
ДОГОВОР У Н Л - Г
Заличавания на основание ЗЗЛД

„Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено"

За обособена позиция 2

Настоящият договор се сключи на в гр. София на основание
Решение ДР-....Л,?.-?:....... /  на Възложителя за избор на
изпълнител на обществена поръчка с № ТТ001571
между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак, в качеството 
му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител 
и

„Волво Груп България" ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК 131157196, седалище и адрес на управление: гр. София 1331, 
бул. „Сливница" №630, представлявано от Прокоп Димитров Прокопов и Карин 
Ингрид Кристина Йохансон в качеството им на Управители, наричано за краткост в 
този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извършва 
доставките и услугите, предмет на обществената поръчка за: „Сервизно
обслужване на самосвали с марка Рено" с номер ТТ001571, съгласно одобрено 
от възложителя техническо - финансово предложение на изпълнителя, което е 
неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени 
съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора".

2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от 
настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство 
в посочения по - долу ред:

2.1. Договор;
2.2. Раздел А: Техническо задание - предмет на договора и техническото 

предложение на изпълнителя;
2.3. Раздел Б: Цени и данни;
2.4. Раздел В: Специфични условия на договора;
2.5. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;

3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва доставките/услугите, предмет 
на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

4. В съответствие с качеството на извършваните доставки/услугите, Възложителят 
се задължава да заплаща на изпълнителя съгласно цените по Договора, вписани 
в ценовите таблици към настоящия Договор за съответната обособена позиция, по 
времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи 
условия на договора.

5. Договорът за обособена позиция 1 е със срок 2 години и влиза в сила, считано 
от 01.06.2017 година, от която дата стартира срока на договора.

6. Договорът за обособена позиция 2 е със срок 2 години и влиза в сила, считано 
от датата на първата писмена поръчка/възлагане от Възложителя, от която дата 
стартира срока на договора.

6.1. В случай, че първата поръчка/възлагане не бъде направена/о от 
възложителя към изпълнителя до 01.06.2017 година, то срокът му започва 
да тече от 01.06.2017 година.

6.2. В случай, че договорът се сключи след 01.06.2017 година, то срокът му 
започва да тече, считано от датата на подписването му.

1



7. Прогнозната стойност на договора за посочения в т.5 и т.6 срок е обявената 
стойност за съответната обособена позиция, както следва:

7.1. За обособена позиция 1: 80 000.00 лева без ДДС, без стойността за 
опции/изменения, посочени по-долу.

7.2. За обособена позиция 2: 70 000.00 лева без ДДС, без стойността за 
опции/изменения, посочени по-долу.

8. Изменения, включително опции и подновявания на договора за 
съответната обособена позиция:

8.1. Договорът може да бъде изменян съобразно чл.116 от ЗОП.
8.2. Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на 

дейностите, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно 
съгласие между страните, при условията на договора, срокът му може да 
бъде продължен до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца.

През периода на продължения срок на договора възложителят има право да възлага
дейности предмет на договора на стойност до:

8.2.1. Обособена позиция 1: 40 000.00 лева без ДДС.
8.2.2. Обособена позиция 2: 30 000.00 лева без ДДС.

8.3. В случаите на такова изменение/удължаване възложителят има право да 
изиска гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за 
изпълнение по договора, приложен върху стойността на опцията за 
съответния продължен срок на договора.

8.4. Предвидените в ЗОП и в този договор изменения и опции се осъществяват 
чрез двустранно подписани споразумения между страните.

9. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия 
Договор съгласно чл.111 от ЗОП, в размер на 3500.00 (три хиляди и петстотин), 
която се равнява на 5% (пет процента) от стойността за съответната обособена 
позиция по т.7 от този раздел, без да се включва стойността за 
опциите/подновявания. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, 
срока на договора, без да включва срока за удължаване (опция).

10. Задълженията на изпълнителя по отношение на гаранционния срок на стоките, 
предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения 
гаранционен срок.

11. В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето 
лице, за изпълнението на поръчката изпълнителят и третото лице, чийто 
капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.

12. В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на 
подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

13. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Иво Здравков - 
0886 969099.

14. Контролиращшираш служител по договора-, от ст|>ана на Изпълнител:

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните, въз основа и в съохвехствие с българското право.
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РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предмет на договора е Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено в 
сервизна/и база/и и на обекти на изпълнителя, намиращи се на територията 
на град София.

1.2. Предметът е разделен на следните обособени позиции:

1.2.1. Обособена позиция 1: Сервизно обслужване на самосвали с марка 
Рено Мидлум.

1.2.2. Обособена позиция 2: Сервизно обслужване на самосвали с марка 
Рено Керакс.

1.3. Предмет на договора са ценови таблици №1 за съответните обособени 
позиции, в които са посочени резервни части и консумативи, необходими за 
сервизно обслужване на машините, с които разполага Възложителя към 
момента на провеждане на процедурата.

1.4. Предмет на договора са ценовите таблици №2 - за съответните обособени 
позиции.

1.5. Възложителят разполага със следният брой машини за съответните 
обособени позиции:

1.5.1. Обособена позиция 1- 10 броя.

1.5.2. Обособена позиция 2 - 3  броя.

1.6. Възложителят си запазва правото да променя броя на машините при 
запазване на условията на договора.

1.7. На изпълнителя не се гарантира продължителност на дейностите, както и 
количество на възлаганите доставки и услуги.

1.8. Изпълнителят приема и се задължава да обслужва, в съответствие с 
уговореното, всички МПС, за които е сключил този договор.

1.9. Изпълнителят извършва дейностите, предмет на договора, съобразно 
посочените от него цени в Ценовата таблица и в съответствие с останалите 
изисквания по Договора.

1.10. Изпълнителят осигурява 12 месеца гаранция за вложените части и 
извършения ремонт за всеки ремонтиран от него товарен автомобил.

1.11. За всички възникнали нужди от резервни части и консумативи, невключени 
в Ценова таблица №1, но фигуриращи в официалния каталог на 
производителя, Възложителят си запазва правото да ги поръчва на 
изпълнителя на стойност до 15% от прогнозната стойност на Договора.

1.12. След искане от страна Възложителя, Изпълнителят изпраща оферта за 
резервни части и консумативи с включена отстъпка в съответствие с 
таблица-отстъпка, предложена от изпълнителя и приета от възложителя в 
хода на процедурата. Изпратената от изпълнителя оферта се одобрява от 
Възложителя.

1.13. В случай че дадена марка резервна част/консуматив от ценовата таблица не 
е налична на пазара, изпълнителят може да предложи на възложителя нова 
алтернативна част/консуматив със същите технически характеристики на 
равна или по-ниска цена от посочената в ценовата таблица.

1.14. Обменът на информация се извършва по телефон, факс, пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по електронна 
поща, с електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния 
документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ
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2.1. Изпълнителят се задължава да предоставя бързи и качествени доставки и 
услуги, като извършва поддръжката и ремонта по икономически ефективен 
начин в рамките на договорените срокове за всяко отделно изискване за 
поддръжка. При предоставянето на тези услуги изпълнителят се задължава 
да спазва всички законови разпоредби и установените норми за 
безопасност. Договорът обхваща поддръжката и ремонта на товарните 
автомобили в сервиза на изпълнителя с негови труд, резервни части и 
материали. Експлоатацията на товарните автомобили е задължение на 
Възложителя. Представител на Възложителя е отдел "Транспорт".

2.2. Изпълнителят извършва техническо обслужване и сервизна дейност, 
включително доставка на резервни части.

2.3. Изпълнителят разполага със сервизна база с оборудване за диагностика и 
ремонт на МПС, съгласно предписанията и изискванията на производителят 
на марката, включително и със специализиран софтуер за пълна 
диагностика на автомобилите предмет на договора.

2.4. Изпълнителят извършва техническо обслужване на описаните МПС съгласно 
схемата за техническо обслужване, дадена от производителя.

2.5. Изпълнителят осигурява технически компетентен персонал за изпълнение на 
предмета на договора.

2.6. Изпълнителят е длъжен да спазва предписанията на производителя и в 
пълен обем да изпълнява необходимите дейности при извършване на 
обслужването.

2.7. Изпълнителят извършва преглед и рутинна проверка на всяко МПС, предмет 
на договора, постъпило при него за техническо обслужване, поддръжка или 
ремонт.

2.8. Срокът за извършване на техническо обслужване или ремонт на дадено МПС 
започва да тече от датата и часа, в които то е предадено от възложителя на 
изпълнителя и на изпълнителя е възложено, чрез Приемо-предавателен 
протокол/сервизен протокол. Изпълнителят няма право да отлага 
приемането на МПС и започването на ремонта му, както и да отсрочи 
приемането му и/или започването на ремонта за по-късна дата.

2.9. Товарните автомобили, предмет на договора, се предават за ремонт на 
изпълнителя, като се попълва Документ за възлагане/сервизен протокол и 
се описват проблемите, които показва техническата единица.

2.10. Изпълнителят съгласува с представител на Възложителя обема, 
приблизителната стойност и срокът на ремонта след дефектиране, но преди 
започването на ремонта.

2.11. След извършване на сервизните дейности, представител на Възложителя 
приема извършената услуга, подписвайки Приемо-предавателен 
протокол/сервизен протокол, като по този начин се съгласява с извършеното 
от изпълнителя.

2.12. Когато е възможно, ремонти, които не са свързани с безопасността, могат да 
бъдат отложени с предварително съгласие на възложителя.

3. ПОДДРЪЖКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМОНТА

3.1. Изпълнителят предоставя всички дейности по поддръжката, ремонта и 
техническото обслужване на описаните в този раздел машини в собствена 
база, със собствен персонал, резервни части и материали.

3.2. Изпълнителят се грижи всички ремонтни дейности да се извършват от 
квалифицирани и компетентни механици.

3.3. В случай, че по време на техническо обслужване или по време на сервизни 
дейности се установи, че се налага и друга дейност, освен възложената,
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Възложителят ще бъде уведомен за това, както и за срока, в който откритият 
проблем ще бъде отстранен и за стойността на тази дейност. Съответната 
работа ще бъде извършена само при получаване на потвърждение от 
Възложителя.

3.4. Изпълнителят ще допуска и подпомага представителите на 
застрахователните компании да извършват оглед на щетите.

3.5. Когато е налице съмнение относно точния размер на щетите или се налага 
проверка от страна на застрахователната компания на Възложителя, или на 
лизингодателя, изпълнителят ще следва писмените инструкции на отдел 
„Транспорт".

4. ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ

4.1. Изпълнителят осигурява само нови и неупотребявани резервни части и 
консумативи, които са одобрени от производителя на марката.

4.2. Изпълнителят осигурява необходимите резервни части и консумативи в 
рамките на договорения срок за ремонта. Те трябва да са осигурени от 
производител, който има внедрена система за качество или оригинални - от 
производителя на марката. При поискване от страна на Възложителя, 
изпълнителят трябва да представи документ, доказващ произхода на 
резервните части/консумативите.

5. МАСЛА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

5.1. Всички масла, смазочни материали и консумативи, необходими за 
обслужването на техниката, трябва да отговарят на изискванията, описани 
от производителя на марката за съответния модел.

5.2. Маслата и смазочните материали трябва да се съхраняват в запечатани 
контейнери и да бъдат обозначени с названието и типа на маслото или 
смазочния материал.

5.3. Не могат да се използват масла или смазочни материали, които са замърсени 
с прах, песъчинки, вода или други примеси.

6. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

6.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата при участие в процедурата.

6.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

6.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

6.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, 
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 
поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването 
на договори за услуги, които не са част от договора за обществената 
поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

6.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са 
длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
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6.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането 
за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

6.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е 
длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването 
му.

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

6.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
изпълнителя.

6.10. При услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след 
сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят 
уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация 
в хода на изпълнението на поръчката.

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

6.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;

6.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на 
дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани 
съобразно изпълнените до момента дейности.

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

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всички цени са в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната 
запетая.

1.2. Цената за сервизен час от Ценова таблица №1 включва стойността на труда 
за ремонт на машината в сервиз на изпълнителя за срок от един час, заедно с 
всички разходи, режийни разноски и печалба на изпълнителя, както и всички 
договорни задължения на изпълнителя по договора, било подразбиращи се 
или изрично упоменати, без да се включват цените на резервните 
части/консумативите.

1.3. Цената за сервизен час от Ценова таблица №1 за съответната обособена 
позиция е една и съща за всички марки и модели на машини, подлежащи на 
сервизно обслужване по този договор.

1.4. В Ценова таблица №1 са описани резервните части и консумативите, 
необходими за сервизно обслужване и ремонтни дейности на машините, с 
които разполага Възложителят към момента на провеждане на процедурата.

1.5. Цените по договора са крайни от тях са приспаднати всички възможни 
отстъпки, и включва всички договорни задължения на изпълнителя, било 
подразбиращи се или изрично упоменати, включително транспортните 
разходи до обектите на доставка, намиращи се на територията на гр. София..

1.6. Цените заложени в Ценова таблица №1 и процентът отстъпка от Ценова 
таблица №2 са постоянни за срока на договора, считано от датата на влизане 
на договора в сила.

1.7. На изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на 
дейностите.

1.8. Цените са постоянни за срока на договора, считано от датата на подписването 
му, освен в посочените в договора случаи.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Въз основа на извършените ремонтни дейности, използваните сервизни 
часове и резервни части, изпълнителят изготвя Приемо-предавателен 
протокол/сервизен протокол за всеки отделно ремонтиран автомобил на 
Възложителя.

2.2. Изпълнителят и Контролиращият служител подписват Приемо-предавателен 
протокол/сервизен протокол. В случай че Контролиращият служител има 
рекламация срещу качеството на предоставените ремонтни услуги, 
последният описва своите забележки, количеството и вида на рекламираните 
дейности в протокола, които изпълнителят разглежда и отстранява 
забележките незабавно за своя сметка.

2.3. Изпълнителят издава коректно попълнена фактура въз основа на подписания 
без възражения от двете страни Приемо-предавателен протокол/сервизен 
протокол.

2.4. В случай, че изпълнителят е обединение, представените от изпълнителя 
фактури за плащане на изпълнени дейности по договора трябва да бъдат 
издадени от името на Обединението.

2.5. Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за 
изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

3. Банкови реквизити на изпълнителя (подават се от избрания изпълнител преди 
сключване на договора): Банка: УниКредит Булбанк АД, BIC: UIMCR.BGSF, IBAN: 
IBAN BG36UNCR70001505520223.

4. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ
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ЦЕНОВА ТАБЛИЦА N91

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 -  Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено Керакс

Цена на серви
Д|

зен час, в лв„ без 
ЦС - С 49.50

№
номер/код на 

резервната 
част/консуматив

Описание на резервната част/консуматив Мерна единица
Ед. цена 

(лева,без ДДС)- 
(А)

Време за 
ремонт (в 
минути)-(В)

Стойност на 
труда-(О)
D=B*C/60

Обща стойност-(Е) 
E=A+D

Renault Кегах 2009 г, шаси: VF634DPA000005286, двигател: 152320. Наличен брой автомобили - 3 бр.

1 7420972291 Филтър горивен брой 76.74 24 19.80 96.54
2 7421380483 Филтър горивен предварителен брой 106.11 24 19.80 125.91
3 7421561278 Филтър маслен брой 53.16 12 9.90 63.06
4 7421561284 Филтър маслен бпой 61.40 12 9.90 71.30
5 5010269584 Филтър въздушен пълнител боой 108.25 12 9.90 118.15
6 5001865725 Филтър въздушен боой 175.84 18 14.85 190.69
7 7485134455 Филтър климатик боой 32.99 б 4.95 37.94
8 5000820895 Филтър хидравлика брой 17.27 12 9.90 27.17
9 7421333098 AD BLUE филтър брой 133.97 30 24.75 158.72
10 7485135854 Дехидрататор боой 191.69 30 24.75 216.44
11 7421534374 накладки поедни комплект 188.36 306 252.45 440.81
12 17421534386 накладки задни комплект 210.34 306 252.45 462.79
13 7421451969 спирачни дискове/барабани предни комплект от 2 броя

784.78 114 94.05 878.83
14 7421451973 спирачни дискове/барабани задни комплект от 2 броя

829.13 120 99.00 928.13
15 7420713921 спирачна камера предна комплект от 2 броя

1 885.19 126 103.95 1 989.14
16 7420736417 спирачна камера задна брой

632.10 126 103.95 736.05
17 7421662256 тресчотка лява/дясна предна брой

159.26 66 54.45 213.71
18 7421662262 тресчотка лява/дясна задна брой

187.81 66 54.45 242.26
19 7421390592 главен спирачен кран брой

1 177.62 102 84.15 1 261.77
20 5001867640 кормилен накрайник напречна щанга лява резба брой

143.48 136 112.20 255.68

21 5001867641 кормилен накрайник напречна щанга дясна резба брой
143.48 136 112.20 255.68

22 7421566080 кормилен накрайник надлъжна щанга брой
304.84 72 59.40 364.24

23 7482231732 предна стабилизираща шанга брой
681.99 144 118.80 800.79

24 7482074380 тампони предна стабилизираща шанга брой
64.39 96 79.20 143.59

25 7485130484 ремъци и ролки комплекггт DXI12
брой

438.25 108 89.10 527.35
26 7421734245 нагревател AD BLUE

брой
122.12 18 14.85 136.97

27 7421018113 SCREEN WASH PUMP брой 146.93 18 14.85 161.78
28 5010151348 заглушител брой 35.61 12 9.90 45.51
29 7421295227 V-щанга брой 1 957.73 228 188.10 2 145.83
30 7482231732 ANTI- ROOL BAR брой 681.99 144 118.80 800.79

ТТ001571-„Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено' 1



ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 -  Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено Керакс

Цена на серви
д;

зен час, в лв., без
ас - с 49.50

№
номер/код на 

резервната 
част/ консуматив

Описание на резервната част/консуматив Мерна единица
Ед. цена 

(лева,без ДДС)- 
(А)

Време за 
ремонт (в 
минути)-(В)

Стойност на 
труда-(Ц) 
D=B*C/60

Обща стойност-(Е) 
E=A+D

31 5010066498 Скоба ресор брой 119.56 114 94.05 213.61
32 5010630364 U-болт __________ брой__________ 110.77 114 94.05 204.82
33 7420883483 фитинг брой 199.65 60 49.50 249.15
34 7420869387 сензор горивен филтър брой 347.94 24 19.80 367.74
35 5010545581 помпа съединител брой 717.57 150 123.75 841.32
36 5001867227 съединител комплект комплект 1 278.53 408 336.60 1 615.13
37 7482074380 тампон брой 64.39 30 24.75 89.14
38 7420929989 втулка бпой 110.22 138 113.85 224.07
39 7420840318 амортесьор кабина бпой 194.68 48 39.60 234.28
40 7420442252 тампон задна стабилизираща щанга брой 297.79 96 79.20 376.99
41 7420390836 тампон ресьор заден __________бдой__________ 602.70 114 94.05 696.75
42 7482374686 кормилен прът брой 1 034.40 174 143.55 1 177.95
43 7485133870 шенкелен болт брой 408.73 384 316.80 725.53
44 7420929989 тампон ресьор преден бпой 110.22 138 113.85 224.07
45 7421617479 шайба водна помпа брой 228.88 12 9.90 238.78
46 7422064150 казанче брой 279.36 102 84.15 363.51
47 7422253165 амортесьор брой 317.28 108 89.10 406.38
48 5010530202 маркуч брой 102.54 30 24.75 127.29
49 5010547175 маркуч брой 95.95 30 24.75 120.70
50 7482256540 тръба брой 16.76 30 24.75 41.51
51 7420783898 сензор ниво брой 30.66 12 9.90 40.56
52 7420946836 лентов кабел брой 315.77 24 19.80 335.57
53 7484561609 механизъм ел. стъкла брой 380.74 108 89.10 469.84
54 20579690 гарнитура брой 5.46 6 4.95 10.41
55 7420746808 разпределителен вал брой 7 181.82 486 400.95 7 582.77
56 7421881494 кобилица брой 460.44 54 44.55 504.99
57 7421881529 кобилица брой 501.01 54 44.55 545.56
58 7421881195 кобилица брой 618.25 54 44.55 662.80
59 7421539423 кобилица вал брой 708.29 54 44.55 752.84
60 1677368 регулираща пластина брой 14.92 0 0.00 14.92
61 7421363478 датчик ABS 2 /3/ ос д. боой 70.53 168 138.60 209.13
62 7421363479 датчик ABS 2 /3/ ос л. боой 172.23 204 168.30 340.53

—63 7420424109 гривна ABS боой 77.48 30 24.75 102.23
64 7421036050 лагери главини 2 /3/ ос комплект 873.15 348 287.10 1 160.25
65 7485004000 компресор климатик брой 880.11 198 163.35 1 043.46
66 7422064150 разширително казанче брой 279.36 66 54.45 333.81
67 7422253165 амортисьор седалка брой 317.28 144 118.80 436.08
68 7420390836 тампони ресори 2/3 ос брой 602.70 402 331.65 934.35
69 7421634017 датчик налягане масло брой 200.31 36 29.70 230.01
70 7485020105 дехидратор комплект брой 1 794.90 216 178.20 1 973.10
71 7485013936 въздушен компресор брой 1 301 .68 168 138.60 1 440.28
72 7420442252 тампони кантар брой 297.79 222 183.15 480.94
73 7421363702 Булка -  тампон кантар боой 170.57 204 168.30 338.87
74 7420856332 подгрев адблу - между помпа и резервоар адблу __________ бщй__________ 641.73 60 49.50 691.23
75 7420856335 подгрев адблу - между помпа и резервоар адблу __________брой__________ 667.40 60 49.50 716.90
76 7420856329 подгрев адблу -между помпа и дозич адблу брой 693.07 60 49.50 742.57
77 7420856330 подгрев адблу - между помпа и дозич адблу брой 576.08 60 49.50 625.58
78 ТОТ134049 двигателно масло 15W40 одобрено от Renault 37 х литър 7.36

— А — X 272.32
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ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 -  Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено Керакс

Цена на серви
________________ а

зен час, в лв., без 
ЦС - С 49.50

№
номер/код на 

резервната 
част/консуматив

Описание на резервната част/консуматив Мерна единица
Ед. цена 

(лева,без ДДС)- 
(А)

Време за 
ремонт (в 
минути)-(В)

Стойност на 
rpyfla-(D) 
D=B*C/60

Обща стойност-(Е) 
E=A+D

79 ТОТ157761 масло скоростна кутия 17 х литър 10.51 X X 178.67
80 ТОТ134055 масло диференциално 40 х л и т ъ р 6.77 X X 270.80
81 1400 масло хидравлично Л И ТЪ Р 3.51 X X 3.51
82 1161997 масло хидравлика ATF Л И ТЪ Р 13.68 X X 13.68
83 VO 85112077 спирачна течност литър 40.82 X X 40.82
84 1133 грес Multis ЕР 3 килограм 7.61 X X 7.61
85 85108901 антифриз концентрат литър 11.45 X X 11.45
86 смяна масло двигател X X 48 39.60 32.67
87 смяна масло скоростна кутия X X 36 29.70 24.50
88 смяна масло диференциал X X 48 39.60 32.67
8 9 диагностика двигател X X 90 74.25 61.26
9 0 регулиране клапани и помпа дюзи X X 180 148.50 122.51

Показател П1: "Общо" 46 228.41

Забележка: посочените година, шаси и двигател на автомобилите в ценова таблица №1 са извадка от наличните автомобили с цел постигане на съпоставимост на ценовите оферти на участниците.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2
Описание Предложение

Показател П2 - Отстъпка в проценти от цената на резервните части и 
консумативите от каталога на автомобила не включени в ценова 
таблина N91.

10%
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СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1 В случай че изпълнителят не изпълнява своите задължения по договора, той 
се задължава да заплати на възложителя неустойки в съответствие с 
посоченото в настоящия договор.

Налагането на неустойки на база стойността на договора в срока на договора за 
съответната обособена позиция, не включва стойността на опциите/подновяванията.

В случай че се налага неустойка на изпълнителя в удължения срок (опция) на 
договора, то неустойката ще се калкулира на база стойността на опцията за 
съответната обособена позиция.

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

1.3 В случай че извършеният ремонт не съответства на уговореното по този 
Договор, независимо дали в качествено или количествено отношение, вкл. 
по т.4.1 от Раздел А: Техническо задание - предмет на договора, както и по 
т.2.2 от Раздел Б: Цени и данни, изпълнителят дължи неустойка в размер на 
50% (петдесет процента) от стойността на ремонта, съгласно съответния 
Приемо-предавателен протокол/сервизен протокол.

1.4 В случай че изпълнителят откаже да извърши ремонт, съгласно Приемо- 
предавателен протокол/сервизен протокол, Възложителят има право:

1.4.1 Да се обърне към трето лице за отстраняване на повредата, като 
изпълнителят дължи възстановяване на пълната сума на извършените 
разходи, както и всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, 
претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на 
изпълнителя

и/или

1.4.2 Да наложи неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от 
стойността на възложения ремонт, но отказан ремонт.

1.5 В случай че техническото обслужване или ремонтът на даден автомобил 
надхвърля срока, договорен с Възложителя, то изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 200 (двеста) лева за всеки календарен ден забавяне.

1.6 В случай че изпълнителят отложи приемането на автомобил и започването 
на ремонта му, или отсрочи приемането и/или започването на ремонта му за 
по-късна дата с повече от 24 астрономически часа от датата и часа, в които 
автомобилът е закаран в сервиза на изпълнителя, то последният дължи 
неустойка в размер на 200 (двеста) лева за всеки календарен ден забава.

1.7 В случай че се наложи автомобил да бъде върнат в сервиза на изпълнителя 
до 48 часа след завършване на ремонта поради некачествено отстраняване 
на установена повреда, Възложителят ще налага неустойка в размер на 200 
(двеста) лева за всеки неработен ден на автомобила до отстраняване на 
повредата.

1.8 Във връзка с т.1.10 от раздел А: Техническо задание, в случай на 
некачествен ремонт на ремонтиран от изпълнителя автомобил или отделен 
негов агрегат, изпълнителят се задължава да отстрани повредата на 
отремонтираните части за своя сметка, в срок, указан от Контролиращия 
служител на Възложителя. В случай че изпълнителят откаже или не отстрани 
повредата, Възложителят има право:

1.8.1 Да се обърне към трето лице за отстраняване на повредата, като 
изпълнителят дължи възстановяване на пълната сума на извършените 
разходи, както и всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи,
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претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на 
изпълнителя

и/или

1.8.2 Да наложи неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на 
първоначално извършения ремонт.

1.9 Ще се счита, че изпълнителят е в съществено неизпълнение, при което 
Възложителят има право да прекрати едностранно Договора и да му наложи 
неустойка в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на 
Договора за съответната обособена позиция, в случаите когато:

1.9.1 изпълнителят откаже да извърши ремонт повече от 3 (три) пъти в 
рамките на срока на договора

и/или

1.9.2 На изпълнителя са наложени неустойки за неизпълнение по т.1.3, 
т.1.4.2 или т.1.8.2 от настоящия раздел на обща стойност 20% (двадесет 
процента) от прогнозната стойност на договора за съответната 
обособена позиция .

и/или

1.9.3 изпълнителят се забави с повече от 15 (петнадесет) календарни дни по 
т.1.5 или 1.7 от настоящия раздел или със 7 (седем) календарни дни по 
т.1.6 от настоящия раздел.

1.10 Изпълнителят е длъжен да изплати наложената му неустойка в срок до 5 
(пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя 
за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

2.1 В случай, че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на дейностите 
в договора, поради действие или бездействие от страна на изпълнителя 
и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по 
силата на действащото законодателство, изпълнителят се задължава да 
обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

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

3.2 Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение след изтичане срока на 
договора или след прекратяване на договора поради изчерпване на стойността 
му, което събитие се случи първо.

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

3.4 Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова 
гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на изпълнителя, като 
възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на 
допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения 
и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на 
изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

3.5 Всички разходи по гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя, а 
разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.
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3.6 В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, 
наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има 
право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни 
дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за 
изпълнение на договора, внесена/представена от доставчика. Изпълнителят е 
длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на 
договора.

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

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

Член Наименование

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
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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/изпълнител" 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:

1.4.1. Договор;

1.4.2. Раздел А: Техническо задание - предмет на договора;

1.4.3. Раздел Б: Цени и данни;

1.4.4. Раздел В: Специфични условия;

1.4.5. 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
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доставка 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.

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

3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя 
такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е 
необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по 
Договора.

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

3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия 
Договор.

3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е 
допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на 
разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за 
изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от 
подизпълнителите.

3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите 
служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на 
приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на 
труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.б 
ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА 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
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допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят 
услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол 
и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват 
нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора,
общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно 
уведомява 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 45 (четиридесет и пет дневен) срок от датата на 
представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на 
подписан без възражения приемо - предавателен протокол.

6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното 
изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия 
служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.

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

6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е 
посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява 
допълнително към тях.

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

7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да 
използва договора или информация, придобита по повод на договора, за 
цели извън изрично предвидените в договора.

7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време 
на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на 
трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, 
както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да 
бъде получена по време на договора.

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

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за 
изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не 
разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, 
илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или 
дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на 
Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от 
Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на 
договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може 
да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на 
неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите 
на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на 
Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите 
помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда 
на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да 
достави цялата или част от партидата.

11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване - пълно или частично - на 
Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и 
предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, 
която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, 
предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде 
съобщена на Възложителя.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове 
за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване 
на Стоките, предмет на настоящия договор.
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12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) 
за опасност и да изпише името на материала им на български език. 
Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация 
относно опасността и наименованието на материала на български език. 
Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни 
аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, 
етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на 
българското законодателство и на международните споразумения, 
свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на 
опасните Стоки.

12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на 
всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика 
или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да 
включват минимум следното.

12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;

12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;

12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;

12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;

12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за 
приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за 
съответния материал;

12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;

12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и 
тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.

12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на 
депониране.

12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, 
трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

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

13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от 
Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в 
Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на 
Възложителя.

13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да 
бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в 
добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани 
на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в 
Договора.

13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от 
известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и 
Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде 
подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.

13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени 
в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. 
Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако 
изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да 
предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които 
да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
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13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка 
неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните 
Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно 
поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като 
всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от 
Доставчика.

13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните 
количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. 
Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична 
доставка на Стоките.

13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на 
Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по 
връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.

13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки 
могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат 
на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на 
изискванията на действащото българско законодателство към момента на 
доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.

14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, 
Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 
(десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект 
или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени 
всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 
(дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 
(осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава 
пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при 
правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни 
инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или 
дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на 
дадените гаранции на Възложителя.

14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени 
дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от 
страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено 
усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на 
уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали 
по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно 
целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в 
Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има 
правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени 
неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката 
(поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова 
сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави 
образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно
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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.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не 
навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от 
Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по 
повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, 
служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при 
или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица 
при или във връзка с изпълнението на договора.

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

18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, 
съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни 
застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето 
лице.

20. РАЗДЕЛ НОСТ

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

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

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

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, 
възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на 
договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и 
друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да 
съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. 
Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след 
неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

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

23. ФОРС МАЖОР

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от 
Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на 
договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да 
уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните 
последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на 
обстоятелствата.

24



Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният Прокоп Димитров Прокопов

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на управител
/посочва се качеството на лицето/

В "Волво Груп България" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно 
обслужване на самосвали с марка Рено"

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на §2, т.45. от 

Допълнителни разпоредби на ЗОП във връзка с §1, т.13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от допълнителните 

разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

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

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

Дата: 26.01.2017 Декла

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Стр, 64
ТТ001571-„Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено'



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Прокоп Димитров Прокопов, ЕГЬ , в качеството на
управител на дружество “Волво Груп България” ЕООД ЕИК 131157196, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, бул. Сливница 630 - участник в обществена поръчка с 
предмет: „Сервизно обслужване на самосвали с марка „Рено“, обособена позиция 2 - 
Сервизно обслужване на самосвали с марка “Рено Керакс”, обществена поръчка с номер 
ТТ001571,

Д Е К Л А Р И Р А М ,  че:

“Волво Еруп България ЕООД” разполага със собствена сервизна база на 
територията на гр. София, намираща се на адрес: гр. София, бул. Сливница 630, която е 
оборудвана с необходимата техника и оборудване за диагностика и ремонт на товарните 
автомобили, съгласно предписанията и изискванията на “Рено Тръкс Корпорейшън”.

Декларатор



Volvo Group Bulgaria EOOD 
Вол b o  Груп България ЕООД

пълномощно

Долуподписаната Карин Ингрид Кристина Йохансон, гражданин на Швеция, роден на
г., притежаващ национален паспорт № , издаден на i г. и валиден до

г., действащи заедно в качеството си на Управител на „Волво Груп България" ЕООД, 
еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно 
законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131157196, със седалище 
и адрес на управление гр. София 1331, район Връбница, бул. „Сливница" № 630 (наричано по- 
долу "Дружеството"),

С НАСТОЯЩОТО УПЪЛНОМОЩАВАМ

Прокоп Димитров Прокопов, гражданин на Република България, с ЕГН 
притежаващ лична карта № ', издадена нг г. от МВР София

Да упражнява следните права:

Да подава и подписва всякаква документация, декларация, пълномощни, заявления и не само, 
относно процедура ТТ001571 на "Софийска вода" АД град София 1766, район Младост, ж.к. 
Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, относно „Сервизно обслужване на самосвали с 
марка „Рено"

Пълномощника има право да представлява във връзка с кандидатстването по конкретната 
описана по-горе процедура еднолично „Волво Груп България" ЕООД. Пълномощника има 
право също така да приема отговори, кореспонденция и документи като има право да подписва 
споразумения и/или анекси към тях.

Пълномощното е валидно до 31.01.2018 г., ако не е оттеглено до тогава.

Упълномощител:



Образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Прокоп Димитров Прокопов

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на управител
/посочва се качеството на лицето!

В "Волво Груп България" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно 
обслужване на самосвали с марка Рено", за обособена позиция 2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, потвърждаваме, че в 

случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно 

заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически 

спецификации и изисквания на възложителя.

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

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

Дата: 26.01.2017 Подпис и печат: ,

Стр. 65
ТТ001571-„Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено'



Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният Прокоп Димитров Прокопов

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на управител
/посочва се качеството на лицето/

В "Волво Груп България" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно 
обслужване на самосвали с марка Рено"

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и че в 

случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем, 

Проекто-договора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, с които сме се 

запознали в качеството ни на участник от получената документация за участие в 

настоящата процедура.

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

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

Подпис: Дата:26.01.2017

Стр. 66
ТТ001571-„Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено’



Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният Прокоп Димитров Прокопов
/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на управител
/посочва се качеството на лицето/

В "Волво Груп България" ЕООД

/наименование на участника/

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно 
обслужване на самосвали с марка Рено"

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността 

на нашата оферта да бъде 150* календарни дни.

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

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

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

Подпис: .. Дата:2б.01.2017

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

Стр. 67
ТТ001571-„Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено"


