представители, 
директори, служители, представители и всяко лице, което извършва услуги, съгласно 
този договор за или от името на Възложителя и/или други дружества от групата 
Веолия, не е и няма пряко или косвено да предлага, дава, съгласява се да дава, 
разрешава, иска или приема даването на пари или друга облага, или да предоставя 
предимство или подарък на лице, компания или предприятие, включително държавни 
чиновници или служители, представители на политически партии, кандидати за 
политически длъжности, лице, заемащо длъжност в административен орган или орган 
на законодателната или съдебна власт, за или от името на страна, държавна агенция 
или държавна компания, длъжностно лице от публична организация или 
международна организация, за целите на корупционно влияние върху такова лице в 
заеманата от него служебна длъжност, или за целите на възнаграждаване на или 
склоняване към неточно изпълнение на съответно задължение или дейност от лице, 
за да се постигне или запази даден бизнес за Възложителя и/или други дружества от 
групата Веолия или да се извлече полза при осъществяването на бизнес за 
Възложителя и/или други дружества от групата Веолия.
Изпълнителят приема да уведомява Възложителя за всяко нарушаване на условие от 
този член в разумен срок.
В случай че Възложителят уведоми Изпълнителят, че има основателни причини да 
счита, че Изпълнителят е нарушил условие от този раздел:

Възложителят има право да прекрати изпълнението на настоящия Договор без 
предизвестие, доколкото Възложителят счита за необходимо да разследва 
съответното поведение, без това да води до възникването на каквито и да било 
задължения или отговорност пред Изпълнителят за такова спиране; 
Изпълнителят се задължава да предприеме всички разумни стъпки, за да 
предотврати загубата или унищожаването на документални доказателства във 
връзка със съответното поведение.

Ако Изпълнителят наруши някое условие на настоящия раздел:
Възложителят може незабавно да прекрати този Договор без предизвестие и 
без да има каквито и да било задължения.
Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, до максималната 
степен, позволена от закона, за загуби, вреди или разходи, понесени от 
Възложителя, възникващи от такова нарушение.
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Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на 
обстоятелствата.

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: град София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово;
Контролиращ служител: Никола Неделчев,!

На ДОСТАВЧИК: адрес: гр. София 1532, Казичане, ул. Околовръстен път 454; 
Контролираш^ служител: .....  - —  ,

ДОСТАВЧИК

17
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EUROMARKET
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ценова таблица 1

№ Описание на стоките Количество 
/м. ед./

Ед. Цена
лева, без 

ДДС

1
Мобилен дизел генератор агрегат за 
постоянно захранване, монтиран на 
ремарке за движение по националната 
пътна мрежа

1 45 500,00

Ценова таблица 2

Техническо обслужване на дизел генератора 
за 24 месеца с включени консуматив и труд и 

транспорт:

Предложение на 
участника в лева без ДДС:

Подмяна на масло 1,00
Подмяна на въздушен филтър 1,00
Подмяна на маслен филтър 1,00
Смяна на антифриз 1,00
Проверка на горивонагнетателна помпа 1,00
Проверка на маслен сепаратор 1,00
Подмяна на горивен филтър 1,00
Проверка подгряване на охл.течност 1,00
Проверка на автоматичния подзаряд 1,00

Общо: 9,00

Цените включват транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP 
място за доставка/изпълнение (посочено в проекта на договор) съгласно 
Incoterms 2010), както и всички разходи и такси, платими от „Софийсжа-веда- -АД

У л  VI К5 D /ГЪ Г: ■-

06.11.2019г. 
гр. София

ЕВРОМАРКЕТКОМПРЕСОРС АД TOVHhemland*
CERT
IS O  8001:2015

С е р ти ф и ц и р а н

KO UOOlwww.euromarketbg

http://www.euromarketbg
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EUROMHRKET
Таблица „Техническо предложение"

Модел на агрегата 100 kVA
Предложение на участника 

за модел 
100 KVA

Техническа информация Обезшумен тип с електрозаварен 
кожух от галванизирана 
виеокоякоства стомана боядисан 
електростатично с епокси - 
полестерна боя. Вътрешността да 
е покрита с обезшумяваща и 
огнеустойчива каменна вата 
минимум IP 44 .

Дизелов генератор модел 
DGPR 100 ST, обезшумен тип 
с електрозаварен кожух от 
галванизирана виеокоякоства 
стомана боядисан 
електростатично с епокси - 
полестерна боя. Вътрешността 
е покрита с обезшумяваща и 
огнеустойчива каменна вата 
минимум IP 44 .

Номинална мощност (PRP), kVA / kW 100 / 80 100 / 80
Максимална мощност (ESP), kVA / kW 110 / 88 110 / 88
Клас на ефективност по ISO 8528 G3 G3
Честота, Hz 50 50
Напрежение, V 400 / 230 400 / 230
Фактор на мощността, cos ср 0,8 0,8

Тегло и размери ( мм ) X

Дължина X 2 775 мм
Ширина X 1 162 мм
Височина X 1 700 мм
Тегло, кг. X 1 750 кг.
Резервоар за гориво Изработен от метал, вграден в 

рамата на машината. Резервоара 
е снабден с отвор за почистване 
на вътрешността му.

Изработен от метал, вграден в 
рамата на машината. 

Резервоара е снабден с отвор 
за почистване на 
вътрешността му.

Обем на горивния резервоар, литри >250 260
Равнище на шум X

Налягане на звука (LpA), с!В(А)@7м Макс. 68,0 65,0
Консумация на гориво X

При 100 % натоварване, l/h X 24,5
При 75 % натоварване, l/h X 19,8
При 50 % натоварване, l/h X 13,2

Двигател X

Марка X PERKINS
Модел X 1104D-E44TAG2
Управление на двигателя и оборотите електронно електронно
Съответствие със стандарт за 
изгорелите газове Stage ЗА Stage ЗА

Брой цилиндри 4 4
Кубатура, cm3 Макс. 4 400 4400
Степен на сгъстяване X 16,2:1
Охлаждане водно водно
Обороти 1 500 1 500

Смазваща система X

Обем на маслото (включително 
филтрите), литри X

8,0 л

ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД U
www.eu гота  rket.bg

T O V R h e M a r t t f *

' CERT
ISO 9001:2015

С е р ти ф и ц и р а н

http://www.eu




Напрежение, V 12 12
Брой батерии 1 х 12V 44Ah - CCA 730 A, 

необслужваема
1 х OPTIMA, 12V 44Ah - CCA 

730 А, необслужваема
Синхронен Генератор X

Изпълнение Еднолагерен, безчетков, 
защитен, високоволтовите части 
да са импрегнирани под вакуум.

Еднолагерен, безчетков, 
защитен, високоволтовите 
части са импрегнирани под 

вакуум.
Тип X STAMFORD
Модел X UCI274C
Брой полюси 4 4
Брой на намотките 6 6
Изолация Н Н
Защита IP 23 IP 23
Електронно регулиране на изходното 
напрежение ±1,0 % ±1,0 %

Система за възбуждане с постоянен 
магнитен генератор с възможност за 
300% претоварване за 10 сек.

Да Да

Електрическо табло X
Контролни инструменти X

Контролен блок за управление Да Да
Ръчно стартиране Да Да

Аларми
Фалстарт Да Да
Повреда в зареждането на 
акумулатора

Да Да

Ниско налягане на маслото Да Да
Висока температура на охладителната 
течност

Да Да

Ниско равнище на горивото Да Да
Ниско равнище на охладителната 
течност в радиатора

Да Да

Авариен стоп Да Да
Свърхобороти Да Да

Описание на оборудването на агрегата X
Бутон за авариен стоп Да Да
Ключ маса, за предотвратяване на 
разреждането на акумулатора, когато 
машината не се използва.

Да Да

Затворена рама на машината за 
избягване на разлив на течности и 
гориво от машината.

Да Да

Четириполюсен прекъсвач след 
алтернатора с магнито-термична 
защита на линията на генератора.

4Р 160 А 4Р 160 А

Горивен филтър/воден сепаратор 
с голям капацитет

Да Да

Дефектно-токова защита Да Да
Меден шиш за заземление на 
машината

Да Да

Отвор за зареждане с гориво от 
външната страна на машината, 
снабден със заключваема капачка.

Да Да

Подгревни свещи за улеснено 
стартиране на двигателя при ниски

Да Да
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температури.
Ръчна помпа за източване на 
двигателното масло

Да Да

Фабрично табло, вградено в кожуха 
на машината със следните контакти:

2 х Шуко
- 1 бр. х 16А 2Р+Т
- 1 бр. х 32А 3P+N+T
- 1 бр. X 63А 3P+N+T
- 1 бр. х 125А 3P+N+T

Да Да

Ремарке за транспортиране на 
дизеловия агрегат по 
националната пътна мрежа със
следните характеристики:

Обща товароподемност 2400 
кг.;
Брой на осите - 2;
Куплиране -  прав теглич с 
халка ф-40 мм;
Опорно колело на теглича; 
Стабилизатори - 2 бр.
Ел. инсталация 12 V 
Светлинни пътепоказатели; 
Инерционна спирачка;
Ръчна спирачка;
Документи за регистрация в 
КАТ

Да Да

Машината има маркировка СЕ и да 
е произведена в съответствие със 
следните Директиви и стандарти: 
-2006/42/СЕ. Machinery Safety 
Directive. Директива за 
безопасност на машината 
-EN ISO 8528-13:2016. Part 13: 
Safety. Alternate current electric 
generator sets driven by internal 
combustion. Част 13: Безопасност. 
Комплекти генератори за 
променлив ток управлявани чрез 
вътрешно сгъстяване.
-2014/35/UE. Low Voltage 
Directive. Директива за ниско 
напрежение.
-2000/14/СЕ1. Noise Emission 
Directive. Sound power levels 
assessed pursuant to the procedure 
established in the aforementioned 
directive. Директива за емисиите за 
шум. Нивото на звук е измерено в 
съответствие с установена 
предишна процедура.

да Да
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Контролерът на машината да 
сьотвества на следните стандарти:
- BS EN 61000-6-2 (electromagnetic 
compatibility) (електромагнитна 
съвместимост) или еквивалент
- BS EN 61000-6-4 (electromagnetic 
compatibility)(eneKrpoMamHTHa 
съвместимост) или еквивалент
- BS EN 60950 (electrical safety) 
(елекгро безопасност) или 
еквивалент
- BS EN 61000-6-2 (Temperature) 
(Температура) или еквивалент
- BS EN 60068-2-6 (Vibration) 
(Вибрации) или еквивалент
- BS EN 60068- 2-30 (Humidity) 
(Влажност) или еквивалент
- BS EN 60068-2-27 (Shock)
(Удароустойчивост) или
еквивалент

да Да

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ ГАРАНЦИОННИЯ
СРОК

1. Дейности, включени в техническото обслужване, които се извършват при достигане на
500м.ч/ или д  края на първата година.__________  __________________
Подмяна на масло ___ ________
Подмяна на маслен филтър____ ________ __________ ________ ______________________
Проверка на горивонагнетателна помпа____________________________________________
Проверка на маслен сепаратор ___ _ _____
Подмяндна горивен^ филтър __________
Проверка подгряване на охл.течност ________ ____
Проверка на автоматичнияподзаряд ____ ______

2. Дейности, включени в техническото обслужване, които се извършват при достигане на
ЮООм.ч/ или в края на втората година . _________  __________________
Подмяна на масло ________
Додмянанд въздушен филтър______________________________ ____________________
Подмяна^на масл^н^илтър ___________  __  ___ __

^мяна на антифриз____ ________________ ________________ ___________ ____ _______
Д1роверка н^гс^ивондтетателна п о м п а __ ________ ________ __________________
Проверкана маслендепаратор____________________________________________________
Подмяна ̂ а^горивен^филтър_____________________________________________________
Проверкаподгряване на охл.течнос т ______________________________________________
Проверка на автоматичния подзаряд ________ ________ ________ _________ _

3. Срок на доставка -  59 работни дни, считано от датата на сключване на договора;
1. Гаранционен срок -  24 месеца или 1000 м.ч, което настъпи първо, считано от датата на 

подписания без възражения от страна на Възложителя, протокол за въвеждане в 
експлоатация.

4. Максималният срок за реакция при аварийни ситуации е до 24 часа, считано от 
уведомяването на Доставчика по имейл/факс и телефон.

!
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5. Срок на валидност на офертата -  5 месеца считано от датата, определена за краен срок за 
получаване на офертите.

6. Препратка към каталожи данни на производителя на предлаганото оборудване:
www.daeartech.com

06.11.2019г. 
гр. София
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Превод от английски взе

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА:

Тип двигател

Код на двигателя 

Директива №

2004/26/ЕС Издание № на представяне 

Работа №

Perkins 1104D-E44TA
Също марка като Caterpillar С4.4

Като информационен документ

97/68/ЕС последно изменен от

6
ESH 182238

Причина за удължаване или преразглеждане Добавяне на рейтинг 3494/2200

История на 
разширението издание 1 Оригинален номер на работа за подаване ESG074441

Номер на одобрение: е11*97/681А*2004/26*0691*00

Добавяне на оценки 3260/2200, 3261 /2200, 3262/2200, 
здание 3263/2200,3264/2200,3265/2200,3425/2220

Добавяне на оценки 3426/2500Издание 3

Издание 4 Коригиране на неверни данни в Допълнение 3.

Издание 5 Добавяне на оценки 3472/2400, 3474/2400
Добавяне на нов номер на инжекторната част

Съдържание Приложение II Информационен документ
Приложение 1 и 3 
Апендикс 2

Положен е кръгъл печат със съдържание; УСА, Одобрителен орган на Обединеното 
кралство,13-септ-07

Долуподписаната Десислава Леонидова Ангелова, удостоверявам верността на извършения от ме 
превод от английски език на бъл^срски език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страниц





APPLICATION FOR APPROVAL OF:

Engine Type Perkins 1104D-E44TA
Also Branded as Caterpillar C4.4

Engine Code As Information Document

Directive No. 97/68/EC as last amended by 2004/26/EC

Issue No. of Submission 6

Job No. ESH182238

Reason for Extension or Revision Additon of rating 3494/2200

Extension History
Issue 1 Original Submission Job Number ESG074441 

Approval Number: e11*97/68IA*2004/26*0691*00

Issue 2 Addition of ratings 3260/2200, 3261/2200, 3262/2200, 
3263/2200, 3264/2200, 3265/2200, 3425/2220

Issue 3 Addition of ratings 3426/2500

Issue 4 Correction to incorrect data on Appendix 3.

Issue 5 Addition of child ratings 3472/2400, 3474/2400 
Addition of new injector part number

Contents Annex II Information I
Appendix 1 and 3 
Appendix 2





Дизелови генераторни инсталации

СЕ Декларация за съответствие

ДАГАР ТЕХНОЛОДЖИС С.Л., притежател на код на данъкоплатец (фискален идентификационен 
код) В-99416539, със седалище за бизнес цели на Полигоно Индустриал Чентровия, Кайе 

Панама 12, наве 1.50.198, Ла Муела (Сарагоса).

Чрез този документ удостоверява, че машината:

Тип: Електрическа генераторна инсталация
Референтен номер: DGPR100ST .
Сериен номер: [въведете сериен номер]
Дата на производство: [напишете дата]

Е била произведена в съответствие със следните директиви и стандарти, които са в сила:

2006/42/ЕО Директива относно безопасността на 
машините

EN ISO 8528-13:2016 Част 13: Безопасност. Електрически 
генераторни инсталации за променлив ток, 
задвижвани от вътрешно горене.

2014/35/ЕС Нисковолтовадиректива.
2000/14/Е01 Директива относно шумовите емисии. 

Нивата на звуково налягане са били оценени 
според процедурата, установена в 
горепосочената директива.

2011/65/ЕС Директива 2011/65/ЕС относно 
ограничението за употребата на определени 
опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване (ROMS 2).

Измерено ниво на звуковата мощност от: 93 dB(A)
Гарантирано ниво на звуковата мощност от: 95 dB(A)
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Тази машина е оборудвана с вграден фазов ША преходен двигател, който се реализира на ЕС 
пазара по силата на член 58, точка 5 на (ЕС) Регламента 2016/1628 относно изискванията за 
граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването 
на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника.

Долуподписаната Десислава Леонидова Ангелова, удостоверявам верността на извършения 
от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се 
състои от 2 страници.





Dagartech
GENERATOR SETS

C€ Declaration of conformity
DAGAR TECHNOLOGIES, S.L., holder of taxpayer code (CIF) B-99416539, based for 

business purposes at Polfgono Industrial Centrovla, С/ Panama 12, nave 1. 50.198 La
Muela (Zaragoza).

HEREBY CERTIFIES THAT THE MACHINERY:

Type: ELECTRIC GENERATOR UNIT
Reference: DGPR100ST
Series number: [Enter Serial Number]
Date of manufacture: [Write a date]

Has been manufactured in accordance with the following directives 
and standards in force:

2006/42/CE Machinery Safety Directive.

EN ISO 8528-13:2016
Part 13: Safety. Alternate current electric generator sets driven by 
internal combustion.

2014/35/UE Low Voltage Directive.

2000/14/CE1
Noise Emission Directive. Sound power levels assessed pursuant to 
the procedure established in the aforementioned directive.

2011/65/UE
Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain 
hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 
2).

Measured sound power level of: 93 dB(A)
Guaranteed sound power level of: 95 dB(A)

La Muela (Zaragoza), [Write a date]

A

This machine is equipped with a built-in Phase IIIA transition engine placed on the EU market 
pursuant to article 58, item 5 of (EU) Regulation 2016/1628 on the requirements in relation to gas 
emission and pollutant particle limits and type approval for internal combustion engines installed 
in non-road mobile machinery.

1 This directive does not apply to electric generator sets with a power of over 400 kW.
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Measures:
L :2775 mm 
H: 1700 mm 
W: 1162 mm

Weight:
1750 kg

Illustrative image.

1 / Genset general description

400/2B0V

Water cooled Diesel

1500 r.p.m. Soundproofed

CE Conformity

Engine PERKINS 1104D-E44TAG2

Alternator STAMFORD UCI274C

i Performance class G3

GENERAL i
TECHNICAL
DATA

Frequency 50Hz

Voltage 400/230V

Control panel DSE7320 MKII
[
Fuel tank (l) 260
Noise level (dBA@7m) 65

■ ]

POWER1 I
PRP (kVA/KW) 

1 ESP (kVA/KW)

1 0 0 / 8 0

1 1 0 / 8 8

The Degertech Rental Range generator sets 
are optimally suited for use in the rental of 
machinery sector and construction purposes.

High standard equipment, components from 
prestigious brands and a strict compliance 
with the environmental and noise 
regulations are just some of the features that 
meet the most demanding needs.

I 415/240 100/80 110/88 1S3

r . 400/230 100/80 110/88 159
380/220 100/80 110/88 167
240/139 100/80 110/88 j 265

1... . 230/133 j 100/80 110/88 | 276 . Jf
l 220/127 100/80 110/88 289

'PRP: Continuous Power ("Prime Power") ISO 8528-1 standard.
ESP: Emergency Power ("Emergency Standby Power") IS08528-1 standard.

Note: Dagartech reserves the right to amend any genset characteristic without notice. V.0-2019 Last update: 30/10/2019 j Page 1
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400/230VI 50Hz PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C DGPR 100 ST * STAGEIIIA

2 / Engine specifications
Engine general data

Manufacturer / model PERKINS 1104D-E44TAG2 j

R.P.M. 1500r.p.m. j

Max. Power ESP (kWm) 97,3

PRP Power (kWm) 88,6 j

Fuel Diesel

Number of cylinders 4 cylinders

Engine capacity (cc) 4400

Compression ratio 16,2:1

Cooling system
;

Water cooled

Regulation type electronic

Engine type / injection / suction type Diesel / direct / turbocharged

O PERKINS 1104D-E44TAG2 Diesel engine, 
inline 4 cylinders, 4-stroke, turbocharged 
suction, direct injection with electronic 
regulator through Fuel pump.

Complying EU Stage IliA Emissions.

I Fuel

Fuel type
i

Diesel

Fuel tank capacity (l) 260

2.1/ Fuel feed system
O direct injection system, filter that 
prevents the passage of particles, original 
parts from the engine manufacturer.

Fuel consumption table
I % load ■Е&ЕШ9Я1 Authonomy <h)

50% PRP 13.2 19,7

75% PRP 19,8 13,1

100% PRP | 24.5 10,6

110% ESP 26,5 9,8

СгГпГ}' \ • jTV ЧП 4 .1

j Fan airflow (l/min) 208 j

1 Fan power consumption (kW) 2,1 j

1 Engine + radiator capacity (l) 17 j

Lubrication system

i Total oil capacity (l) 8

Air intake system

Combustion air flow (m’/min) 6,42

2.2t Cooling system
O Cooling by fully distributed coolant in
a closed circuit driven by a pump activated 
by the engine. Tropicalized radiator. Original 
parts from the engine manufacturer.

2.3/ Lubrication system
O Lubrication system driven by the 

' crankshaft driven pump. Filter on top with 
full flow cartridge inserted, front crankcase. 
Original parts From engine manufacturer.

2.4/Air intake system
O Natural air intake system including two- 
stage filter. Original parts from the engine 
manufacturer.

Note: Dagartech reserves the right to amend any genset characteristic without notice. V,0-2019 ■ Last update: 30/10/2019 | Page 2

150 9001:2015
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O  Dagartech RENTALPLUS RANGE
400/230VI 50Hz PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAM FORD UCI274C DGPR 100 ST * STAGEIIIA

Electrical start system 2.5 / Start system

Number of batteries 

Battery features

1
OPTIMA 12V 44Ah - CCA 730A

O Start system by electric motor, battery 
(without maintenance) with disconnector 
and charging alternator driven by the 12V 
starter engine, original parts from the 
engine manufacturer.Starting voltage (V) 12V

2.6 Exhaust systemExhaust system

Enhaust gas flow (m*/min) 15,99 O Attenuation level: -35dB(A).

Exhaust gas temperature (°C) 480

Exhaust external diameter (mm) 64

| Max. exhaust backpressure (kPa) 15

3 /Alternator specifications
O STAMFORD UCI274C alternator, 4 poles, 
brushless, mechanical structure with easy 
access to connections and components, 
insulation class H, winding with 2/3 pitch and 
autoexcited AVR.

Alternator general data

| Manufacturer/Model 

j Number of poles

STAMFORD UCI274C 

4

i Insulation class(
| Number of wires

H

12
Protection with premium epoxy resins, 
high voltage parts are impregnated under

j Mechanical protection degree IP23
vacuum allowing always an excellent 
insulation.

| Voltage regulator (AVR) 

| Voltage regulator

PMC+MX341

±1%
The alternator complies with the following 
standards:

j ESP power rating 27°C (kVA) 

PRP power rating 40°C (kVA) 

j Number of phases

110

100

3

AS 1359 | IEC 34-1 1 | BS EN 60034-1 | 
VOE 05301 BS 5000 | CAN/CSA-C22.2-100 
| NEMA MG1-32

! Power factor (cos g>) 0,8

j Efficiency 50% load n (%) 92,2%

| Efficiency 75% load n (%) 91,5%| Efficiency 100% load n (%) 90,3%

• Efficiency 110% toad n(%) 89,8%

Low wave distortion:
O THD (100% load) = 2%
O THF < 2%
O Complying with: EN61000-6-3, EN61000-6-2 standards on radio interference.

Note: Dagartech reserves the right to amend any genset characteristic without notice. V.0-2019 i.oditc -J i 9. 2919 | Page 3
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RENTALPLUS RANGEo Dagartech
400/230V | 50Hz PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C

4 / Bench specifications
Censet mounted over an electro-welded bench made of high-strength steel, 
painted with electrostatic epoxy polyester powder paint. Union assembly to the 
bench by anti-vibration shock absorbers. Fuel tank located on the bench, provided 
with measuring gauge and fuel installation to the engine. Tested in saline mist chamber 
according to the ASTM B-117-09,500h resistance. Closed base Frame to avoid spillage.

5 / Canopy specifications
Electro-welded canopy made of galvanized high-strength steel, painted with 
electrostatic powderbased epoxy-polyester paint. Interior soundproofing with 
acustical and fireproof isolating rock wool. Efficient residential exhaust -35dB(A) 
for the evacuation of gases to the outside with rain cap. Tested in saline mist chamber 
according to the ASTM B-117-09 standard, 720h resistance. Mechanical protection degree 

Г~'Р44

6 / Control panel
Including protection devices, distribution with DSE 7320 MKII control card, that allows to 
operate in automatic, manual or by signal starting modes.

6.1 / Main elements of the control panel
o Emergency stop button, 
o Protections:

Q 4-pole magnetothermic protection against overloads and shortcircuits.
O Protection fuses for the control assembly.

I Manufacturer / model Schneider EasyPact 160A 4P

6.2 / Control card

DSE 7320 MKII DEEP SEA control card with mains grid monitor. The genset will 
automatically start up when detecting a fault in the electric power network and it 
will turn oFf automatically as well, when the electrical supply is re-established. It can 
also work in manual mode and by signal. It allows you to monitor a wide range of 
generator parameters and display information alerts, status and alarms.

The module includes communication ports USB , RS232, RS485,and also DSENet® 
for system expansion. Possibility of Ethernet networking (plug).

The entire module is easily configurable via PC using the DSE specific software 
configuration.

It has 132x64p illuminated LCD display with 4 tines of text, 5-key navigation through 
menus, 9 configurable outputs and 8 configurable inputs, programmable clocks and 
alarms, reading and displaying parameter values, including RMS values.

Different operating modes: AUTOMATIC mode, MANUAL mode, SIGNAL mode and 
TEST mode.

Other alternative configurations are available upon request to extend 
capabilities of the operation modes.

Note: Dagartech reserves the right to amend any genset characteristic without notice.

DGPR 100 ST • STAGEHIA

■

O The control card complies with the 
following environmental tests.

| BS EN 61000-6-2 (electromagnetic 
compatibility) | BS EN 61000-6-4 
(electromagnetic compatibility) |
BS EN 609S0 (electrical safety) | BS 
EN 61000-6-2 (Temperature) | BS EN 
60068-2-6 (Vibration) l BS EN 60068- 
2-30 (Humidity) | BS EN 60068-2-27 
(Shock).

ISO 9001:2015

V.0-2019 ■ Last update: 30/10/2019 | Page 4
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400/230V | 50HZ PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C DGPR 100 ST • STAGEIIIA

Menu navigation

Transfer to mains 
(manual mode)

Mains on load

Stop genset

Main status and 
instrumentation display

Manual mode

4 configurable LEDs

Generator on load

Transfer to generator 
(manual mode)

Start engine 
(manual mode)

Mute alarm

Select Auto mode

6.2.1 Allowing reading

Turning speed Engine temperature

Oil pressure Hours counter

Battery Voltage Number of engine starts

Fuel leveli______ ........ Consumo combustible

. * ••. ■ V  ; / ' -
Generator voltage (L-N) Generator Voltage (L-L)

Generator frequency Generator intensity

Power factor Generator load (kW, kVA, kWh, kVAh)

УЛШ ГГГ f3 ТТЯТТ я и д м  
Start-up failure

Low oil pressure 

Low coolant level 

High/Low battery voltage 

High/Low generator voltage 

External emergency stop 

Maintenance interval

High engine temperature 

Low fuel level 

Overload

Charging alternator failure 

HighAow generator frequency 

Over speed engine

o Genset reponse to a fully configurable alarm via DSE 
7320 MKII software.

Mains voltage (L-N) 

Mains voltage (L-L)

Mains frequency

Note: Dagartech reserves the right to amend any genset characteristic without notice. V.0-2019 • Last update: 30/10/2019 | Page S

ISO 9001:2015
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7 / Standard supply range
The generator set has the following optional equipment:

o 1500 rpm water-cooled diesel engine, 
o Engine electronic governor, 
o 12-wire electronically adjusted alternator.
o  Deep Sea Electronics digital control module (7320 MKII).

Controller for manual start.
Fuel level visualization on the display + low fuel level 
shutdown alarm.
Low water level in the radiator alarm. 

o High-attenuation silenced exhaust with an anti-rain cap.
o 260-litre integrated metal tank in the base frame with a 

C cleaning hatch.
o Galvanized metal plate, epoxy painted, soundproofed body 

with an outer filling port with a key.
o  Emergency stop button with mechanized outer access, 
o Control panel with magneto-thermal protection.
o OPTIMA maintenance-free battery and a battery 

disconnect switch.
o Reinforced pole.

7.1 i  Rentalplus Kit

The RentalPlus Kit is included within the scope of supply of the generator set. It consists of:

O High performance fuel separator filter, 
o Manual oil draining pump.
O Permanent magnet alternator (PMG + MX341).

Alternator with AVR ± 1% voltage regulation and PMC excitation.

o  Base frame configurations:

Base frame configuration • 100kVA
i •2 x Schuckoi
i ■ 1 X 16А 2P+T 230V 

; ■ 1 x 32A 3P+N+T 

| • 1 X 63A 3P+N+T 

f-1X125A 3P+N+T

o SCHNEIDER earth leakage protection, 
o Reinforced bus bar terminals.
O Glow plugs.
O Mobile and hot parts protection, 
o  Closed frame to avoid spillage of liquids, 
a  Radiators ready to work at 50°C.
o Equipment prepared for maintenance intervals every 500 

hours.
a  Outer filling port with a key:

It avoids internal spills and possible fires.

O Viscofan (several models equipped with Volvo engines).

V.0-2019 ■ Last update: 30/10/2019 | Page 6

ISO 9001:2015

Note: Dagartech reserves the right to amend any genset characteristic without notice.



Г '



о Dagartech r en ta lp lu s  range
400/230VI 50Hz PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C DGPR 100 ST • STAGEIIIA

Г

Directives and Standards

O ENVIRONMENTAL. CONDITIONS ISO 8528-1:2018:25°C, ЮОкРа y 30% relative humidity:
O Prime Power (PRP): Electrical power data available load for unlimited hours per year. A 10% overload is permissible for 1 
hour every 12 hours according to ISO 8528-1:2018.
o  Emergency Standby Power (ESP): Electrical power data available at variable load in an emergency according to ISO 
8528-1:2018.

The DAGARTECH genset has the CE marking which includes the following directives:

O 2006/42/CE. Machinery Safety Directive. O 2014/35/UE. Low Voltage Directive.

Q EN ISO 8528-13:2016. Part 13: Safety. Alternate current O 2000/14/CE1. Noise Emission Directive. Sound power
electric generator sets driven by internal combustion. levels assessed pursuant to the procedure established in the

_ _ _ _____  aforementioned directive.
This machine is equipped with a built-in Phase IIIA transition engine placed on the EU market pursuant to article 58, item 
5 of (EU) Regulation 2016/1628 on the requirements in relation to gas emission and pollutant particle limits and type approval 
for internal combustion engines installed in non-road mobile machinery.

'This directive does not apply to electric generator sets with a power of over 400 kW.

Note: Dagartech reserves the right to amend anv genset characteristic without notice. V.0-2019 ■ Last update: 30/10/2019 | Page 7

ittps://www-dagartech.mm/en/generator-sets/dftpr-100-st

m ISO 9001:2015
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Превод от английски език

40'0/23Q#?'50H2.. РК|1ШИ04О-̂ |ЙгС2 (Б Т Д Ш Wl274C:̂  DGPR 100 ST * SlAGElHA' '

fflottnmvt i/rutvd.

Размери: Д 
:2775 мм В :
1700 мм 
Ш: 1162 мм

тегло: W
1750 кг

400/230V

Д|«С;1

1500 обор.

Съответствие е 
СЕ

g » » j j  ujvMOi полиран

1 / Общо описание на Генераторния комплект
Двигател PERKINS 1104D-E44TAG2

Алтернатор STAMFORD UC1274C

Производителност G3
ОБЩА Честота 50Hz
ТЕХНИЧЕСКА | Напрежение i 400/23 0V
ИНФОРМАЦИЯ

Контролен панел DSE 7320 MKI1

Генераторните ком плекти  Dagartcch 
Rental Range са оптимално подходящи за 
използване при отдаване под наем на 
машинен сектор и строителни цели.

Висококачественото обортдвяне, компоненти 
от престижни марки и стриктното спазване на 
правилата за опазване на околната среда и 
шума са само част от функциите, които 
отговарят на йай-взискателнкзе нужди.

Резервоар за гориво (л) 260

; Ниво на шум (tiBA@7m1
t

65

PRP(kVA/kw>
мощност'

I ESP (kVA I KW)

100 /  80 

110 /8 8

ШЮ8ВЖ.' Й&иШPipppgg
' 4! 5/240 100/80 110/88 153 :
j 400/230 100/80 110/88 159

380/220 100 / 80 110 /88 167
240/139 100 /80 110 / 88 265
230/133 100 /80 110 / 88 276
220/127 100 /80 110 / 88 289

'PRP: Непрекъсната мощност ("Prime Powei"VISO 8528-1 стандарт.
ESP: Аварийно захранване (.Аварийна mo'.uhoct в режим на готовност11) стандарт 1SOS528-1.

еж-кп: 5>a»afiech сн запазва правото дй премеря «синки хардкчтриСТззкн па ггкогспориисе V Jl-2fli9 4.
1И.*лтдв.‘к*п1-Аст.ппс.имайое: нс. ■ : -■ . . ... . .. . 30/10/20 19 1

ш
Л  SGS
ISO 9001:2015
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2 м Й "/ Спецификации на двигателя

Производител / модел PERKINS 1104D-E44TAG2
Обороти в минута 1500 обор.
|Макс. Мощност ESP (kWm) 97.3
PRP мощност (kWm) 88,6
гориво дизел
брой цилиндри 4 цилиндъра |
Обем на двигателя {см3) 4400
Коефициент на компресия • } ' | 16.2:1 ;
Охладителна система 

Тип на регулиране

Тип двигател / инжекционен / смукателен

Водно охлаждане 

електронно

Дизел I директен / турбокомпресор

О  PERKINS 1104D-E44TAG2 Дизелов двигател, 
редови 4 цилиндъра, 4-та ктое, турбо засмукване, 
директно впръскване с електронен регулатор 
чрез горивна помпа.

C M iit ir n ie i*  * »  емйснй сс «а  етап Ш л  на 
КС-

Fuel type

Тип гориво :зервоараза гориво (л)

Diesel

Дизел

2.1' Система за подаване на гориво
1 £? система за директно впръскване, филтър, който 
предотвратява преминаването на частици, 
оригинални наети от производителя на двигателя.

Таблица за разход на гориво

; 50% PRP 13.2 19,7

‘ 75% PRP 19,8 13,1

100% PRP 24,5 10,6

| 110% ESP 26,5 9.8

1 Д М У В Ш Я Е я ^ ^ Д й ! ^ Ш ^ Ш 8

Възяушен поток (л'мин)

■ Консумация на мощност ш  вентилатора (kW) 

Двигател + капацитет: на радиатора (л)

208 ] 

2,1 ! 

17 ,

Общ капацитет на маслото (л) 8

O  Охлаждане чрез напълно разпределена 
охлаждаща течност в затворен кръг, задвижван 
от помпа, активирана от двигателя. Тропичен 
радиатор. Оригинални части от производителя на 
двигателя.

2.3 ‘ Система за смазване 
О  Система за смазване, задвижвана от помпата 
на коляновия вал. Филтрира се отгоре с 
поставена пълна касета, преден картер. 
Оригинални части от производителя на
двигателя.

ЗаГнглсжкл: Dayancch vtT запази» Праното да промени кенчм* хярактерйсч-икя па i сиератормя re V .I 
4<o>4iuii3K^«-A«»-npo.a»aa^TOCv -....;r :.... .. L - .. ~-r. . .. ...

lYHijjono Ceotrtjvia. Tea; *-М 976 H i  /355 .
с/ j ’anamaVl*. ba Mut-la Ф акс:-34 976 141 62$
Zara ôxa 4 SPAIN \ечтй»|* 1« П? a.^*'** ifffc'cl:; >%•*»

не на въздух, 
Оригинални

|Я.

ISO 9001:2015
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• Врой батерии |
I . . . • . . • .- .
! Характеристики на батериите OPTIMA 12V 44AIt -CCA 730А

Волтаж при стартиране (V) 12V

2.5 /Стартсистема

О  Старт система от електрически мотор, 
батерия (без поддръжка) с разединител и 
зареждащ алтернатор, задвижван от 12V 
стартов двигател, оригинални части от 
производителя на двигателя.

П о т о к  на вредния газ (m* / m in) 15,99 * О Ниво на затихване:-35dB(A).
I .. :: •; / . . . . .  . . . . .  i
Температура иа отработените газове (°С) 480 I

Външен диаметър на изгорелите газове (мм) 64

{Макс. противоиалягане на изгорелите газове (IcPa) 15

3 /Спецификации на

Производител /  Модел STAMFORD UCi274C  
Брой ма полюсите 4 
Изолационен клас Н

О STAMFORD UCI274C алтернатор, 4 полюса, 
без четкое, механична конструкция с лесен 
достъп до връзки и компоненти, клас на 
изолация Н, намотка с стъпка 2/3 и 
автоматично възбуден AVR.

Крой проводници 12

Степен на механична защита IP23

[Регулатор на напрежението (AVR) PMG +  МХ341

Зашита с висококачествени епоксидни 
смоли, части с високо напрежение се 
импрегнират под вакуум, което винаги 
осигурява отлична изолация.

Регулатор на напрежението ±  1 %  

feSP мощност 27°С (kVA) 1 10 
PRP мощност 40°С (kVA) 100 

Брой фази 3

Алтернаторът отговаря на следния стандарт:

AS 1359 11ЕС 34-1 1 | BS EN 60034-1 | 
VDE0530 |BS 5000 | CAN/CSA-C22.2-100 
| N'KMA MG1-32

Коефициент на могцност (cos ср) 0,8 
КПД 50%  натоварване rj (% ) 92,2%  
КПД 75%  натоварване т\ (% ) 91,5%  
КПД 100% натоварване г) (% ) 90,3%  
КПД 110% натоварване ц (% ) 89,8%

Ниско вълново 
О изкривяване;
О THD (100% load) = 2% ^

THF < 2%
О Съответства иа: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2 стандарти за радиосмущенията.

Забележ ка: Dayaiicch си зяпздва нршнчто да променя псинкн чаракчериечиси на генериторннге
KtiMimiCLk’nHi й*?.:м1Г4Дгш.гие1ПЛЕ!. ...... ... ............ .....  .’ s’..'- .—.... .

V.0-20.10 Еюс.мглк-)щ-тупч“ 30/J0/20i*5 |
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4  /  Спецификации im масата

Комплект генераторен, монтиран върху електрозавареца. рама, изработена от 
високоякостна стомана, боядисана с електростатична епоксидна полиестерна боя, 
Моноблока е монтиран към рамата чрез антивибрационни амортисьори. Резервоар за 
гориво, разположен в рамата, снабден с  измервателна сонда и инсталация на гориво 
към двигателя. Тестван в камера със солена мз,г.ча съгласно ASTM  В -117-09, 
устойчивост 500h. Затворена основна рамка, за да се избегне разливане,

5/Спецификации на обезшумителния кожух
Електрозаварки кожух, изработен от  тадвайизирана високоякостна стомана, 

боядисана с епоксидно-полиестерна боя е електростатична основа. Вътрешна 
звукоизолация с акустична и огнеустойчива изолираща каменна вата. Ефективно 
ауспухово гърне обезшумен тип -35dB (А ) за евакуация на газовете навън с капачка 
за дъжд. Тестван в камера със солена мъгла съгласно стандарта ASTM  В-117-09, 
устойчивост 720h. Степен на механична защита 1Р44

6 /  Контролен панел
Включително защитни устройства, дистрибуция с  DSE 7320 MK.ll контролна карта, 

която позволява да се работи в автоматичен, ръчен или чрез режими на стартиране 
на сигнала.

6.1 ;  Основни елементи на контролния панел

O' • Бут<>н ЗЯ 

О  А в а р и й н о

спиране.
• защита:

4-полюсна магнитотермична защита срещу претоварвания и къси вериги. Предпазиит1редтезите^и за
устройството за управление.

Производител / модел Schneider EasyPacl I60A4P

6.2 ' Контролна кар та

DSE.7320 МКП DEEP SEA контролна карта с мрежов монитор. Комплектът Гснер! 
автоматично ще се стартира при откриване на неизправност в електрическата мре> 
изключи автоматично, когато електрическото захранване ее възстанови. Може да | 
ръчен режим и по сигнал. Тя ви позволява да наблюдавате широк спектър от парад 
генератора и да показвате информационни сигнали, състояние и аларми.

Модулът включва коммуникационни портове USB, RS232, RS485, а също и DSENet® за 
разширяване на системата. Възможност за Ethernet мрежа (щепсел).

Целият модул се конфигурира лесно чрез компютър, като се използва специфичната 
еофтуерна конфигурация за DSE.

Той има осветен LCD дисплей 132х64р с 4 реда текст, 5-клавишНа навигация през менюта, 9 
коифигурируеми изхода и 8 конфигурируеми входа, програмируеми часовници и аларми, 
четене и показване на стойности на параметри, включително RMS стойности.

Различни режими на работа: AUTOMATIC режим, MANUAL режим. SIGNAL, режим н 
TEST режим.

(елек I fxxviai и и п и  
съвм естим ост) | ItS  E N  6IOOO -  6 - 
4(еш сгром а1 н и ш а  
сьв м е е тм о сг) | B S  E N  60950 
(e «k rp ip te c i«i безопасност) | BS1 
E N  61ООО -  6-2 (т«м п ч »ту1 * |) |
B S E N  60068-2- 6 (вибрация) | B S  
E N  60068-2-30(Ш ю ж ност) 1BS 
E N  60068-2-27 (удар).

Други алтернативни конфигурации са достъпни при поискване зр'рд5йдарлв<не, на 
възможностите на режимите на работа

: DiM0 nech сн иппаяад пршкоб ,ia пременя «сипки характери* зй/ioccrti* |
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менюто- •••-—

Прехвърляне към 
мрежата ."....
(ръчно управление)

Товар на 
мрежата

С п и р ан е  на 
Г е н е р а т о р  
ен
комплект!

Основен дисплей за
състоянието и апаратурага

4 хонфигурируеми светодиода

Прехвърляне към
генератор......

(ръчно управление)

Ci'ftpt пране на 
двигателя (ръчен 
режим)

Ч
Изключване иа алармата

Р ъ чн о  уп р авл е н и е Тествайте к режим Изберете Автоматичен режим
йа зареждане

6.2Л /  Разрешаване на четене

Ш ®  в а я и
, Скорост на въртене .Температура на двигателя

[Налягане на маслото .Брояч па часове

Напрежение на батерията [Брой стартиращи двигатели

Нине на гориво Коксумагориво

[Напрежение па генератора (L-N) Йапрежаше на генератора (L-I.) :

Честота на генератора (Интензитет на генератора |

Коефициент на. мощност Натоварване на генертора (kW, kVA, kWh, 
l-VAM

Провал при стартиране Висока температура на двигателя

• ш я в Ь .  ■-■■зтм*
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Главно напрежение (L-l.) 

Основна честота

Щ:§.

& Отговор ма генераторен комплект иа напълно 
конфигурируема аларма чрез--ШЩ7320 МК)) софтуер.
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Генераторният комплект има следното допълнително оборудване:

1500 оборота в минута дизелов двигател е водно охлаждаме. Електронен 
регулатор на двигателя.
12-лпололник с електронно регулиран алтернатор.
Дигитален модул за управление на Deep Sea Electronics (7320 МКП). 
Контролер за ръчен старт.
Визуализация на нивото на горивото на дисплея т аларма за изключване 
иа нивото на горивото.
Ниско ниво на водата а алармата на радиатора.
Високо-затихваш приглушен ауспух с капачка против дъжд.
260-литров интегриран метален резервоар в основната рамка с люк за 

/" '  почистване.
Поцинкована метална плоча, епоксидно боядисано, звукоизолирано тяло с 
външен порт за пълнене е ключ.
Бутон за аварийно спиране е механизиран външен достъп. Контролен 
панел с магнито-термична защита.
OPTIMA батерия без поддръжка и превключвател за изключване на 
батерията.
Подсилен стълб.

0  SCHNEIDER защита от изтичане на земята.
Подсилени терминали на шината.

Подгряващи свещи.
Защита на мобилни и горещи части.
Затворена рамка, за да се избегне разливане на течности,
Радиатори, готови да работят при 50 с С.
Оборудване, подготвено за интервали за поддръжка на всеки 500 часа. 
Външен порт за пълнене е ключ:
Избягва вътрешни разливи и възможни пожари,
Viscofan (няколко модела, оборудвани с двигатели иа Volvo),

7.1 ; ReiitalPli" комплект

Комплектът RenlalPlas е включен в обхвата на доставката иа генераторния комплект. Състои се от:

Високоефективен филтър за разделяне на гориво.
Ръчна помпа за източване на масло.
Генератор на постоянен магнит (PM G  +  М Х 341).
Генератор е A V R  =Е 1%  регулиране на напрежението и PM G възбуждане.

О  Основни конфигурации па рамката:

Осиципи конфшл раним 1ш рлмкнгя

: • 2 х Schucko 

I ■ 1 х 16А 2Р+Т 230V 

- • 1 х 32А 3P+N+T

1 ; 1 х 63А 3P+N+T 

1 х 125А ЗР-iN+T

7c . т Щ ь Ш Щ т  1 STAMF0RD UCI2740

У7$;;/ Стандартен обхват на доставка
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Долуподписанат а Десислава леониоова ннгелиьи, удостоверявам верността на 
извършения от мен превод от английски език на български език на приложения
документ. Преводът се състои от 8 страници.

/





UROMHRK
ГРАФИЦИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГЕНЕРАТОРА И НА ДВИГАТЕЛЯ

Г "

1. График за поддръжка на дизеловия генератор:

Работете с генератора за 1ч

Проверете връзките с товара и разпределението (паралелно работещи генератори) 

Проверете връзките на батерията

Проверете електрическото свързавне на контролната система 

Проверете работата на ауспуховата система 

Проверете лампите и индикаторите на контролния модул 

Проверете работа на АВР таблото по време на превключване 

Проверете нивото на течностите в събирателнтата вана (в зависимост от версията) 

Проверете нивото на електролита в батерията 

! Проверете състоянието на въздуховодите 

I Проверете алармите в контролния модул 

Проверете водонепропускливостта на кожуха (само обезшумен тип генератори) 

Външно почистване на горивния резервоар и тръби 

; Почистете контролния модул и проверете връзките 

’ Проверете антивибрационните тампони, фитингите и ремъците 

! Проверете нивото на вибрации и шум, съгласно действащото законодателство 

i Проверете състоянието на боята на кожуха (само обезшумени генератори)

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

2. График за поддръжка на двигателя:

Проверете нивото на маслото в двигателя 

Проверете нивото на горивото 

Проверете нивото на охладителната течност 

Проверете масления филтър 

Проверете въздушния филтър 

Проверете горивните филтри

Проверете филтрите на охл. система

Проверете ремъците на вентилатора и състоянието 
на алтернатора за зареждането на батерията

IBPOMAPKET КОМПРЕСОРС АД
1офия 1532, Казичене,ул. Околовръстен път 454 
еп.: (02) 97 67 204, факс: (02) 97 67 211 
ompressors@euromarket.bg

X

X

X

X

X

X

X
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Проверете състоянието на радиатора, степента на 
замърсяване.

Проверете състоянието на топлоизолацията на 
ауспуховата система

Проверете за липса на изпускане на изгорели газове 
отауслуховаа система.

Сменете двигателното масло и масления филтър 

Подменете горивните филтри 

; Почистете/ подменете въздушния филтьр/и 

Проверете всмукателната система на двигателя 

Проверете налягането на охладителната система

Подменете охладителната течност

Източете и измийте обилно с вода охладителния 
кръг

Проверете оборотите на двигателя и контролера на 
оборотите

Проверете термостата и дюзите

Подменете ремъците на вентилатора

Подменете ремъците на алтернатора за зареждане на 
батерията

X

X

X

X

X

X

X

X
I

X

X

I

■

!

;

X

06.11.2019Г. 
гр. София

Т в качеството
Изпълнителен: 4'д^е^трр'''^и пълномощник на 
Георгиев Борисов" -  Председател на СД, 
пълномощно с per. № 15142 от 08.12.2017 г. на 
с per. № 536 на ИК
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Превод от английски език

Dagartech ISO 9001SGS Системно сертифициране 
Акредитирано според ENAC

Оторизационно писмо на производител
(за дизелови генераторни инсталации)

До всички, до които това може да се отнася 

Ние,

ДАГАР ТЕХНОЛОДЖИС С.Л., дружество, което е надлежно учредено и извършва търговската си 
дейност по силата на законодателството на Испания, с корпоративен адрес на Полигоно 
Чентровия, Кайе Панама 12, наве 1, Ла Муела -  Сарагоса) Испания -  с ДДС номер ES В99416539, 
представлявано от Г-н Давид Гарсия Лакайе, в качеството му на негов Генерален Мениджър,

Чрез този документ упълномощаваме дружеството,

ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД 
Евромаркет Център 

454 Околовръстен път, Казичене 
1532 София, България

Да продава, доставя и извършва пускането в експлоатация на дизелови генераторни 
инсталации, произвеждани от нас на територията на България. Евромаркет Компресорс АД е 
упълномощено да извършва поддръжка и ремонт на машините през гаранционния период и 
след изтичането му.

Дата на валидност: 01-09-2019/31-12-2020

Сарагоса, Испания, 1-ви септември 2019-та
/п<
Г-н
Tei
ДА.

Dagartech
ДАГАР ТЕХНОЛОДЖИС С.Л. 
Кайе Панама, 12 Наве 1, 
Полигоно Чентровия

Данъчен идентификационен код: В99416539 
50196 Ла Муела
(Сарагоса) ____

Долуподписаната Десислава Леонидова Ангелова, удостоверя< 
от мен превод от английски език на български език на прило. 
състои от 1 страница. ,  , л

>ршения 
одът се





Oagartech

Manufacture's Authorization Letter 
(For Diesel Generators Set)

TO WHOM IT MAY CONCERN

We,

DAGAR TECHNOLOGIES S.L., a company duly incorporated and existing under the Law 
of Spain, with corporate address at C/Panama, № 12, Nave 1, Poligono Centrovia, 50198 
La Muela (Zaragoza), Spain, with VAT Number ESB99416539, represented by Mr. David 
Garcia Lacalle, acting as its General Manager.

Hereby authorize the company,

To sale, deliver and do the commissioning of diesel generator sets manufactured by us 
in territory of Bulgaria. Euromarket compressor JSCo is authorized to carry out 
maintenance and repairs of the machines during the warranty period and after it 
expires.

Validity date: 01/09/2019 -  31/12/2020 

Zaragoza, Spain, September, 01st 2019

EUROMARKET COMPRESSORS JSCo
Euromarket Center

454 Okolovrasten pat, Kazichene 
1532 Sofia, Bulgaria

DAGAR TECHNOLOGIES SL

j  Za ragoza  (Spain)hP o lig o no  Centrovia, c / Panam a. 12 

La M u e la  50198
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към договор № од.

за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при доставки и услуги 
в обекти, помещения, работни площадки и затворени зони, експлоатирани от „Софийска вода" 
АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото споразумение е в изпълнение на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд и е неразделна част от договора.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Софийска вода (Възложител) и Евромаркет Компресорс АД (Изпълнител) се информират 
взаимно за:

a. рисковете при изпълнение на услугата на територията на затворената зона;
b . необходими и предприети мерки за управление на риска за безопасността и 

здравето (БЗР);
c. промени в условията на труд и обстоятелства, налагащи допълнителни мерки за 

осигуряване на БЗР;
d. неблагоприятни отклонения от очакваното изпълнение, инциденти и злополуки
e. опасност от авария или пожар.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ координират действията си при инциденти, злополуки, 
и/или аварии, в това число - първа долекарска помощ на пострадали и опазване на живота и 
здравето на хората на обекта, съоръженията и оборудването

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си сътрудничат при разследване, анализ и корекция на 
отклонения, застрашаващи безопасността на хората, инциденти и злополуки.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя поименно лице за координиране на дейностите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(Контролиращ служител)

5. Изпълнителят се задължава да спазва правилата и условия, свързани с БЗР н Възложителя, за 
които е уведомен от Възложителя, включително:

5.1. условията на труд и трудовия процес, използваните материали и опасни 
вещества, съществуващите опасности и рискове за здравето и безопасността на хората 
на територията на затворената зона, в която ще се извършва услугата, тяхното 
непосредствено и последващо въздействие.
5.2. правилата за вътрешния трудов ред;
5.3. общите правила за безопасност и здраве на зоната;
5.4. лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), 
необходими за защита от специфични за зоната опасности;
5.5. контролно-пропускателния режим, маршрутите за движение и санитарно- 
битовите помещения за съответната затворена зона;
5.6. изискванията към транспортни средства;
5.7. рисковите зони/места и използваните знаци и сигнали;
5.8. местата за хранене, пушене и почивка;
5.9. план за евакуация и очаквани действия при извънредни ситуации;
5.10. друга информация с отношение към безопасността и здравето.

Споразумение



6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда начален инструктаж на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 
първото посещение на затворената зона и не по-рядко от веднъж за календарна година.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по БЗР на 
територията на затворената зона.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не допуска или отстранява от обекта работещи на Изпълнителя, 
които нарушават правилата за безопасност и здраве при работа.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойки и/или да прекрати договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 
нарушаване на правилата за безопасност при работа, на основание предвидени в договора 
клаузи.

Ю.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява услугите по договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез:
10.1. всички необходими за дейността документи, лицензи и разрешителни;
10.2. актуална оценка на риска за дейностите/услугите, които изпълнява (ще 
изпълнява) на площадката;
10.3. правоспособен и квалифициран персонал по поименен списък с 
притежаваната от тях правоспособност и актуални документи, които я доказват
10.4. персонал без медицински противопоказания за извършваните дейности 
и условията на труд (декларация с имената на работещите);
10.5. определяне, осигуряване и документиране на всички необходими 
инструктажи и обучения;
10.6. актуални , оповестени и достъпни инструкции и правила за безопасно 
извършване на услугата;
10.7. налични изправни колективни и лични предпазни средства и работно 
облекло
10.8. оборудвана аптечка за оказване на първа долекарска помощ

И.Правилата и изискванията за БЗР в съответната зона на Възложителя са задължителни за 
работещите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако няма друго писмено споразумение за това.

12. Преди доставката на работно оборудване и съоръжения, Изпълнителят предоставя на 
Възложителя на български език на електронен и хартиен носител сертификат за съответствие, 
информационни листа, инструкции, схеми, ръководства за монтаж, експлоатация и 
поддръжка.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и предоставя при поискване на Възложителя доказателства за 
изпълнение на т. 10.

14. Проектираните и/или доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти, стоки и работно оборудване 
отговарят на нормите и изискванията за безопасност и здравето и в приложимите за тях 
изисквания за техническо съответствие.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число реда и 
чистота на работните места, на които осъществява дейността си.

16. ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за спазването на правилата за безопасност при работа и 
изискванията на вътрешните документи по БЗР от всеки от работещите си.
Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване
на дейности, предмет на договор, се възлага на контролиращи служители: 
(от страна на) Възложителя -.......................................

,, (име, длъжност, тел.
(от страна на) Из.

..................................... .V._..., (име, длъжност, тел.
^Иълнител  ̂-  ................................

.., (име, длъжно!

ВЪЗЛОЖИ! ИЗПЪЛНИТЕЛ



Към договор № .. ............

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на 
околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на 

обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска 
вода" -  АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и
процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето 
споразумение между Възложителя -  "Софийска вода" АД и Изпълнителя Евромаркет 
компресорс АД

СПОРАЗУМЕНИЕ

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване 
на околна среда носят:

Възложителя -  за дейностите свързани с експлоатацията на ЕМП/отдел, станция, 
звено/

Изпълнителя -  за дейностите предмет на договор № 1 Ш .

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага 
на:
От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора...... ...........................................................................
на длъжност................................................................................................................
От страна на Изпълнителя ....... . S . ^ . A ^ j f ? . . . ..........................................
на длъжност......................................................... ............................................................

1 .0  Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

1.1  Има сходни на тези на „Софийска вода" АД принципи и политика по опазване 
на околната среда.

1 .2  Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от 
изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, 
документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран 
отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна 
организация с използване на методи одобрени от компетентните органи 
(РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода" АД посочено в 
договора.

1 .3  Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов 
контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, 
добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.

1 .4  При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури 
премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му 
обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото 
му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) 
покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), 
удоволствия, ще бъде изисквано.

1.5 В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва 
да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.



1.6 Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците -  да изготви 
и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или 
оползотворяване на генерираните отпадъци.

1.7 Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, 
рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на 
подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за 
количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да 
ги предоставя на „Софийска вода" АД при поискване.

1.8 Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода" АД или от 
Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да 
бъдат прилагани по всяко време.

1.9 Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти 
по отношение на контрола на шума за строителните площадки.

1.10 Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от 
Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, 
околната среда, работниците и посетители на обекта.

1.11 Разработи Авариен план, който определя методологията и отговорните лица за 
действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, 
като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички 
обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при 
подизпълнителя.

1.12 Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат 
поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и 
стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се 
съхранява.

1.13 Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м
разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи
(канали).

1.14 Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно 
отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.

1.15 При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички
изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.

1.16 За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от 
производителя,

1.17 Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на 
специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на 
разстояние от дренажни системи и водни обекти.

2.0 Възложителя се задължава да:
2.1 При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците 

от дейността на Изпълнителя.
2.2 При контатирани нарушения на правилата по опазване на околната среда, 

длъжностните лица на Възложителя да съставят контативени протоколи, копие 
от които се предоставя незабавно на Изпълнителя,.

2.3 Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) отсраняване от обекта 
на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната 
среда.

2.4 Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) преустановяване на 
работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на 
околната среда.



2.5 При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да 
намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за 
опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода" АД може да извършва проверки на място за спазването на 
изискванията, посочени в настоящето споразумение.
Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра^ по един за 
всяка от страните .

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕ/




