
ДОГОВОР

Доставка на облекло

За обособена позиция ТРИ

Настоящият договор се сключи на гр. София на основание
Решение ДР-269/29.05.2017г. на Възложителя за избор на изпълнител на 
обществена поръчка с № ТТ001565

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, седалище и адрес на управление: град София 1766, район Младост,
ж . к. Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, с ЕИК 130175000, представлявано 
от Арно Валто де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за 
краткост в този договор Възложител

и

Кооперация „Военноинвалид", регистрирано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията, седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, ул. Кракра 
№15, ет. 3, ап. 7, с ЕИК 113524915, представлявано от Цецка Стоилова в качеството 
й на Председател, наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извършва 
доставките, предмет на обществената поръчка за: „Доставка на облекло" с номер 
ТТ001565, 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;

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

4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се 
задължава да заплаща на изпълнителя съгласно единичните цени по Договора, 
вписани в ценовата таблица за обособената позиция към настоящия Договор, по 
времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи 
условия на договора.

5. Договорът за съответните обособени позиции се сключва за срок от 2 (две) 
години, считано от датата на подписването му, от която дата влиза в сила.

6. Задълженията на изпълнителя за гаранционен срок на стоките предмета на 
договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.

7. Стойността на договора е в размер на обявената прогнозна стойност (без 
опции/изменения) за съответната обособена позиция:
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7.1. Обособена позиция 1 - 4 8  841.00 лв. без ДДС.

7.2. Обособена позиция 2 -  175 808.00 лв. без ДДС.

7.3. Обособена позиция 3 -  141 202.00 лв. без ДДС.

7.4. Обособена позиция 4 -  35 040.00 лв. без ДДС.

7.5. Обособена позиция 5 -  9 840.00 лв. без ДДС.

7.6. Обособена позиция 6 -  67 964.00 лв. без ДДС.

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

8.1. Договорът за съответната обособена позиция може да бъде изменян 
съобразно чл.116 от ЗОП.

8.2. Когато към момента на изтичане на срока на действие на настоящия 
договор възложителят не разполага с нов договор за възлагане на 
доставките, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно 
съгласие между страните, при условията на договора, срокът му може да 
бъде продължен до сключването на новия договор, но с не повече от 12 
месеца.

През периода на продължения срок на настоящия договор възложителят има право 
да възлага доставки по предмета на договора на стойност до:

8.2.1. Обособена позиция 1: 9 768.00 лева без ДДС.

8.2.2. Обособена позиция 2: 35 162.00 лева без ДДС.

8.2.3. Обособена позиция 3: 28 240.00 лева без ДДС.

8.2.4. Обособена позиция 4: 7 008.00 лева без ДДС.

8.2.5. Обособена позиция 5: 1 968.00 лева без ДДС.

8.2.6. Обособена позиция б: 13 589.00 лева без ДДС.

8 .3 . В случай на изчерпване на прогнозната стойност на настоящия договор 
преди изтичане на срока му и при наличие за възложителя на текущи 
нужди от доставки, предмет на договора, при взаимно съгласие между 
страните, възложителят има право да възлага при условията на договора 
необходимите му стоки на стойност до:

8.3.1. Обособена позиция 1: 24 420.00 лева без ДДС.

8.3.2. Обособена позиция 2: 74 044.00 лева без ДДС.

8.3.3. Обособена позиция 3: 70 601.00 лева без ДДС.

8.3.4. Обособена позиция 4: 17 520.00 лева без ДДС.

8.3.5. Обособена позиция 5: 4 920.00 лева без ДДС.

8.3.6. Обособена позиция 6: 33 973.00 лева без ДДС.

8.4. Възложителят си запазва правото в рамките на прогнозната стойност на 
договора, да възлага възникнали сходни стоки предмет на договора, 
невключени в ценовата таблица, при което се прилагат същите или по
добри за възложителя условия на договора, съобразно с т.1 от IX от раздел 
А. Стойността на такива доставки на стоки няма да надвишава 5% от 
прогнозната стойност на договора и не води до промяна в предмета му. За 
тези случаи възлагането се осъществява само при наличие на 
предварително писмено съгласие от страна на изпълнителя.

8.5. Изпълнителят има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени 
от заложените в ценовата таблица. Изпълнителят изпраща писмено 
предложението си, което се разглежда от контролиращия служител по 
договора от страна на възложителя.
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8 .6 . 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 2 824.04 лв.( което се равнява на 
2% от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция по 
т.7 от договора, без опции/подновявания. Гаранцията за изпълнение на 
договора е с валидност, считано от датата, от която стартира срока на договора 
до изтичане му, без да включва срока за удължаване (опция).

10. 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.

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

12. Контролиращ служител д о  договора от страна , на Възложителя:

13. Контролиращ служител? по договора от стрг
-й уЩ  . т . .. &Г0. М М Ш ... .7...ТМ:. Q.&8.S.SQ&Ш 1

ана на Изпълнител:

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните и в съответствие с българското право ,

о Г

Ар но Вал^о Д^Мудйс 
Изпълнит<
„Со в ода "“АДоенноинвалид

Изпълнител гл
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РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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1. Предмет на договора е доставка на облекло и е разделен на следните 
обособени позиции:

1.1. Обособена позиция 1 -  Антистатични облекла.

1.2. Обособена позиция 2 -  Защитни облекла за работа на открито при дъжд и 
студ.

1.3. Обособена позиция 3 -  Защитни облекла срещу механични 
въздействия и прах.

1.4. Обособена позиция 4 -  Официални облекла.

1.5. Обособена позиция 5 -  Пуловери (суитчери).

1.6. Обособена позиция 6 - Тениски.

2. Обменът на информация между страните може да се извърши по обикновена 
поща или по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за 
електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези 
средства.

3. На изпълнителя не са гарантирани количества на поръчваните стоки, предмет 
на договора и продължителност на дейностите.

4. Част от договора е Приложение №1 за съответната обособена позиция 
представено от изпълнителя в хода на процедурата и прието от възложителя.

II. Техническа спецификация и изисквания към облеклата 
(стоките/артикулите) за съответните обособени позиции (ОП)

1. Спецификация

1.1. Защитните облекла (за ОП-1, ОП-2 и ОП-3) са за защита на тялото и са 
предназначени за дейности по водоснабдителни и канализационни 
системи.

Облеклото трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална 
свиваемост при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин.

1.2. Облеклата предмет на всички обособени позиции, да отговарят напълно на 
процесите за пране - 25 цикъла при температура при пране до 40°С. Да 
бъде възможно осъществяването на индустриално пране. Свиваемост при 
индустриално пране - не повече от 2% при 60 °С в съответствие с БДС EN 
ISO 15797:2007 (или еквивалент).

Материалите, закопчаването и шевовете да съответстват на срока на живот на 
облеклото.

Светло отразителният материал да е устойчив при индустриално пране (25 
изпирания при 60°С). Ластичните ленти да са устойчиви при индустриално пране.

Копчетата да са устойчиви при индустриално пране.

Етикетите следва да са устойчиви при индустриално пране.

Надписът на етикетите трябва да бъде четлив след 25 изпирания при 40°С.

Информация върху етикета: Име или символ на производителя/изпълнителя. Номер 
на типа/модела. Стандарт за съответствие. Размер. Пиктограми за състав и указания 
за поддръжка (където е приложимо)

Циповете са в цвят както външния материал.

Лепящата лента тип „велкро" се състои от една лента с бримки и една лента с куки, 
които си съответстват в максимална степен, в цвят както основния материал, към 
който е пришита;

I. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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Конци - полиестер, цвят- близък до цвета на основния плат.

2. Цвят на облеклата

2.1. За обособена позиция 1-съобразно предложението на изпълнителя в 
хода на процедурата, което е прието от възложителя.

2.2. За обособени позиции 2 и 3: Основен цвят -  син, допълнителен- сив или 
зелен-съобразно предложените цветове на мостри на платове в хода на 
процедурата, приети от възложителя.

2.3. За обособени позиции 4: ризи - светло синьо с бяло райе или светло 
сиво с бяло райе-съобразно предложените цветове на мостри на платове в 
хода на процедурата, приети от възложителя.

2.4. За обособена позиция 4 (без ризи): официален елек и зимно сако- 
тъмно синьо-съобразно предложените цветове на мостри на платове в хода 
на процедурата, приети от възложителя.

2.5. За обособени позиции 5: пуловери (суитчери)-тъмно синьо-съобразно 
предложените цветове на мостри на платове в хода на процедурата, 
приети от възложителя.

2.6. За обособена позиция б: тениски- бяло, светло сиво и светло синьо- 
съобразно предложените цветове на мостри на платове в хода на 
процедурата, приети от възложителя.

2.7. За обособени позиции ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6 (без ОП-1), в 
деня на сключване на договора, възложителят писмено информира 
изпълнителя за избрания цвят/цветова комбинация, от представените от 
изпълнителя в хода на процедура мостри на платове. Избраният 
цвят/цветова комбинация остават постоянни за срока на договора.

2.8. В случай, че поради непредвидени обстоятелства, се налага промяна в 
цвят/цветовата комбинация, изпълнителят писмено уведомява за това 
обстоятелство възложителя. Възложителят избира друга комбинация от 
предложените в хода на процедурата платове, което се удостоверява с 
двустранно подписване на констативен протокол. Промяната не води до 
промяна в цената на облеклото.

3. Модели на облеклата

3.1. Стоките предмет на обособена позиция 4 са дамски и мъжки облекла.

3.2. Стоките предмет на останалите обособени позиции (без ОП-4) са унисекс.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 -  АНТИСТАТИЧНИ ОБЛЕКЛА

3.3. Моделът на облеклата е съобразно моделите на мострите представени в 
хода на процедурата и приети от възложителя. Моделите имат джобове, 
чийто брой е съобразно офертата на изпълнителя.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА ЗА РАБОТА НА ОТКРИТО
ПРИ ДЪЖД И СТУД.

3.4. Студозащитен елек:

Спортен дизайн, скрита качулка, светлоотразителни ленти и кантове, два вътрешни 
джоба, четири външни - два предни горни и два странични, външно прикачени 
джобове със скрити ципове. Левият преден горен джоб да е разделен на две с шев 
(отделение за телефон -  около 7 см на 15 см).

3.5. Студозащитно яке:

Моделът да позволява свободни движения, без опъване и притискане, с максимално 
затворена конструкция, защитаваща тялото от ниска температура на въздуха, вятър, 
влага, пръски вода и нетоксични замърсявания. Дължина под кръста.
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Закопчаване на якето чрез цип с лети зъби, покрит с пластрон, затварящ се с ленти 
велкро или тик-так копчета.

Прави ръкави, завършващи с ластичен маншет с плосък ластик, тигелиран с два 
тигела.

Пристягане на якето в долния край с плосък ластик и ленти велкро от двете страни. 

Лентите велкро да са зашити по обиколката и диагоналите.

Подплатата да е капитонирана, зашита за хастара.

Джобове -  минимални размери 15 на 15 см, укрепени с понтериз бод, разположени 
както следва:

a) вътрешни джобове:

> два с вертикални отвори, затварящи се с цип, с възможност за ползване от 
противоположна ръка (лявата ръка да отваря десен джоб) и

> два с хоризонтални отвори, поне единият от тях да се затваря с цип.

b ) външни джобове:

> два горни с цип и с капаче (затварящо се с лента велкро), единият да има 
отделение за мобилен телефон (8 см на 15 см) и

> два двойни обемни джоба в долната част на якето. Обемните джобове са с 
два входа - един страничен (като отворът е частично затворен в долния 
край, срещу изпадане на предмети, фиксирано с понтериз) и един горен с 
капак в горната си част, затваряне с лента „велкро".

Качулка отделна, закопчаване с копчета към якето, с удължена предна част, 
припокриваща се със закопчаване с лента „велкро"; с възможност за регулиране на 
отвора на качулката чрез шнур със стопери.

Платка на гърба в областта на раменете.

Светлоотразителна лента с широчина - 5 см на гърба (на мястото за присъединяване 
на платката), на гърдите и ръкавите

3.6. Студозащитен полугащеризон:

За работа на открито. Прав модел, с удължен гръб и предна платка.

Закопчаване отпред до горе с цип с лети зъби, покрит с пластрон,, затварящ  се с 
ленти велкро. Ципът слиза максимално до долу. Регулиращи се ластични презрамки 
с пластмасови закопчалки.

На долния край на крачолите - пришити две светлоотразителни ленти (5 см широки) 

Джобове с минимални размери 15 на 15 см, укрепени с понтериз бод, както следва:

> Горен-среден плосък с хоризонтално закопчаване с цип и капаче;

> Два долни предни, външно прикачени с двойни шевове със свободен отвор;

> На крачолите-обемни (за инструменти), затварящи се с цип и капаче с велкро.

Термоизолираща подплата, капитонирана вата, зашита за хастара. Допълнителни 
шевове по вътрешната страна на крачолите на бедрата и среден заден шев. 
Подсилващи платки на коленете.

Всички ленти „велкро" са допълнително укрепени с два диагонални шева.

3.7. Студозащитен панталон:

Прав модел, с пришит колан с гайки и ластик, с дълбока талия; Закопчаване предно, 
с копчета. Подсилващи платки на коленете.

На долния край на крачолите пришити две светлоотразителни ленти (широки 5 см).
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Крачолите да се закопчават в долния край с копчета тик-так.

Джобовете са укрепени с понтериз бод и са разположени но следния начин:

>  два предни тип, външно прикачени с двойни шевове,

> един заден, външно пришит джоб с двоен шев, покрит с капак,

> два странични обемни на нивото на бедрото, затварящи се с цип и капак с лента 
велкро.

Термоизолираща подплата, капитонирана вата, зашита за хастара. Допълнителни 
шевове по вътрешната страна на крачолите на бедрата и среден заден шев. 
Подсилващи платки на коленете.

Всички ленти „велкро" са допълнително укрепени с два диагонални шева.

3.8. Студозащитен представителен панталон:

Спортно-елегантен модел. Ватиран. Деним и/или плътен плат.

Джобове: два задни, два странични и на крачолите. Закопчаване -  цип.

3.9. Студозащитно представително яке:

Качулка, която да може да се маха. Подплата - полар. Деним и/или плътен плат.

Минимум 4 големи, дълбоки джоба -  2 горни и 2 странични, закопчаващи се с цип. 
Закопчаване -  цип.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3—  ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА СРЕЩУ МЕХАНИЧНИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПРАХ

3.10. Яке:

Право, без хастар, завършващо с прав колан със странично пристягане чрез две 
велкро ленти. Закопчаващо се с цип, покрит с пластрон, затварящ се с ленти велкро 
или тик-так копчета

На ръкавите - пришита светлоотразителна лента с ширина 5 см.

Яката е полулегнала. Гърбът е цял, с платка на раменете, с 2 бр. басти за 
допълнителна свобода при работа.

Предните части се закопчават с делим цип (обхващащ и колана), покрит с пластрон, 
широк, който се затваря с лепенки „велкро".

Ръкавите са прикачени, едношевни, с шлиц в долния край, завършващи с маншет, 
който е наддаден за закопчаване с велкро. Меката лента на велкрото е поставена на 
наддадената част на маншета.

Джобовете с размери поне 15 на 15 см, укрепени с понтериз бод, разположени по 
следния начин:

> два долни двойни външни джоба с мех в предната си част, с капак с велкро. 
Страничният отвор да е частично затворен, фиксирано с понтериз, в долния 
край срещу изпадане на предмети). Горният отвор да се затваря с цип и 
капак, затварящ се с лента „велкро".

> два горни външни с цип и капак, закопчаващ  се с велкро, като десният е 
разделен на 2 части (отделение за телефон с размери около 7 на 15 см)

> поне един вътрешен, закопчаване с цип

Всички ленти „велкро" са допълнително укрепени с два диагонални шева.
Двойни лицеви раменни шевове и лицеви шевове по ръкавните извивки.

3.11. Полугащеризон:
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Полугащеризонът е с конструкция, позволяваща свободни движения, рязан в 
талията, със странично закопчаване и закопчаване отпред с копчета, с удължен 
гръб и цяла предна платка.

На колана има гайки - две в предната част и три на гърба.

Има ластична лента на гърба по линия на талията.

Презрамките са с частичен ластик, започващ от гърба, с дължина 15 см. Регулират 
се с катарами със стопери. Презрамките са фиксирани с понтериз бод, изработен 
върху гърба и предната част на гащеризона.

Коляното е подсилено, като е предвидено конструктивно-декоративно срязване в 
предната част с цел по-добра ефективност на освободена зона срещу издуване при 
клякане. Външните лицеви шевове на подсилената зона са двойни.

В долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 5 
см. Крачолите се закопчават долния край с копчета тик-так.

> Джобове с минимални размери 15 на 15 см, укрепени с понтериз бод, както 
следва:

> Горен-среден плосък с хоризонтално закопчаване с цип и капаче;

>  Два долни предни, външно прикачени с двойни шевове със свободен отвор;

> На крачолите-обемни (за инструменти), затварящи се с цип и капаче с велкро.

3.12. Панталон:

Панталонът е прав, с пришит колан с гайки и ластик на целия гръб, като ластикът е 
укрепен със среден шев. Закопчава се отпред с копчета.

Коляното е подсилено, като е предвидено конструктивно-декоративно срязване в 
предната част с цел по-добра ефективност на освободена зона срещу издуване при 
клякане. Външните лицеви шевове на подсилената зона са двойни.

На долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 5 
см. Крачолите се закопчават в долния край с копчета тик-так.

Джобовете са с размери поне 15 на 15 см ,укрепени с понтериз бод, разположени но 
следния начин:

> два предни „обемни", прикачени с двойни шевове;

>  един заден външно пришит джоб с двоен шев, покрит с капак,

>  два странични обемни на нивото на бедрото,,десният е разделен на 2 части с 
шев. Покрити са с капак, закопчаващ  се с две ленти велкро.

Всички ленти „велкро" са допълнително укрепени с два диагонални шева.

3.13. Представителен панталон:

Модел спортно-елегантен модел. Деним и/или подобен плътен плат. Джобове 
минимум 4 бр. -  два задни, два странични и допълнително странични. Закопчаване 
-  цип.

3.14. Представителен елек:

Елек тип яке без ръкави от промазан плат. Минимум 4 дълбоки джоба -  2 горни и 2 
странични, закопчаващи се. Закопчаване на якето -  цип. Плат деним и/или подобен 
плътен плат

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4—  ОФИЦИАЛНИ ОБЛЕКЛА

3.15. Официален елек:

Дамски елек без ръкави. Средна дължина (да покрива част от ханша). Леко втален в 
областта на талията (без вталяване за големите размери). Два странични джоба в 
областта на талията. Закопчаване - две копчета.
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Мъжки и дамски вариант.

3.16. Лятна риза:

Риза с къс ръкав. Средна дължина - да покрива част от ханша. При дамския вариант 
с вталяване на по-малките размери. Преден джоб -  2 бр., може и с капаче. 
Закопчаване - копчета.

Мъжки и дамски вариант.

3.17. Зимна риза:

Риза с дълъг ръкав. Спортно-елегантен модел. Средна дължина да покрива част от 
ханша (при дамския вариант с вталяване на по-малките размери). Преден джоб -  2 
бр., може и с капаче. Закопчаване - копчета.

Мъжки и дамски вариант.

3.18. Зимно сако:

При дамския вариант с леко вталяване в областта на талията, като дължината да 
покрива част от ханша. Два странични джоба в областта на талията плюс горен 
преден джоб. Закопчаване - копчета.

Мъжки и дамски вариант.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5—  ПУЛОВЕРИ (СУИТЧЕРИ)

3.19. Пуловер (суитчер):

Унисекс със заоблено деколте.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ б—  ТЕНИСКИ

3.20. Зимна тениска: по врата с дълги ръкави.
3.21. Зимна „Лакоста": с якичка и три копчета поло пике тип Лакоста или 

еквивалент. Дълъг ръкав.
3.22. Лятна тениска: по врата с къси ръкави.
3.23. Лятна „Лакоста": с якичка и три копчета поло пике тип Лакоста или 

еквивалент. Къс ръкав.

3.24. Кампанийни тениски-летни: с къс ръкав, по врата.

4. Лого- изисквания

4.1. Използват се две лога -  на Софийска вода (СВ) и на Веолия.

4.2. Всяко лого е от две неделими части (текстова и графична).

4.3. На якета от ОП-1, ОП-3 и от ОП-2-артикул 2 (студозащитно яке) се
поставят 3 лога (ситопечат):

4.3.1. ляв ръкав- Веолия - 7 мм височина на буквите,

4.3.2. преден горен джоб-СВ - 7 мм височина на буквите,

4.3.3. на гърба - СВ широчина 300 мм.

4.4. За поз. 6 (студозащитни представителни якета) от ОП-2 се поставят 2 
лога (ситопечат):

4.4.1. ляв ръкав- Веолия - 7 мм височина на буквите,

4.4.2. преден горен джоб-СВ - 7 мм височина на буквите,

4.5. Полугащеризоните са с едно лого (ситопечат) на СВ на горен среден 
джоб. Ширината на логото е 100 мм.

4.6. Пуловерите (суитчерите) -н е  се поставя лого.

4.7. Летни и зимни тениски са с едно лого ситопечат, СВ, едноцветно: отпред 
вляво. Височината на буквите в логото е 7 мм.
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4.8. Летни и зимни тениски „Лакоста" са с едно лого везано, СВ, 
едноцветно: отпред вляво. Височината на буквите в логото е 7 мм.

4.9. „Кампанийните" тениски едно трицветно лого с ширина 15 мм-ситопечат. 
Цветовете на логото се определят за всяка кампания.

4.10. Ризите са с едно едноцветно везано лого (отпред вляво).

4.11. Студозащитен елек от ОП-2- поставят 2 лога (ситопечат):

4.11.1. преден горен джоб-СВ - 7 мм височина на буквите,

4.11.2. на гърба - СВ широчина 300 мм.

4.12. Елеци и сако от ОП-4 -не се поставя лого.

4.13. На панталони (от всички обособени позиции) -не се поставя лого.

4.14. На стоките предмет на ОП-1 се поставя лого, само ако това не нарушава 
антистатичните свойства на облеклото. Тази специфика се уточнява 
писмено между страните след сключване на договора, преди стартиране на 
поръчките към изпълнителя, като се удостоверява с двустранно подписан 
протокол.

4.15. В деня на сключване на договора, възложителят предоставя/изпраща по 
имейл или на електронен носител фирменото си логото на изпълнителя и 
цветовете на логата.

4.16. Изпълнителят няма право да използва предоставеното му по предходната 
точка лого за други цели, освен заложените му по настоящия договор.

III. Мостри

1. Представяне на мостри за съответните обособени позиции

1.1. За обособени позиции ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6 в срок от 10 (десет) 
работни дни от датата на изпълнение на задълженията на възложителя по 
т.4.14. „Лого" от II от този раздел, изпълнителят изработва по един брой 
мостра от всички облекла предмет на обособената позиция.

Мострите следва да са качествено изработени, да отговарят на всички заложени 
технически изисквания на договора, включително етикети, маркировки, цветове и 
лого.

Размерът на мострите е по преценка на изпълнителя.

Преди доставката на мострите на облеклата, изпълнителят уточнява с 
контролиращия служител по договора от страна на възложителя деня, часа и 
мястото на доставката. При доставката в присъствие на представители на двете 
страни се извършва преглед на мострите за съответствие с изискванията по 
договора.

В случай, че мостра на облекло не съответства на уговореното по договора, се 
съставя констативен протокол, подписан от страните, и възложителят връща 
мострата на изпълнителя. Изпълнителят трябва да я подмени, в срок определен от 
възложителя, за сметка на първия.

1.2. Мострите на артикулите от ОП-1 са представените мостри с офертата на 
изпълнителя в хода на процедурата.

2. Връщане на мостри за съответните обособени позиции

2.1. Възложителят задържа мострите (облекла и платове) на изпълнителя до 
приключване на договора.

2.2 . В срок до 10 дни от датата на приключване на договора, възложителят 
връща на изпълнителя всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са 
нарушени.
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2.3 . Невърнати мостри на облекла подлежат на заплащане на изпълнителя 
съгласно тяхната стойност, съобразно ценовата таблица.

2 .4 . Връщането на мострите се удостоверява с двустранно подписан протокол.

IV. Извършване на проверка

1. В случай, че възникне съмнение за несъответствие между представените 
мостри на облекла и/или платове по т .Ш  от този раздел и доставени стоки, се 
прави съпоставка с мострите в присъствието на представители на изпълнителя 
и възложителя.

2. Възложителят има право да извършва проверка на параметрите на доставените 
облекла и/или материалите (платове, прежди и др.) с посочените в договора 
изисквания в независима изпитвателна лаборатория акредитирана от ИА 
"Българска служба за акредитация". Разходите по проверката следва да се 
поемат: при доказано несъответствие- от изпълнителя и при доказано 
съответствие -  от Възложителя.

V. Определяне на размери на облеклата за съответните обособени позиции

1. Размерите на поръчваните облекла са съобразно представената от изпълнителя 
в хода на процедурата оразмерителна таблица с номера и мерки, с размери на 
дамско и мъжко облекло, включително правила/инструкции към служителите 
на възложителя за определяне на точния размер на необходимото облекло при 
измерването на анатомичните данни (ръст, вратна обиколка, рамена, талия, 
ханш, гръдна и подгръдна обиколка, обиколка на бедро, дължина на крак 
отвътре, дължина на ръка от рамо, ширина на гръб и/или др., съобразно типа 
облекло).

2. Възложителят има право да поръчва на изпълнителя облекла с 
извънстандартни размери (извън размерите от оразмерителната таблица на 
изпълнителя) за не повече от 30 служители, като описва в поръчката мерките 
на фигурата, съобразно представените правилата/инструкциите за взимане на 
размери, и друга необходима информация изискана от изпълнителя.

Срокът за доставка на облекло с извънстандартен размер е съобразно Приложение 
№1 за конкретния артикул предмет на договора за съответната обособена позиция.

VI. Срок за доставка

1. Сроковете за доставка на Стоките предмет на договора за съответните 
обособени позиции са сроковете предложени от изпълнителя в хода на 
процедурата в Приложение №1 от този раздел.

2. Срокът за доставка на стоките предмет на договора за съответните обособени 
позиции е в работни дни и стартира от датата на получаване на поръчката, 
изпратена от възложителя към изпълнителя.

VII. Изисквания към доставката на стоките за съответните обособени позиции

1. Възложителят изпраща писмена поръчка за доставка към изпълнителя. В 
поръчката са указани необходимото количество, размер, цена, място на 
доставка и друга необходима информация за извършване на доставката.

2. Изпълнителят трябва в деня, предхождащ деня на доставката на стоките, да се 
свърже с лицето за контакти, указано в поръчката и да уточни деня и часа на 
доставката.

3. Изпълнителят доставя стоки, отговарящи на всички изисквания и условия, на 
настоящия договор в срока за доставка, с маркировка, етикети, лого (където е 
приложимо) и във вид, качество и размери, съобразно представената в хода на 
процедурата оферта и приета от възложителя.

4. Изпълнителят доставя стоките предмет на договора в търговски вид и 
подходяща опаковка, непозволяваща повреждане и замърсяване.
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5. Доставените стоки/облекла ще са сгънати по начин, осигуряващ  видимост на 
етикета с размера

Гаранционен срок на стоките предмет на договора

1. Гаранционният срок на стоките/облеклата от съответните обособени позиции е 
в месеци и стартира от датата на доставката им.

2. Гаранционният срок на облеклата за съответните обособени позиции е срокът 
предложен от изпълнителя в хода на процедурата, в Приложение №1 от този 
раздел.

3. Възложителят приема от изпълнителя, доставените стоки, отговарящи на 
изискванията на договора, като подписват без възражения приемо- 
предавателен протокол.

4. В случай, че при доставката на стока/облекло се установи, че не отговаря на 
изискванията на договора или за вече доставена стока се установи, че не 
отговаря на изискванията на договора и/или се констатира дефект, който не е 
по вина на възложителя - в случай, че стоката е в гаранция, чрез съставен 
констативен протокол, възложителят връща стоката на изпълнителя, 
изпълнителят трябва да я подмени, в срок определен от възложителя, за 
сметка на първия.

Допълнителни изисквания за съответната обособена позиция

1. При възникването на нужди от сходни стоки с предмета на договора, 
невключени в ценовата таблица от дадена обособена позиция, възложителят 
изисква от изпълнителя оферта, която се съгласува с контролиращия служител 
по договора от страна на възложителя. Офертата, при спазване условията на 
договора, следва да съдържа посочената по-долу информация и да е 
придружена със съответните документи:

1.1. производител, описание на техническите характеристики на стоките, срок 
за доставка в работни дни, гаранционен срок,

1 . 2 . декларация за съответствие с приложимият стандарт (където е изискан 
стандарт), издадена от производителя или упълномощено от него лице,

1.3. протокол от изпитване на изделието (за ОП-1) или за платовете, вкл. вата. 
хастар и светлоотразителни ленти при наличие на такива, (за ОП- 2, 3, 4, 5 
и 6), издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория, с отразени в 
него резултати, за всички оценени показатели,

1.4. мостра на облеклото (за ОП-1),

1.5. скица/схема на предлагания модел с мостра на платовете (за ОП- 2, 3, 4, 5 
и 6).

2. Възложителят си запазва правото да променя несъществено моделите на 
облеклата предмет на договора, при запазване на останалите условия в 
договора при изрично съгласие от страна на изпълнителя. Промяната се 
осъществява чрез двустранно подписан протокол от страните.

3. В случай, че в срока на договора бъде преустановено производството на стока 
Приложение № 1/ценова таблица, предмет на договора за дадена обособена 
позиция, съответната стока следва да бъде заменена със стока с еквивалентни 
или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на договора и 
предварително одобрена от контролиращия служител, с цена не по-висока от 
цената на стоката, отпаднала от производство.

4. В случаите по предходната точка изпълнителят уведомява писмено 
контролиращия служител за отпадналата от производство и непредлагана на 
пазара стока, като прилага съответните писмени доказателства за това. 
Изпълнителят представя на контролиращия служител за одобрение писмено 
предложение за замяна на отпадналата стока със стока с еквивалентни или по-
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добри характеристики, съгласно посоченото в предходната точка. Промяната 
се осъществява чрез двустранно подписан протокол от страните.

За новата стока (когато е приложимо) изпълнителят прилага:

4.1. технически характеристики,

4.2. декларация за съответствие с приложимият стандарт (където е изискан 
стандарт), издадена от производителя или упълномощено от него лице;

4 .3 . протокол от изпитване на изделието (за ОП-1) или за платовете, вкл. вата. 
хастар и светлоотразителни ленти при наличие на такива, (за ОП- 2, 3, 4, 5 и 
6), издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория, с отразени в него 
резултати, за всички оценени показатели;

4.4. мостра на облеклото (за ОП-1),

4.5. скици/схема на предлагания модел с мостра на платовете (за ОП- 2, 3, 4, 5 
и 6).

X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

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

10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на 
договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:
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10 . 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;

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

11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по 
предходната точка.

XI. Приложими наредби и стандарти

1. Приложимите стандарти и еквиваленти са дадени в Приложение 1.

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

3. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните 
предпазни средства.

4. Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и 
опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни 
средства на работното място.

5. Наредба за маркировката за съответствие.

XII. Приложение №1 за съответните обособени позиции

Договор по обществена поръчка №ТТ001565-Доставка на облекло-ОП 3
15



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №1

За обособена позиция^гЗащ итни облекла срещу механични въздействия и прах

№

Артикул

Изисквания на възложителя

приложими
стандарти

минимални
технически

характеристики

Предложение на участника

Технически характеристики, производител и стандарти Г аранцион 
ен срок 

(в
месеци)

срок за доставка в 
работни дни

до 50 
броя

над 50 
броя

1.

Яке

EN 13688:2013 или 
еквивалент БДС EN ISO 
20471:2013 или 
еквивалент (за лентата) 
БДС EN ISO 13934- 
1:2013 или 
еквивалент 
БДС EN ISO 
5077:2008 или 
еквивалент 
БДС 13935-1:2014 
или еквивалент 
БДС EN ISO 
9237:1999 или 
еквивалент 
БДС 12006:1974 
или еквивалент

м иним ум  230 г/м 100% 
санфоризиран памук, 

сплитка кепър Здравина до 
скъсване: по основа - мин. 
60 daN,

по вътък - мин. 35 daN. 
Изменение на размерите 

при пране 60°С по основа и 

вътък - максимум  2%. 
Здравина на шева на 

готовото изделие - 
м иним ум  24 daN. 
Въздухопропускливост - 

миним ум  0.05 mJ/пТ. s 

Хигроскопичност- 
минимум 10%

Якето е право, без хастар, завършващо с прав колан със странично
пристягане чрез две велкро ленти. Закопчаващо се с цип, покрит с пластрон, затварящ се с ленти 
велкро или тик-так копчета
На ръкавите - пришита светлоотразителна лента с ширина 5 см.
Яката е полулегнала. Гърбът е цял, с платка на раменете, с 2 бр. басти за допълнителна свобода 
при работа.
Предните части се закопчават с делим цип (обхващащ и колана), покрит с пластрон, широк, 
който се затваря с лепенки „велкро".
Ръкавите са прикачени, едношевни, с шлиц в долния край, завършващи с маншет, който е 
наддаден за закопчаване с велкро. Меката лента на велкрото е поставена на наддадената част 
на маншета.
Джобовете с размери поне 15 на 15 см, укрепени с понтериз бод, разположени по следния
начин:

два долни двойни външни джоба с мех в предната си част, с капак с велкро. Страничният отвор 
да е частично затворен, фиксирано с понтериз, в долния край срещу изпадане на предмети). 
Горният отвор да се затваря с цип и капак, затварящ се с лента „велкро". 

два горни външни с цип и капак, закопчаващ се с В ел кро , КаТО д е сН И Я Т  е разделен 
размери около 7 на 15 см) 
един вътрешен, закопчаване с цип
Всички ленти „велкро" са допълнително укрепени с два диагонални шева. 
Двойни лицеви раменни шевове и лицеви шевове по ръкавните извивки. 
Материали-лицев плат- мин. 230 г/м2 ,100% санфоризиран памук, сплитка 
кепър
Модел 013-ЗЮ к ,съгласно скица № 1 L 

Производител -кооперация"Военноинвалид" 
стандарти: EN 13688:2013 БДС EN ISO 20471:2013 (за лентата)
БДС EN ISO 13934-1:2013
БДС EN ISO 5077:2008;БДС 13935-1:2014 ; БДС EN ISO 9237:1999 ;БДС 12006:1974

12
месеца

20 раб.
Д Н И

60
раб.
дни
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2.
Полугащ
еризон

з. Панталон

.Налугащеризонът е с-конструкция, позволявгнщгбвободни движения, рязан в талията, със 
.-странично закопчаване и закопчаване отпред с копчета, с удължен гръб и цяла предна платка.- . 
На колана има гайки - две в предната част и три на гърба.
Има ластична лента на гърба по линия на талията.
Презрамките са с частичен ластик, започващ от гърба, с дължина 15 см. Регулират се с катарами 
със стопери. Презрамките са фиксирани с понтериз бод, изработен върху гърба и предната част 
на гащеризона.
Коляното е подсилено, като е предвидено конструктивно-декоративно срязване в предната част 
с цел по-добра ефективност на освободена зона срещу издуване при клякане. Външните лицеви 
шевове на подсилената зона са двойни.
В долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 5 см. Крачолите 
се закопчават долния край с копчета тик-так.
Джобове с минимални размери 15 на 15 см, укрепени с понтериз бод, както следва: 
Горен-среден плосък с хоризонтално закопчаване с цип и капаче;
Два долни предни, външно прикачени с двойни шевове със свободен отвор;
На крачолите-обемни (зз инструменти), затварящи се с цип и капаче с велкрополугащеризон 
Материали-лицев плат- мин. 230 г/мг ,100% санфоризиран памук, сплитка кепър. Модел 021- 
305-г, съгласно скица № 2 L 
Производител -кооп"Военноинвалид" 
стандарти:
EIM 13688:2013 БДС EN ISO 20471:2013 (за лентата)
БДС EIM ISO 13934-1:2013 ;БДС EN ISO 5077:2008
БДС 13935-1:2014 ;БДС EN ISO 9237:1999; БДС 12006:1974

Панталонът е прав, с пришит колан с гайки и ластик на целия гръб, като ластикът е укрепен със 
среден шев. Закопчава се отпред с копчета.
Коляното е подсилено, като е предвидено конструктивно-декоративно срязване в предната част 
с цел по-добра ефективност на освободена зона срещу издуване при клякане. Външните лицеви 
шевове на подсилената зона са двойни.
На долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 5 см. 
Крачолите се закопчават в долния край с копчета тик-так.
Джобовете са с размери поне 15 на 15 см .укрепени с понтериз бод, разположени но следния 
начин;

> д в а  предни  „обем ни", прикачени  с  д войн и  ш евове;

>  един  заден  ВЪНШНО пришит джоб сдвоен шев, покрит с капак,
> два странични обемни на нивото на бедрото,,десният е разделен на 2 части с 

шев. Покрити са с капак, закопчаващ се с две ленти велкро.
Всички ленти „велкро" са допълнително укрепени едва диагонални шева. 
панталон Модел 023-320- в, съгласно скица № 3L.______________________________________________

12
месеца

12
месеца

20 раб. 
дни

60
раб.
дни

20 раб.
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Производител -кооп"Военноинвалид 
стандарти:

EN 13688:2013 БДС EN ISO 20471:2013 (за лентата)
БДС EN ISO 13934-1:2013 ;БДС EN ISO 5077:2008
БДС 13935-1:2014 ;БДС EN ISO 9237:1999; БДС 12006:1974

4.

Представит
елен
панталон

плат деним ( подобен 
плътен плат), 
светлоотразител н и 
кантове вместо ленти

'Плат деним-плътен платг гтлбщнз маса -280 г/м2100% П Модел ' "т 
спортно-елегантен модел. Деним или подобен плътен плат. Джобове 
4 бр. -  два задни, два странични и допълнително странични. 
Закопчаване -  цип. панталон Модел 023-321- 03, съгласно скица №4 
L.
Производител -кооп"Военноинвалид"
стандарти: EN 13688:2013 БДС EIM ISO 20471:2013 (за кантовете)

БДС EN ISO 15797:2007

12
месеца

25 раб. 
дни

60
раб.
дни

Представ
ителен
елек

плат деним и/или 
(подобен плътен 
плат),
светлоотразителни 
кантове вместо ленти

Плат деним-плътен плат с площна маса -280 г/м2100% П 
Модел 027-221- Е,съгласно скица №5 L.
Производител -кооп"Военноинвалид"
стандарти: EN 13688:2013 БДС EN ISO 20471:2013 (за кантовете) БДС EN ISO 15797:2007

12
месеца

25 раб. 
Дни

60
раб.
дни

Лого-изисквания
Използват се две лога -  на Софийска вода (СВ) и на Веолия.
Всяко лого е от две неделими части (текстова и графична).

Яке - поставят се 3 лога (ситопечат): 
ляв ръкав- Веолия - 7 мм височина на буквите, 
преден горен джоб-СВ - 7 мм височина на буквите, 
на гърба - СВ широчина 300 мм.
Полугащеризоните са с едно лого (ситопечат) на СВ на горен среден джоб. Ширината на логото е 100 мм. 

Елек -не се поставя лого. 
панталоните -не се поставя

Подпис и печат на участника:

ТТ001565-Доставка на облекло



Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА СЪ О ТВЕТСТВИ Е 
( Декларацията е оформена в съответствие с БДС EN17050-1,2-2006)

К О О П Е Р А Ц И Я  „В О Е Н Н О И Н В А Л И Д ”

Ние : кооперация „Военноинвалид”,
Адрес: гр. Перник , ул. „Кракра” № 1 5 / 7  вх.Б

Декларираме на своя отговорност, че продуктите:

Яке - модел 013-31 Ок , производител кооперация „Военноинвалид“ за които се отнася тази 
декларация и са в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи :

БДС EN  13688:2013; БДС EN ISO 20471:2013(за светлоотразителната лента) 
БДС EN 13934-1:2013 ; БДС EN 5077:2008; БДС EN ISO 9237:1999 
БДС EN  ISO13935-E2014; БДС 12006:1974; БДС EN  ISO 15797:2007

Декларацията се издава въз основа на :
Техническата характеристика на продукта и инструкцията за употреба

05.01.2017 г.
Перник

Председател:..
ц лова



К О О П Е РА Ц И Я  „В О Е Н Н О И Н В А Л И Д ”

Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА СЪ О ТВЕТСТВИ Е 
( Декларацията е оформена в съответствие с БДС EN17050-1,2-2006)

полугащеризони - Модел 021-3 05-г , производител кооперация „Военноинвалид“ за които се 
отнася тази декларация и са в съответствие със следните стандарти или други нормативни 
документи :

^ДС EN 13688:2013; БДС EN ISO 20471:2013(за светлоотразителната лента) 
БДС EN 13934-1:2013 ; БДС EN 5077:2008; БДС E N IS O  9237:1999 
БДС EN ISO13935-T2014; БДС 12006:1974; БДС EN ISO 15797:2007

Декларацията се издава въз основа на :
Техническата характеристика на продукта и инструкцията за употреба

05.01.2017 г. Председате
Перник гоилова

Ние : кооперация „Военноинвалид”,
Адрес: гр. Перник , ул. „Кракра” № 15/7 вх.Б

Декларираме на своя отговорност, че продуктите:



К О О П Е РА Ц И Я  „В О Е Н Н О И Н В А Л И Д ”

Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА СЪ О ТВЕТСТВИ Е 
( Декларацията е оформена в съответствие с БДС EN17050-1,2-2006)

Ние : кооперация „Военноинвалид”,
Адрес: гр. Перник , ул. „Кракра” № 1 5 / 7  вх.Б

Декларираме на своя отговорност, че продуктите:

панталони - Модел 023-320- в производител кооперация „Военноинвалид“ за които се отнася 
тази декларация и са в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи

БДС EN  13688:2013; БДС EN  ISO 20471:2013(за светлоотразителната лента) 
БДС EN 13934-1:2013 ; БДС EN 5077:2008; БДС EN ISO 9237:1999 
БДС EN ISO13935-E2014; БДС 12006:1974; БДС EN ISO 15797:2007

Декларацията се издава въз основа на :
Техническата характеристика на продукта и инструкцията за употреба

05.01.2017 г. 
Перник

Председател
’тоилова



Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА СЪ О ТВЕТСТВИ Е 
( Декларацията е оформена в съответствие с БДС EN1705 0-1,2-2006)

К О О П Е РА Ц И Я  „В О Е Н Н О И Н В А Л И Д ”

Ние : кооперация „Военноинвалид”,
Адрес: гр. Перник , ул. „Кракра” № 1 5 / 7  вх.Б

Декларираме на своя отговорност, че продуктите:

Представителен панталони - Модел 023-321- О ,производител кооперация „Военноинвалид“ за 
които се отнася тази декларация и са в съответствие със следните стандарти или други 
нормативни документи :

БДС EN 13688:2013; EN 13688:2013 ;БДС EN ISO 20471:2013 (за кантовете) 
БДС EN ISO 15797:2007

Декларацията се издава въз основа на :
Техническата характеристика на продукта и инструкцията за употреба

05.01.2017 г.
Перник

Председател:.
I тлова



Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА СЪ О ТВЕТСТВИ Е 
( Декларацията е оформена в съответствие с БДС E N 17050-1,2-2006)

К О О П Е РА Ц И Я  „В О Е Н Н О И Н В А Л И Д ”

Ние : кооперация „Военноинвалид”,
Адрес: гр. Перник , ул. „Кракра” № 1 5 / 7  вх.Б

Декларираме на своя отговорност, че продуктите:

Представителен елек - Модел 027-221-Е. производител кооперация „Военноинвалид“ за 
които се отнася тази декларация и са в съответствие със следните стандарти или други 
нормативни документи :

БДС EN  13688:2013; EN  13688:2013 ;БДС EN ISO 20471:2013 (за кантовете) 
БДС EN ISO 15797:2007

Декларацията се издава въз основа на :
Техническата характеристика на продукта и инструкцията за употреба

05.01.2017 г.
Перник

Председател:..
Тоилова



Лист 1
Всичко листове 2

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Р България, бул."Кп.Охридски"8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

П Р О Т О К О Л  

ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 30972 / 12.01.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА 

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА"

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, изделия от тях за облекло.
(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Лицева тъкан цвят сив и светлоотразителна лента /сребрист цвят/ с тъкана основа за изработване на 

готови изделия по обособена позиция 3 „Защитни облекла срещу механични въздействия и прах", арти

кул 1 /яке/, артикул 2 /полугащеризон/ и артикул 3 /панталон/, и шевен елемент от същите -  за опреде

ляне сила на скъсване на шев.

2. Заявител на изпитването: КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД"-гр.Перник, ул."Кракра"№15, ап.7.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 30972/9.01.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 
номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

„Доставка на облекло" за нуждите на „Софийска вода" АД-rp. София.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.; БДС 12674:1975; БДС EN 12127:2000; БДС 
EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330: 2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 
9237:1999; БДС 12006:1974; БДС EN ISO 13935-1:2014.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 9.01.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: три броя проби, състоящи се от по един образец от:
(фабричен номер на образците, количество на пробите

проба № 1-лицева тъкан цвят сив; проба № 2-светлоотразитепна лента /сребрист цвят/ с тъкана основа 
и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

и проба № 3-шевен елемент от лицева тъкан цвят сив и светлоотразителна лента /сребрист цвят/ с
дата на производство)

тъкана основа -  за определяне сила на скъсване на шев.

6. Дата на извършване на изпитването: 9 + 12.01.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА

* { V lt p H . I  .y ilM JD d ]
W ? r x

/sO F '' акредитирана 
tS&  мЗДйТВАТЕЯЙА



Протокол № 30972/12.01.201/.. Лист 2
Всичко листове 2

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№
по

ред

Наименование
на

характеристиката

Единица на 
величина

та

Методи
стандартизирани; 

валидирани; вътрешно 
лабораторни

№ на
образеца по 

вх./изх. 
дневник

Резултати от 
изпитването 

(неопределено 
ст/вариационен 

коефициент)

Стойност и допуск 
на

характеристиката

Условия
на

изпитва
нето

ПРОБА №1 -  лицева тъкан цвят сив
1. Количествен

състав
% Наредба за етикетирането и 

наименованията на текстил
ните продукти ПМС №114/ДВ 

брой №44/30.05.2006 г./ и 
изм. ДВ № 43/08.06.2010Г,- 

пр.№5 към чл.26

30972
Памук

100

Технически 
изисквания на 

заявител 
Памук 

100

2. Сплитка - БДС 12674 30972
кепър 3/1

Тех.изискв.з-тел
кепър

-

3. Маса на единица площ g/m2 БДС EN 12127 30972
236

V=0,5%

Тех.изискв.з-тел 
мин. 230

Т -  20°С 
65% RH

4. Сила до скъсване
основа
вътък

daN БДС EN ISO 13934-1 30972
87 V=2,0°/o 
49 V=2,5%

Тех.изискв.з-тел
мин.60
мин.35

Т -  20°С 
65% RH

5. Изменение на размерите при пране 60°С и
сушене
основа
вътък

% БДС EN ISO 6330 
БДС EN ISO 5077 
БДС EN ISO 3759

30972

-1,5
-1,0

Тех.изискв.з-тел

макс.2,0
макс.2,0

6. Въздухопропускливост m/s БДС EN ISO 9237 30972
0,21

Тех.изискв.з-тел
мин.0,05

Т -  20°С 
65% RH 

100 Ра;10ст2
7. Хигроскопичност (влагопоглъщане) % БДС 12006 30972

_____ 14>?
Тех.изискв.з-тел

мин.10,0
(20±2)°С

ПРОБА №2 -  светлоотразителна лента /сребрист цвят/ с тъкана основа
1. Изменение на размерите при пране 60°С и

сушене
основа
вътък

% БДС EN ISO 6330 
БДС EN ISO 5077 
БДС EN ISO 3759

30972

0,0
0,0

Тех.изискв.з-тел

макс.2,0
макс.2,0

ПРОБА №3 -  шевен елемент от лицева тъкан цвят сив и светлоотразителна лента /сребрист цвят/ с тъкана основа
1. Максимална сила на скъсване на шева — 

Strip метод
N БДС EN ISO 13935-1 30972

290
Тех.изискв.з-тел 

мин.240
Т -  20°С 
65% RH

З а б е л е ж к а  I :

З а б е л е ж к а  I I :

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени 
изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС E N ISO /IE C 17025. 
Резултатите от изпитванията се отнасятюамрр&йалитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се 
размножават без писмено съгласиедяа Аабораторйят&Зашпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:.....
(инж.

АКРЕДИТИРАЙ 
оГ.мТВАТсЛНА 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО 
ЕКСПлД И БАГРИЛА

СОФИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

L/



Лист 1
Всичко листове 2

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Р България, бул."Кл.Охридски"8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

П Р О Т О К О Л  

ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 30973 / 12.01.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА 

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА"

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани, изделия от тях за облекло.
(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Лицева тъкан цвят тъмносин и светлоотразителна лента /сребрист цвят/ с тъкана основа за изработване 

на готови изделия по обособена позиция 3 ,Защитни облекла срещу механични въздействия и прах", 

артикул 1 /яке/, артикул 2 /полугащеризон/ и артикул 3 /панталон/, и шевен елемент от същите -  за 

определяне сила на скъсване на шев.

2. Заявител на изпитването: КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАПИД"-гр.Перник, ул."Кракра"№15, ап.7.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 30973/9.01.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 
номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

„Доставка на облекло" за нуждите на „Софийска вода" АД-гр. София.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010Г.; БДС 12674:1975; БДС EN 12127:2000; БДС 
EN ISO 13934-1:2013; БДС EN ISO 6330: 2012; БДС EN ISO 5077:2008; БДС EN ISO 3759:2011; БДС EN ISO 
9237:1999; БДС 12006:1974; БДС EN ISO 13935-1:2014.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 9.01.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: три броя проби, състоящи се от по един образец от:
(фабричен номер на образците, количество на пробите

проба № 1-лицева тъкан цвят тъмносин; проба № 2-светлоотразителна лента /сребрист цвят/ с тъкана 
и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

основа и проба № 3-шевен елемент от лицева тъкан цвят тъмносин и светлоотразителна лента
дата на производство)

/сребрист цвят/ с тъкана основа -  за определяне сила на скъсване на шев.

6. Дата на извършване на изпитването: 9 + 12.01.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯ

Vi--' i/i ip

АКРЕДИТ к р а н а  
(ц}7 изпитвателна 
lv-Л ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

СОФИЯ

И



Протокол № 30973/12.01.201/,. Лист 2
Всичко листове 2

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№
по
ред

Наименование
на

характеристиката

Единица на 
величина

та

Методи
стандартизирани; 

валидирани; вътрешно 
лабораторни

№ на
образеца по 

ВХ./ИЗХ. 
дневник

Резултати от 
изпитването 

(неопределено 
ст/вариационен 

коефициент)

Стойност и допуск 
на

характеристиката

Условия
на

изпитва
нето

ПРОБА №1 — лицева тъкан цвят тъмносин
1. Количествен

състав
% Наредба за етикетирането и 

наименованията на текстил
ните продукти ПМС №114/ДВ 
брой №44/30.05.2006 г./ и 
изм. ДВ № 43/08.06.2010Г,- 

пр.№5 към чл.26

30973
Памук

100

Технически 
изисквания на 

заявител 
Памук 
100

2. Сплитка БДС 12674 30973
кепър 3/1

Тех.изискв.з-тел
кепър

-

3. Маса на единица площ g/m2 БДС EN 12127 30973
245

V=0,5%

Тех.изискв.з-тел 
мин. 230

Т - 20°С 
65% RH

4. Сила до скъсване
основа
вътък

daN БДС EN ISO 13934-1 30973
90 V=3fl°/o 
47 V= 1,8%

Тех.изискв.з-тел 
мин.60 
мин.35

Т - 20°С 
65% RH

5. Изменение на размерите при пране 60°С и
сушене
основа
вътък

% БДС EN ISO 6330 
БДС EN ISO 5077 
БДС EN ISO 3759

30973

-1,0
-1,0

Тех.изискв.з-тел

макс.2,0
макс.2,0

6. Въздухопропускливост m/s БДС EN ISO 9237 30973
0,187

Тех.изискв.з-тел
мин.0,05

Т - 20°С 
65% RH 

100 Ра;10ст2
7. Хигроскопичност (влагопоглъщане) % БДС 12006 30973

12,9
Тех.изискв.з-тел 

мин.10,0
(20±2)°С

ПРОБА №2 -  светлоотразителна лента /сребрист цвят/ с тъкана основа
1. Изменение на размерите при пране 60°С и

сушене
основа
вътък

% БДС EN ISO 6330 
БДС EN ISO 5077 
БДС EN ISO 3759

30973

0,0
0,0

Тех.изискв.з-тел

макс.2,0
макс.2,0

ПРОБА №3 -  шевен елемент от лицева тъкан цвят тъмносин и светлоотразителна лента /сребрист цвят/ с тъкана основа
1. Максимална сила на скъсване на шева — 

Strip метод
N БДС EN ISO 13935-1 30973

280
Тех.изискв.з-тел 

мин.240
Т -  20°С 
65% RH

З а б е л е ж к а  I :

З а б е л е ж к а  I I :

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и  интерпретации за определени 
изпитвания (заключения не се допускат)_ само щръответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС E N ISO /IE C 17025. 
Резултатите от изпитванията се отнася^сЪмб за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се 
размножават без писмено съгласиена лаборащрт га-за изпитване.

ИЗПИТВАТЕЛНА

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: ,
(И1

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА

/х



Лист 1
Всичко листове 2

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Р България, бул."Кл.Охридски"8, тел./факс (+359 2) 862 30 66

П Р О Т О К О Л  

ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 30974 / 12.01.2017 година

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА 

СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ОТ ИА „БСА"

СЕРТИФИКАТ № 141 ЛИ/30.07.2014 г. ВАЛИДЕН ДО 30.07.2018 г.

1. Текстилни материали и облекло. Платове тъкани.
(наименование на продукта - тип, марка, вид и др.)

Лицева тъкан „деним" цвят сив за изработване на готови изделия по обособена позиция 3 ,Защитни 

облекла срещу механични въздействия и прах", артикул 4 /представителен панталон/ и артикул 5 

/представителен елек/.

2. Заявител на изпитването: КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД"-гр.Перник, ул."Кракра"№15, ап.7.
(наименование и адрес на заявителя,

Заявка № 30974/9.01.2017г. За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 
номер и дата на протокола за вземане на проби, № и дата на заявката)

„Доставка на облекло" за нуждите на „Софийска вода" АД-гр. София.

3. Метод за изпитване: Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти ПМС №
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)

114 /ДВ брой №44/30.05.2006 г. и изм. ДВ № 43/08.06.2010г.

4. Дата на получаване на образците (пробите за изпитване) в лабораторията: 9.01.2017г.

5. Количество на изпитваните образци: един брой проба, състояща се от един образец от лицева
(фабричен номер на образците, количество на пробите

тъкан „деним" цвят сив.
и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос,

дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 9 + 12.01.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА: ...

; И .1/' •' i Г-';

АКРЕДИТИРАНА 
(u lf ИЗПИТВАТЕЛНА



Протокол № 30974/12.01.201/.. Лист 2
Всичко листове 2

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№
по
ред

Наименование
на

характеристиката

Единица на 
величина

та

Методи
стандартизирани; 

валидирани; вътрешно 
лабораторни

№ на
образеца по 

вх./изх. 
дневник

Резултати от 
изпитването 

(неопределено 
ст/вариационен 

коефициент)

Стойност и допуск 
на

характеристиката

Условия
на

изпитва
нето

1. Количествен
състав

% Наредба за етикетирането и 
наименованията на текстил
ните продукти ПМС Ш114/ДВ 

брой №44/30.05.2006 г./ и 
изм. ДВ № 43/08.06.2010г,- 

пр.№5 към чл.26

30974
Памук

100

Технически 
изисквания на 

заявител 
Памук 
100

З а б е л е ж к а  I :  Ако е необходимо, протоколъ т от изпитване може да включва мнения и  интерпретации за определени
изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с  изискванията на т.5.10.5 от БДС E N ISO /IE C 17025. 

З а б е л е ж к а  I I : Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се
размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: .
(инж.в.^канова) ,-;ду

! MET'if

АКРЕДОТШ № : 
f . V  МЗПЙТВАТЕИНА 

ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА: ...



К О О П Е Р А Ц И Я  „В О Е Н Н О И Н В А Л И Д ”

Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА СЪО ТВЕТСТВИ Е

Облеклата предмет на обособена позиция №3, отговарят напълно на процесите за пране - 25 
цикъла при температура при пране до 40°С и е възможно осъществяването на индустриално 
пране. Свиваемост при индустриално пране е не повече от 2% при 60 °С в съответствие с БДС EN 
ISO 15797:2007
Материалите, закопчаването и шевовете съответстват на срока на живот на облеклото.
Светло отразителният материал е устойчив при индустриално пране (25 изпирания при 60°С). 
Ластичните ленти са устойчиви при индустриално пране.
Копчетата са устойчиви при индустриално пране.
Етикетите са устойчиви при индустриално пране.
Надписът на етикетите ще бъде четлив след 25 изпирания при 40°С.
Информация върху етикета: Име на производителя/изпълнителя. Номер на типа/модела. Стандарт 
за съответствие. Размер. Пиктограми за състав и указания за поддръжка (където е приложимо) 
Циповете са в цвят както външния материал.
Лепящата лента тип „велкро" се състои от една лента с бримки и една лента с куки, които си 
съответстват в максимална степен, в цвят както основния материал, към който е пришита;
Конци - полиестер, цвят- близък до цвета на основния плат.

05.01.2017 г. Председател:...
Перник



ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаната Цецка Каваленова Стоилова.

]
в качеството си на Председател на кооперация „Военноинвалид“
ЕИК/БУЛСТАТ BG 113524915 -  участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка № ТТ001565 с предмет: „Доставка на облекла“

ДЕКЛАРИРАМ че:

В случай, че бъдем избрани за изпълнител , облеклата по обособена 
позиция №3 предмет на договора , ще бъдат с маркировка за съответствие и 
с необходимите етикети, пиктограми или идеограми.

Дата
Име и фамилия 
Подпис на лицето и печат

09.01.2017 г. 
Цецка Стоилова

|
f'

I
I;

I



ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3— ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА СРЕЩУ МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПРАХ

ЯКЕ

Скица N° L 1

Позиция на лого на 
„Веолия" -на ляв 
ръкав

Позиция на лого на 

„Софийска вода" -  
капака на ляв джоб

f ръб: Лого/надпис „Софийска вода"

j 1.1. Яке - описание
I
! Право, без хастар, завършващо с прав колан със странично пристягане чрез две велкро ленти. Закопчаващо се 

с цип, покрит с пластрон, затварящ се с ленти велкро или тик-так копчета

На ръкавите - пришита светлоотразителна лента с ширина 5 см.

] Яката е полулегнала. Гърбът е цял, с платка на раменете, с 2 5р. басти за допълнителна свобода при работа.

! Предните ча.сги се закопчават с делим цип (обхващащ и колана), покрит с пластрон, широк, който се затваря с 
; лепенки ..велкоо".

Ръкавите са прикачени, едношевни, с шлиц в долния край, завършващи с маншет, който е наддаден за 
закопчаване с велкро. Меката лента на велкрото е поставена на наддадената част на маншета. Джобовете с 
размери поне 15 на 15 см, укрепени с понтериз бод, разположени по следния начин:

 ̂ два долни двойни външни джоба с мех в предната си част, с капак с велкро. Страничният отвор да е 
частично затворен, фиксирано с понтериз, в долния край срещу изпадане на предмети). Горният отвор
да се затваря с цип и капак, затварящ се с лента „велкро"

два горни външни с цип и капак, закопчаващ се с велкро, като десният е разделен на 2 части иР 
(отделение за телефон с размери около 7 на 15 см)

 ̂ поне един вътрешен, закопчаване с цип 

Всички ленти „велкро" са допълнително укрепени с два диагонални шева.
Двойни линели раменни шевове и лицеви шевове по ръкавните извивки Лого -съгласно скица№ И

А О

У;
-!

цО
'



ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3— ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА СРЕЩУ МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПРАХ

полугащеризон

Скица № L 2

Позиция на лого 
„Софийска вода"

Описание - Полугащеризонът е с конструкция, позволяваща свободни движения, рязан в талията, със странично 
закопчаване и закопчаване отпред с копчета, с удължен гръб и цяла предна платка.
На колана има гайки - две в предната част и три на гърба.
Има ластична лента на гърба по линия на талията.
Презрамките са с частичен ластик, започващ от гърба, с дължина 15 см. Регулират се с катарами със стопери. 
Презрамките са фиксирани с понтериз бод, изработен върху гърба и предната част на гащеризона.
Коляното е подсилено, като е предвидено конструктивно-декоративно срязване в предната част с цел по-добра 
ефективност на освободена зона срещу издуване при клякане. Външните лицеви шевове на подсилената зона са 
двойни.
В долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 5 см. Крачолите се закопчават 
долния край с копчета тик-так.

> Джобове с минимални размери 15 на 15 см, укрепени с понтериз бод, както следва:
I > Горен-среден плосък с хоризонтално закопчаване с цип и капаче;

> Два долни предни, външно прикачени с двойни шевове със свободен отвор;
> На крачолите-обемни (за инструменти), затварящи се с цип и капаче с велкро.
> Лого -съгласно скица № L2
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3— ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА СРЕЩУ МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПРАХ

■i ■ !" 11 ;!l

панталон

Скица N9 L 3

Описание - Панталонът е прав, с пришит колан с гайки и ластик на целия 

гръб, като ластикът е укрепен със среден шев. Закопчава се отпред с 
копчета.

Коляното е подсилено, като е предвидено конструктивно-декоративно 
срязване в предната част с цел по-добра ефективност на освобОденй зона 
срещу издуване при клякане. Външните лицеви шевове на подсилената 
зона са двойни. , f
На долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с 
ширина 5 см. Крачолите се закопчават в долния край с копчета тик-так. 
Джобовете са с размери поне 15 на 15 см ,укрепени с понтериз бод,

1 разположени но следния начин:
г- два предни „обемни", прикачени с двойни шевове; 
у  един заден външно пришит джоб с двоен шев, покрит с капак, 
у  два странични обемни на нивото на бедрото,,десният е разделен 

на 2 части с шев. Покрити са с капак, закопчаващ_се с две ленти 

велкро.

Всички ленти „велкро" са допълнително укрепени с два диагонални шева.

It!



ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3— ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА СРЕЩУ МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПРАХ

представителен панталон

Описание спортно-елегантен модел. Деним и/или подобен плътен 
плат. Джобове минимум 4 бр. -  два задни, два странични и 

допълнително странични. Закопчаване -  цип.

Скица № L 4



ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3— ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА СРЕЩУ МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПРАХ

Представителен елек:

Описание Елек тип яке без ръкави от промазан плат. 
М инимум  4 дълбоки джоба -  2 горни и 2 странични, 
закопчаващи се. Закопчаване на якето -  цип. Плат деним 
и/или подобен плътен плат

Скица № L 5



ОПИС НА ПРЕД СТАВЕНИ ТЕ МОСТРИ

Обособена позиция 3

Защитни облекла срещу механични въздействия и прах

1. плат 240 г/м , 100 % санфоризиран памук цвят тъмно син, 30x30 см,

За артикули : яке, полугащеризон и панталон

2. плат 240 г/м , 100 % санфоризиран памук цвят тъмно сив,30x30 см

3. плат 240 г/м , 100 % санфоризиран памук цвят средно син,30x30 см

4. плат 240 г/м , 100 % санфоризиран памук цвят средно сив,

За артикули : яке, полугащеризон и панталон

5 . плат деним-плътен плат 280 гр.м2, цвят тъмно сив, 30x30 см

6 . плат деним-плътен плат 280 гр.м2, цвят тъмно син, 30x30 см

За артикули: представителен панталон и представителен елек 

7. светлоотразителна лента с ширина 5 см.

КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД“

Дата 12.01.2017 г Председател'S



Стр.10
EN 13402-3:2004

Таблица 10 - Мерки за обиколка на гърди и талия за мъже

Размери в сантиметри

П^овични 
! орични 

размери
Размери на обиколка за мъже (гърди от 84 до 144)

1

Интервал

Обиколка 
на гърдите

84  )■I . 88 92 96 100 104 108 112 116 120 4

Обхват 82-86 8 6 -90 9 0 -9 4 9 4 -98 98-102 102-106 1 06 -110 110 -114 114-118 118-123 —

Обиколка 
на талията

72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 4

Обхват 70-74 74-78 7 8 -8 2 8 2 -8 6 86-90 90-94 94-98 9 8 -1 0 2 102-106 106-111 —

Обиколка 
на гърдите

120 126 132 138 144 6

Обхват 118-123 123 -129 129 -135 1 35 -141 141-147 —

С колка 
на талията

1108 114 120 126 132 6

Обхват 106-111 11 1 -1 1 7 117-123 12 3 -1 2 9 129-135 —



Стр.З
EN 13402-3:2004

Таблица 2 - Мерки за обиколки на бюст, талия и на ханш  за жени
Размери в сантиметр!

Първични и 
вторични 
размери

Мерки за обиколки за жени (бю ст от 76 до 152) Интер

Обиколка 
на бюста

76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 152 4 и

Обхват 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-
107

107-
113

113-
119

119-
125

125-131 131-
137

137-
143

143-
149

149-
155

—

Обиколка 
на талията

60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124 130 136 4 и ■

Обхват 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-91 91-97 97-103 103-
109

109-
115

115-
121

121-
127

127-
133

133-
139

—

Обиколка 
на ханша

84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142 147 152 4 и :

Обхват 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102- 106- 110- 115- 120- 125- 130- 135- 140- 145- 150- —

106 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
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КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД" ПЕРНИК

Инструкция

за  правилна употреба на работно облекло „ яке“ 

при експлоатация / употреба, съхранение, почистване, поддържане /

Защитното работно облекло „яке” е предназначено да осигурява защита на тялото срещу 
механични въздействия и замърсяване. Работното облекло е предназначено за работа на 
всички категории персонал , работещи на открито или закрито, при различни степени на 
замърсеност и запрашеност на работната среда.Не са предназначени за заваръчна дейност, 
както и при работа при екстремни климатични условия. Правилната употреба на облеклото да 
се съблюдават следните инструкции :

Да се избягват контакти с остри предмети, киселини, силно нагрети повърхности, тоководещи 
части под напрежение.
Защитното облекло да не се използва в пожароопасна среда.
Да се изпира с обикновени перилни препарати при с t 40°С, с алкални или неутрални перилни 
препарати.Броят на пранетата не се отразява на защитните качества на облеклото 
Да се сушене в електрически сушилни при t-50° С.
Химическо чистене -  професионално.
Продуктът представлява самостоятелно изделие или част от облекло, предназначено за защите от 
леки механични увреждания и нетоксичен прах при целодневна употреба.То може да бъде използвано 
и в комбинация с други работни облекла.
Клас на защита -  EN 13688: 2013 г

Да се съхранява в сухи и проветриви закрити складове.

Производител: кооперация „Военноинвалид“

Гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15/7

Тел 076 60 04 63 , e-mail : vijrernik@abv.bg

mailto:vijrernik@abv.bg


КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД" ПЕРНИК

Инструкция

за правилна употреба на работно облекло „ полугащеризон“ 

при експлоатация / употреба, съхранение, почистване, поддържане /

Защитното работно облекло „полугащеризон” е предназначено да осигурява защита на 
тялото срещу механични въздействия и замърсяване. Работното облекло е предназначено за 
работа на всички категории персонал , работещи на открито или закрито, при различни степени 
на замърсеност и запрашеност на работната среда.Не са предназначени за заваръчна дейност, 
както и при работа при екстремни климатични условия. Правилната употреба на облеклото да 
се съблюдават следните инструкции :

Да се избягват контакти с остри предмети, киселини, силно нагрети повърхности, тоководещи 
части под напрежение.
Защитното облекло да не се използва в пожароопасна среда.
Да се изпира с обикновени перилни препарати при с t 40°С, с алкални или неутрални перилни 
препарати.Броят на пранетата не се отразява на защитните качества на облеклото 
Да се сушене в електрически сушилни при t-50° С.
Химическо чистене -  професионално.
Продуктът представлява самостоятелно изделие или част от облекло, предназначено за защита от 
леки механични увреждания и нетоксичен прах при целодневна употреба.То може да бъде използвано 
и в комбинация с други работни облекла.
Клас на защита -  EN 13688: 2013 г

Да се съхранява в сухи и проветриви закрити складове.

Производител: кооперация „Военноинвалид“

Гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15/7

Тел 076 60 04 63 , e-mail : vi_pernik@abv.bg

Председател:

mailto:vi_pernik@abv.bg


КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД" ПЕРНИК

Инструкция

за  правилна употреба на работно облекло ,, панталон“ 

при експлоатация / употреба, съхранение, почистване, поддържане /

Защитното работно облекло „панталон е предназначено да осигурява защита на тялото 
срещу механични въздействия и замърсяване. Работното облекло е предназначено за работа 
на всички категории персонал , работещи на открито или закрито, при различни степени на 
замърсеност и запрашеност на работната среда.Не са предназначени за заваръчна дейност, 
както и при работа при екстремни климатични условия. Правилната употреба на облеклото да 
се съблюдават следните инструкции :

Да се избягват контакти с остри предмети, киселини, силно нагрети повърхности, тоководещи 
части под напрежение.

Защитното облекло да не се използва в пожароопасна среда.
Да се изпира с обикновени перилни препарати при с 140°С, с алкални или неутрални перилни 
препарати.Броят на пранетата не се отразява на защитните качества на облеклото 
Да се сушене в електрически сушилни при t-50° С.
Химическо чистене -  професионално.
Продуктът представлява самостоятелно изделие или част от облекло, предназначено за защита от 
леки механични увреждания и нетоксичен прах при целодневна употреба.То може да бъде използвано 
и в комбинация с други работни облекла,
Клас на защита -  EN 13688: 2013 г

Да се съхранява в сухи и проветриви закрити складове.

Производител: кооперация „Военноинвалид“

Гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15/7

Тел 076 60 04 63 , e-mail : vi_pernik@abv.bg

09.01.2017 г

Председател: Цецка С

mailto:vi_pernik@abv.bg


КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД" ПЕРНИК

Инструкция

за правилна употреба на работно облекло „ представителен панталон“ 

при експлоатация / употреба, съхранение, почистване, поддържане /

Защитното работно облекло „ представителен панталон е предназначено да осигурява 
защита на тялото срещу механични въздействия и замърсяване. Работното облекло е 
предназначено за работа на всички категории персонал , работещи на открито или закрито, при 
различни степени на замърсеност и запрашеност на работната среда.Не са предназначени за 
заваръчна дейност, както и при работа при екстремни климатични условия. Правилната 
употреба на облеклото да се съблюдават следните инструкции :

Да се избягват контакти с остри предмети, киселини, силно нагрети повърхности, тоководещи 
части под напрежение.
Защитното облекло да не се използва в пожароопасна среда.
Да се изпира с обикновени перилни препарати при с t 40°С, с алкални или неутрални перилни 
препарати.Броят на пранетата не се отразява на защитните качества на облеклото 
Да се сушене в електрически сушилни при t-50° С.
Химическо чистене -  професионално.
Продуктът представлява самостоятелно изделие или част от облекло, предназначено за защита от 
леки механични увреждания и нетоксичен прах при целодневна употреба.То може да бъде използвано 
и в комбинация с други работни облекла.
Клас на защита -  EN 13688: 2013 г

Да се съхранява в сухи и проветриви закрити складове.

Производител: кооперация „Военноинвалид“

Гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15/7

Тел 076 60 04 63 , e-mail : vi_pernik@abv.bg

09.01.201 

Председател: Цецка
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КООПЕРАЦИЯ „ВОЕННОИНВАЛИД" ПЕРНИК

Инструкция

за  правилна употреба на работно облекло „ представителен елек“ 

при експлоатация / употреба, съхранение, почистване, поддържане /

Защитното работно облекло „ представителен елек“ е предназначено да осигурява
защита на тялото срещу механични въздействия и замърсяване. Работното облекло е 
предназначено за работа на всички категории персонал , работещи на открито или закрито, при 
различни степени на замърсеност и запрашеност на работната среда.Не са предназначени за 
заваръчна дейност, както и при работа при екстремни климатични условия. Правилната 
употреба на облеклото да се съблюдават следните инструкции :

Да се избягват контакти с остри предмети, киселини, силно нагрети повърхности, тоководещи 
части под напрежение.
Защитното облекло да не се използва в пожароопасна среда.
Да се изпира с обикновени перилни препарати при с t 40°С, с алкални или неутрални перилни 
препарати.Броят на пранетата не се отразява на защитните качества на облеклото 
Да се сушене в електрически сушилни при t-50° С.
Химическо чистене -  професионално.
Продуктът представлява самостоятелно изделие или част от облекло, предназначено за защита от 
леки механични увреждания и нетоксичен прах при целодневна употреба.То може да бъде използвано 
и в комбинация с други работни облекла.
Клас на защита -  EN 13688: 2013 г

Да се съхранява в сухи и проветриви закрити складове.

Производител: кооперация „Военноинвалид“

Гр. Перник, ул. „Кракра“ № 15/7

Тел 076 60 04 63 , e-mail : vi_pernik@abv.bg

1 09.01.2017 г

Председател: Цецка Стои

mailto:vi_pernik@abv.bg


РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

Договор по обществена поръчка №ТТ001565-Доставка на облекло-ОП 3



ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цените по договора оферирани от изпълнителя в хода на процедурата са в 
български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Единичните цени по договора включват всички договорни задължения на 
изпълнителя, било подразбиращи се или изрично упоменати, включително 
транспортните разходи до обектите на доставка.

1.3. Цените на стоките са постоянни за срока на договора, считано от датата на 
влизане на договора в сила, освен в посочените в договора случаи.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2 .1 . След всяка доставка на Стоките предмет на договора, изпълнителят и 
Възложителят подписват приемо-предавателен протокол.

2.2 . Изпълнителят издава коректно попълнена фактура въз основа на подписания 
без възражения от страна на Възложителя приемо-предавателен протокол.

2.3 . 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.

2.4 . Фактурите следва да се предоставят на контролиращия служител от страна на 
Възложителя.

2.5 . Плащането се извършва съгласно чл.б 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:

BIC: ................

IBAIM: $Gr IS.. d  0/10 5  У 0~/ №
4. ЦЕНОВА ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Договор по обществена поръчка №ТТ001565-Доставка на облекло-ОП 3
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ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 -  Защитни облекла срещу механични въздействия и

прах

№ Артикул
Мерна

единица
Единична цена в 

лева без ДДС

1. Яке брой 40.00
2. Полугащеризон брой 26.00
3. Панталон брой 30.00
4. Представителен панталон брой 42.00
5. Представителен елек брой 32.00

Общо: 170.00

ТТ0015б5-Доставка на облекло



РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Договор по обществена поръчка №ТТ001565-Доставка на облекло-ОП 3



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 неустойка 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 не достави поръчаните стоки в срока за доставка, 
съгласно T.VI от Раздел А, изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в 
размер на 2% (два процента) от стойността на недоставените Стоки за всеки 
работен ден закъснение, но не повече от 20% (двадесет процента) от 
стойността на тези Стоки.

1.3 В случай, че изпълнителят забави доставката на стоки, предмет на договора с 
повече от 10 (десет) работни дни, то ще се счита, че изпълнителят е в 
съществено неизпълнение на договора, като в такъв случай Възложителят има 
право:

1.3.1 да прекрати едностранно договора поради неизпълнение от страна на 
изпълнителя, като задържи гаранцията за изпълнение

и/или

1.3.2 да закупи недоставените стоки от трета страна, като изпълнителят дължи 
възстановяване на пълната стойност на съответните стоки, както и всички 
разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от възложителя 
в следствие на неизпълнението на изпълнителя.

1.4 В случай, че изпълнителят достави стоки, които не съответстват на 
уговореното по този договор, независимо дали в качествено отношение, 
размери и/или доставените стоки са негодни да се ползват за целите 
посочени в договора изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% 
(двадесет процента) от стойността на несъответстващите стоки.

1.5 В случаите по т.1.4 от настоящия раздел възложителят, без да се ограничават 
други негови права, може по свое усмотрение да поиска от изпълнителя да 
замени тези стоки в указан от възложителя срок или да върне стоките на 
изпълнителя и да ги закупи от друг изпълнител, като приспадне направените 
разходи от насрещни дължими на изпълнителя суми или от гаранцията за 
изпълнение.

1.6 В случаите, когато изпълнителят не е спазил срока за доставка, съгласно 
договора или е налице несъответствие на доставените Стоки в качествено 
отношение и/или доставените стоки са негодни да се ползват за целите 
посочени в Договора, то изпълнителят дължи неустойка, съгласно т.1.3 или 
т.1.4 от този раздел, както и възстановява на Възложителя претърпените 
щети и/или пропуснати ползи, вследствие на неизпълнение на задълженията 
на изпълнителя по договора.

1.7 В случай, че изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да 
има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер 
на 30% от стойността на договора без ДДС.

1.8 В случай на забава в срока за доставка на мостри, съгласно т.1.1. от.III 
Мостри от раздел А, изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от 
единичната цена на съответната мостра за всеки ден в забава.

Договор по обществена поръчка №ТТ001565-Доставка на облекло-ОП 3
19



1.9 В случай, че изпълнителят достави мостри, които не съответстват на 
уговореното по договора, то изпълнителят дължи неустойка в размер на 
единичната цена на артикулите съобразно ценовата таблица, на които са 
предоставени мостри. Изпълнителят е длъжен да представи нова мостра, 
която да отговаря на изискванията на техническото задание.

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 SW IFT 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.

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 изпълнителя. 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, 
изпълнителят 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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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

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА
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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 неизкпючителен 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.
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2.9 . Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани 
във всяка кореспонденция.

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. ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ 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. ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ 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.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
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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.

12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) 
за опасност и да изпише името на материала им на български език.
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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 СЪОРЪЖ ЕНИЯТА

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. 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.
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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.
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