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ДОГОВОР . 3 . 6 . 3 . ^ .

„Сервизно обслужване на багери КНЛготек и №и50п"

г договор се сключи на 1м1̂ | ■ ■ * ■ ■ ■■■■■*■■■ • ■ ■ и в В Гр 
\-..а.Сй...... на Възложителя :

Настоящият 
Решение СН- 
на обществена поръчка с № ТТ001880 
между:

София, на основание 
за избор на изпълнител

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Тренев, в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител 
и
„ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията, седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Андрей Ляпчев 
№51, с ЕИК 131433890, представлявано от Ивайло Радев - Изпълнителен директор и 
Ивайло Борисов - Председател на Съвета на директорите, наричано за краткост в този 
договор Изпълнител.
Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извършва доставките и 
услугите, предмет на обществената поръчка за: „Сервизно обслужване на багери 
НШготек и Иеизоп" с номер ТТ001880, съгласно одобрено от възложителя техническо 
- финансово предложение на изпълнителя, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и изпълнителят се договориха за следното:

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

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

2.1. Договор;

2.2. Раздел А: Техническо задание - предмет на договора и техническото предложение 
на изпълнителя;

2.3. Раздел Б: Цени и данни;

2.4. Раздел В: Специфични условия на договора;

2.5. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;

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

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

5. Договорът е със срок 24 месеца и влиза в сила, считано от 12.05.2020 година, от която 
дата стартира срока на договора. В случай, че договорът се сключи след 12.05.2020 
година, то срокът му започва да тече, считано от датата на подписването му.

6. Прогнозната стойност на договора за посочения в т. 5. срок е 90 000.00 лева, без ДДС, 
без стойността за измененията, посочени по-долу.

7. Изменения на договора: Когато към момента на изтичане на срока на настоящия 
договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, 
предмет на настоящия договор, същият се продължава за срок до сключване на нов 
договор, но с не повече от 6 месеца, със стойност до 20 000.00 (двадесет хиляди) 
лева, без ДДС.

7.1. В случаите на изменения на договора възложителят има право да изиска гаранция 
за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, 
приложен върху стойността на изменението за съответния продължен срок на 
договора.
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7.2. Изпълнителят има възможност да предлага на Възложителя по-ниски цени или по- 
изгодни за възложителя условия от заложените по договора в ценовите таблици. 
Изпълнителят изпраща писмено предложението си, което се одобрява от 
контролиращия служител по договора - от страна на възложителя.

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

8. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор 
съгласно чл.111 от ЗОП, в размер на 2 % (два процента) от стойността по т.б от този 
раздел, без да се включва стойността за измененията, а именно 1800,00 (хиляда и 
осемстотин лева). Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност срока на 
договора.

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

10. На изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на дейностите. 
Възложителят възлага дейности по договора съгласно текущите необходимости за 
срока на договора.

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

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

13. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Петър Нисторов.

14 от страна на Изпълнител:__ Контролиращ служител по договора

Настоящият договор се ск/ючи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
етаните, въз основа и в съответствие с българското право.

Ивайло
Предсе; а на директорите
„ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД 
Изпълнител

| ^ Ч 4 « * п / 1 г  и»

Изпълнителен директор 
"Софийска вода" АД 
Възложител



РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предмет на договора е сервизно обслужване на багери и строителна техника Хидромек 

ХМК102В - 10 броя и минибагери Нойсън 2503 - 3 броя в сервизна база на Доставчика 
или на адреси на територията на Столична община.

1.1. Информация за машините предмет на поръчката. В таблицата са дадени данни за

Марка Модел
Година на 
производство

Брой
машини

шаси двигател

Н й готек Х М К 102В 2005 б 35В110378 КС3810111217645М

Ню готек Х М К 102В 2012 4 НМК102ВТТ35А70032 ММ751471Л 52348У

МЕ1150М 2503 2005 3 А004075 12728
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8. 

1.9.

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 

2.7

Изпълнителят приема и се задължава да обслужва, в съответствие с уговореното, 
всички изброени машини, за които е сключил този договор.
На Изпълнителя не се гарантира продължителност на дейностите, както и количество 
на възлаганите услуги. Възложителят ще поръчва дейностите и доставките, предмет 
на договора, съобразно необходимостите от ремонт и поддръжка на машините, 
предмет на договора.
Изпълнителят извършва дейностите, предмет на договора, съобразно посочените от 
него цени в Ценови таблици №1, №2 и №3 и в съответствие с останалите изисквания 
по Договора.
Изпълнителят разполага с мобилна група, която при нужда обслужва и ремонтира 
багерите и строителната техника на територията на Столична община.
При извършване на ремонтите, предмет на договора, Изпълнителят влага оригинални 
резервни части.
Изпълнителят осигурява минимум 12 месеца гаранция за всяка ремонтирана от него 
машина (вложени части и извършен ремонт), освен ако Изпълнителят не е посочил 
по-дълъг срок в хода на процедурата.
Изпълнителят трябва да се явява на мястото на аварии в рамките на договореното с 
Контролиращия служител време за реагиране, указано в изпратеното писмено по факс 
и/или и-мейл уведомление.
За всички възникнали нужди от резервни части, невключени в Ценовата таблица, но 
фигуриращи в официалния каталог на производителя, Възложителят си запазва 
правото да ги поръчва на Изпълнителя на стойност до 15% (петнадесет процента) от 
прогнозната стойност на Договора.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Изпълнителят се задължава да предоставя бързи и качествени услуги, като извършва 
поддръжката и ремонта по икономически ефективен начин в рамките на договорените 
срокове за всяко отделно изискване за поддръжка и ремонт. При предоставянето на 
тези услуги Изпълнителят се задължава да спазва всички законови разпоредби и 
установените норми за безопасност. Договорът обхваща поддръжката и ремонта на 
изброените багери или строителна техника в сервиз на Изпълнителя, в база на 
Възложителя или на адрес на територията на Столична община с негови - труд, 
резервни части и материали. Експлоатацията на пътно строителната техника е 
задължение на Възложителя. Представител на Възложителя е отдел "Транспорт". 
.Изпълнителят предоставя услугата аварийно повикване, за да се осигури постоянна 
готовност на ресурса, посочен в списъка към настоящия раздел А: Техническо задание 
- предмет на договора.

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

. Изпълнителят разполага с необходимото оборудване за тест и диагностика, одобрено 
от производителя на марката.

.Изпълнителят извършва техническо обслужване на описаната техника, съгласно 
схемата за техническо обслужване, дадена от производителя.

. Изпълнителят е длъжен да спазва предписанията на производителя и в пълен обем да 
изпълнява необходимите дейности при извършване на обслужването.
Изпълнителят разполага с необходимата сервизна екипировка за цялостен ремонт на 
всички възли и агрегати.
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2.8. Изпълнителят извършва преглед и рутинна проверка на всички багери или строителна 
техника, предмет на договора, постъпила при него за техническо обслужване, 
поддръжка или ремонт.

2.9. Срокът за извършване на техническо обслужване или ремонт на даден багер или 
строителна техника започва да тече от датата и часа, в които техниката е предадена 
от Възложителя на Изпълнителя и на Изпълнителя е възложено, чрез Приемо- 
предавателен протокол/сервизен протокол или потвърждение на оферта, 
извършването на техническо обслужване или ремонт. Изпълнителят няма право да 
отлага приемането на техниката и започването на ремонта й, както и да отсрочи 
приемането й и/или започването на ремонта за по-късна дата.

3. СЕРВИЗНИ ДЕЙНОСТИ
3.1.Описаните багери и строителна техника се предават за ремонт на Изпълнителя, като 

се попълва Документ за възлагане и се описват проблемите, които показва 
техническата единица.

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

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

4. ПОДДРЪЖКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМОНТА
4.1. Изпълнителят предоставя всички дейности по поддръжката, ремонта и техническото 

обслужване на описаните в този раздел багери или строителна техника в собствена 
база или на място при Възложителя, със собствен персонал, резервни части и 
материали.

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

4.3. В случай на неотложна нужда, след предварително възлагане от страна на 
Възложителя, Изпълнителят се задължава да извършва ремонтни дейности в събота 
и/или неделя.

4.4. Когато е възможно, ремонти, които не са свързани с безопасността, могат да бъдат 
отложени с предварителното съгласие на Възложителя.

5. ПРОЦЕДУРА ПРИ АВАРИИ И ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
5.1. Изпълнителят се грижи всички ремонтни дейности да се извършват от квалифицирани 

и компетентни механици.
5.2. Изпълнителят гарантира, че ще се явява на мястото на аварията след получаване на 

писмено уведомление по факс и/или е-мейл от страна на Възложителя, в което е 
указано предварително съгласуваното време за реагиране при авария.

5.3. Изпълнителят трябва да организира незабавното откарване на авариралата техника 
до своя сервиз.

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

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

6. ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
6.1. Изпълнителят осигурява необходимите резервни части и консумативи в рамките на 

договорения срок за ремонта. Те трябва да са осигурени от производител, който има 
внедрена система за качество 150 или еквивалентно, или оригинални - от 
производителя на марката. При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът 
трябва да представи сертификат за произход на резервните части.

7. МАСЛА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
7.1. Всички масла, смазочни материали и консумативи, необходими за обслужването на 

техниката, трябва да отговарят на изискванията, описани от производителя на 
марката за съответния модел.

7.2. Маслата и смазочните материали трябва да се съхраняват в запечатани контейнери, 
както са доставени от производителя, и да бъдат обозначени с названието и типа на 
маслото или смазочния материал.
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7.3. Не могат да се използват масла или смазочни материали, които са замърсени с прах, 
песъчинки, вода или други примеси.

8. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
8.1. След извършване на сервизните дейности представител на Възложителя приема 

извършената услуга подписвайки сервизен протокол, като по този начин се съгласява 
с извършеното от Изпълнителя.

8.2. Приемането на извършените дейности предмет на договора се извършва от 
определени от страна на възложителя и доставчика лица, и се удостоверява с 
двустранно подписан протокол или друг документ.

9. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
9.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата при участие в процедурата.
9.2. 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.бб, ал.2 и 11 от ЗОП.

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

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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.

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

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

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

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

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

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

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

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

1.3. Цената за сервизен час от Ценова таблица №1 е една и съща за всички марки и модели 
на машини, подлежащи на сервизно обслужване по този договор. Участникът предлага 
„цена за сервизен час в лева без ДДС", която е една и съща за всички машини и за всички 
редове от Ценовата таблица.

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

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

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

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

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

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

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

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

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

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

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

3. Банкови реквизити на изпълнителя (подават се от избрания изпълнител преди 
сключване на договора):

Банка: .................

В1С: .............

1ВА1М: ...............

4. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ
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ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

№

код на 
продукт / 

каталожен 
номер

Описание / Наименование (резервни части и 
консумативи)

Мерна
единица

Ед. цена 
лева, без 
ВДС)

1реме за 
емонт (в | 
чннути)

Дена на ( 
:ервизен час 1 
в лв, без . 
ИДС)

Стойност иа 
руда
>=В*С/60

}бща стойност 
«а ремонта 
:=А+0

Допълнителен 
<од на продукт

А В с о Е
ХИДРОМЕК ХМК 102 Б

1 18/26680 Са пачка за ляв панел на двигател бР 47.80 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 65.30 лв

2 18/29574 кдаптор за седалка бР 117.40 лв 160 35.00 лв 93.33 лв 210.73 лв

3 18/35891 Тпъзгачи комплект 328.20 лв 240 35.00 лв 140.00 лв 468.20 лв
4 18/53420 1топ светлини бр 380.00 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 397.50 лв

5 19/36211 Тост бр 139.30 лв 40 35.00 лв 23.33 ЛВ 162.63 лв

6 .07/00400 Тагер бр 57.40 лв 80 35.00 лв 46.67 лв 104.07 лв

7 .654407 Рилтър маслен бр 10.20 лв 5 35.00 лв 2.92 лв 13.12 лв

8 26560201 Рилтър горивен бр 22.70 лв 5 35.00 лв 2.92 лв 25.62 лв 4816636

9 26561117 Рилтър горивен (сепаратор груб) бр 7.30 лв 5 35.00 лв 2.92 лв 10.22 лв

0 152/51678 Гръба бр 67.80 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 85.30 лв

1 515/23003 Датчик за маслото в двигателя бр 51.20 лв 45 35.00 лв 26.25 ЛВ 77.45 лв

2 520/08112 <люч бр 97.20 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 114.70 лв

3 525/02000 °еле бр 14.00 ЛВ 5 35.00 лв 2.92 лв 16.92 лв

4 526/03130 Пампа сигнална бр 101.20 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 107.03 лв

5 526/05000 Фар к-кт бр 16.30 лв 2(Г 35.00 лв 11.67 лв 27.97 лв

6 550/01210 Моторче чистачка бр 150.40 ЛВ 60 35.00 лв 35.00 лв 185.40 лв

7 В01/02035 Чоп бр 34.20 лв 40 35.00 лв 23.33 лв 57.53 лв

8 801/02195 Чоп бр 27.80 лв 40 35.00 лв 23.33 лв 51.13 лв

9 801/02280 Щифт бр 40.40 лв 45 35.00 лв 26.25 лв 66.65 лв 80102320

>0 801/04740 Щифт бр 67.00 лв 45 35.00 лв 26.25 лв 93.25 лв

21 801/05080 Болт бр 27.10 лв __ 10 35.00 лв 5.83 лв 32.93 лв

22 801/19178 Пин бр 71.00 ЛВ 45 35.00 лв 26.25 лв 97.25 лв

23 802/01222 Втулка бр 23.10 лв 30 35.00 лв Т 17.50 лв 40.60 лв

24 802/01387 Втулка бр 37.40 лв 20 35.00 лв 11.67 лв 49.07 лв

25 802/01465 Втулка бр 31.20 лв 20 35.00 лв 11.67 лв 42.87 лв

302/01531 Втулка бр 31.30 лв 40 35.00 лв 23.33 лв 54.63 лв

302/01720 Втулка бр 36.20 лв 40 35.00 лв 23.33 лв 59.53 лв

28 802/02820 Втулка бр 73.60 лв 40 35.00 лв 23.33 лв 96.93 лв

29 802/03260 Втулка бр 32.50 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 50.00 лв
30 802/04;12 втулка бр 25.00 лв 40 35.00 лв 23.33 лв 48.33 лв

31 802/05200 втулка бр 27.70 лв 40 35.00 лв 23.33 лв 51.03 лв
32 802/10092 Втулка бр 37.70 лв 40 35.00 лв 23.33 лв 61.03 лв

33 802/10106 Втулка бр 49.20 лв 40 35.00 лв 23.33 лвТ 72.53 лв

34 804/09500 Гайка бр 4.50 лв 5 35.00 лв 2.92 лв 7.42 лв

35 810/10630 Зъб краен десен за задна кофа бР 70.40 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 76.23 лв

36 810/10640 Зъб краен ляв за задна кофа бр 70.40 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 76.23 лв

37 811/01040 Вал бр 48.30 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 83.30 ЛВ

38 811/02190 Щифт бр 62.30 ЛВ 20 35.00 лв 11.67 лв 73.97 ЛВ

39 811/02238 Щифт бр 65.00 лв 20 35.00 лв 11.67 лв 76.67 лв

40 811/17630 Ос/чоп бр 98.40 лв 20 35.00 лв 11.67 лв 110.07 лв

41 816/00100 Подложка бр 9.30 лв 51 35.00 лв 2.92 лв 12.22 лв

42 Р01/01506 Ремък) бр 11.90 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 46.90 лв
43 Р06/18708 Полуоска за заден мост бр 395.00 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 465.00 лв 50618708

44 Р10/10050 Скоба бр 15.10 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 20.93 лв

45 Р10/10051 Болт бр 3.20 лв 5 35.00 лв 2.92 лв 6.12 лв

46 Р10/10600 Каре кардан бр 60.00 лв 80 35.00 лв 46.67 лв 106.67 лв

47 Р14/73110 Помпа бр 1,474.00 лв 140 35.00 лв 81.67 лв 1,555.67 лв Р1473111

48 Р18/13201 Клапан бр 1,394.80 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 1,429.80 лв
49 Р21/90030 Амортисьор, врата бр 45.00 лв 15 35.00 лв 8.75 лв 53.75 лв
50 Р28/10160 Филтър кабина бр 12.90 лв 5 35.00 лв 2.92 лв 15.82 лв

51 Р28/10510 Клапан бр 6.40 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 12.23 лв

52 Р28/13003 Филтър въздушен 26роя комплект комплект 80.70 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 86.53 лв Р2893003

53 Р28/26560 Филтър скорости бр 22.00 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 27.83 лв

Р28/26560-5 О - пръстен бр 17.30 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 23.13 лв

Р28/34000 Филтър смукателен бр 138.50 лв 45 35.00 лв 26.25 лв 164.75 лв

5 о Р28/35000 Филтър смукателен бр 20.00 лв 45 35.00 лв 26.25 лв 46.25 лв

57 Р28/51001 Филтър хидравличен бр 86.20 лв 15 35.00 лв 8.75 лв 94.95 лв Р2851001А

58 Р31/13107 Жило за ръчна газ бр 140.00 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 157.50 лв

59 Р99/29190 Кран и жило комплект 107.90 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 125.40 лв

60 Р99/74020 Плъзгач бр 29.50 лв 15 35.00 лв 8.75 лв 38.25 лв

61 Р99/77120 Планка стабилизатор бр 20.90 лв 6С 35.00 лв 35.00 лв 55.90 лв

6 2 Р99/77121 Планка бр 23.90 лв 6С 35.00 лв 35.00 ле 58.90 лв I

63 N01/5610109 Болт за крайните зъби на задна кофа (къс) бр 2.20 лв 1С 35.00 лв 5.83 ле 8.03 ле

64 N01/5610145 Болт за зъбите на задна кофа (дълъг) бр 3.00 лв 35.00 лв 2 . 9 2  л е 5.92 ле

65 N02/8660481 Гайка за зъбите на задната кофа бр 1.10 лв 35.00 лв 2.92 ЛЕ 4.02 ЛЕ

66 N10/2013335 О - пръстен бр 5.50 лв 35.00 лв 2.92 ЛЕ 8.42 ле

67 N10/5445405 Уплътнение бр 10.10 лв 1( 35.00 лв 5.83 ле 15.93 ле

68 N10/5657505 Семеринг бр 12.10 лв 25 35.00 лв 14.58 ле 26.68 л е

69 N14/0013201 Клапан бр 253.00 лв 4( 35.00 лв 23.33 л е 276.33 ЛЕ

70 503/11308 Накладки комплект 59.40 лв 6( 35.00 лв 35.00 л 94.40 л

71 5391-070135 Шайба бр 9.00 ле 35.00 лв 2.92 л 11.92 л
72 548/80710 Уплътнения комплект 39.00 ле 18 35.00 лв 105.00 л 144.00 л

73 548/80730 Уплътнения комплект 18.10 л е 12 35.00 лв 70.00 л 88.10 л

74 548/90715 Уплътнения комплект 15.50 ле 14 35.00 лв 81.67 л 97.17 л

75 591/00631 Дръжка 6Р 40.40 ЛЕ 8й 35.00 лв 46.67 л 87.07 л 3

76 1ЛРК0038 Гориво-подкачваща помпа бр 433.00 ЛЕ 6 35.00 лв 35.00 л 468.00 л 1АРК0042

77 2873К634 Стартер бр 450.00 ЛЕ 6 0 35.00 лв 35.00 л 485.00 л Т410865

78 503/11308 Накладки комплект бр 59.40 л 60 35.00 лв 35.00 л 94.40 л в

79 Р06/10620 Щанга кормилна бр 127.00 ЛЕ 120 35.00 лв 70.00 лв 197.00 лв 50610620

80 203/05600 Капачка цилиндър бр 144.30 л 180 35.00 лв 105.00 лв 249.30 Лв

81 Р03/13268 Клапан бр 245.40 л 120 35.00 лв 70.00 лВ 315.40 Лв 50613268

82 РОЗ/18374 _уплътнение бр 3.90 л 2000 35.00 лв 1,166.67 Лв 1,170.57 Лв

83 Р03/18378 Уплътнение бр 18.30 Лв 720 35.00 лв 420.00 лв 438.30 лв

84 Р03/18220 Семеринг бр 21.60 л в 720 35.00 лв 420.00 лв 441.60 лв

85 Р03/18337 Уплътнение бр 36.00 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 106.00 лв

86 РОЗ/18335 Уплътнение бр 26.50 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 96.50 лв

87 Р03/17381 Уплътнение бр 7.00 лв 720 35.00 лв 420.00 лв 427.00 лв
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№

код на 
продукт/ 

каталожен 
номер

Описание / Наименование (резервни части и 
консумативи)

Мерна
единица

:д. цена 
лева, без 
*ДС)

Зреме за 
)емонт (в 
чинути)

[Дена на 
сервизен час 
в лв, без , 

ДДС)

Зтойност на 
РУДа
>=В*С/60

)бЕца стойност 
«а ремонта 
:=А+0

Допълнителен 
код на продукт

А В С О Е
88 03/17369 'арнитура бр 32.90 лв 720| 35.00 лв 420.00 лв 452.90 лв
89 03/18142 5-пръстен бр 5.40 лв 2000 35.00 лв 1,166.67 лв 1,172.07 лв
90 03/18180 > пръстен бр 1.20 лв 2000 35.00 лв 1,166.67 лв 1,167.87 лв

91 48/80955 Уплътнения к-т комплект 32.50 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 102.50 лв
92 48/90965 Уплътнения к-кт комплект 34.00 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 104.00 лв
93 48/80710 Уплътнения к-кт комплект 39.00 лв 1801 35.00 лв 105.00 лв 144.00 лв
94 >48/90700 Уплътнения к-кт комплект 27.20 лв 240 35.00 лв 140.00 лв 167.20 лв
95 08/42100 Прът бутален (548/30005) бр 281.40 лв 180 35.00 лв 105.00 лв 386.40 лв 20850005

96 ‘47/00260 Гедалка к-т комплект 2,260.00 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 2,330.00 лв

Р4700251(1бр.)
заедно с 

01829574 (1 бр.)

97 ■ 06/18387 /плътнение бр 67.10 лв 240 35.00 лв 140.00 лв 207.10 лв
98 =06/18398 /плътнение бр 21.70 лв 240 35.00 лв 140.00 лв 161.70 лв
99 ‘06/13780 Гампон бР 4.90 лв 240 35.00 лв 140.00 лв 144.90 лв
100 :06/1В520 Пагер бр 94.00 лв 240 35.00 лв 140.00 лв 234.00 лв
101 =01/41347 Гермостат (Р01/08871) бр 96.10 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 131.10 лв

102 530/90150 Хидроакумулатор бр 387.80 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 422.80 лв

103 515/26020 Цатчик температурен бр 98.10 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 115.60 лв
104 Р01/24138 0-пръстен бр 10.30 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 27.80 лв
105 Р03/10721 Болт бр 1.10 лв 1СГ 35.00 лв 5.83 лв 6.93 лв
106 Р03/17790 Шайба медна бр 2.60 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 8,43 лв
107 РОЗ/11474 Помпа трансмисионна бр 938.70 лв 720 35.00 лв 420.00 лв 1,358.70 лв
108 РОЗ/10281 Конвертор трансмисионен бр 1,959.40 лв 720 35.00 лв 420.00 лв 2,379.40 лв

109 547/00275 Амортисьор за седалка бр 130.60 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 200.60 лв
110 Р31/12012 Жило аа газ бр 70.60 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 140.60 лв
111 Р99/60006 Сонда за отчитане на горивото (сензор) бр 77.20 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 112.20 лв
- ' Р99/60021 Тампон бр 29.50 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 64.50 лв

Р03/13435 Корпус скоростна кутия бр 5,175.00 лв 2000 35.00 лв 1,166.67 лв 6,341.67 лв
РОЗ/11904 Клапан електромагнитен бр 245.40 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 315.40 лв 50313268

115 Р06/18708 Полуоскз за заден мост бр 395.00 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 465.00 лв 50618708

116 530/90100 Ключ за налягане (515/10100) бр 146.60 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 164.10 лв

117 520/08111 Клюн стартерен за И10готек бр 73.00 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 90.50 лв
118 Р06/13910 Маншон бр 187.20 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 257.20 лв
119 802/01356 Втулка бр 38.30 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 73.30 лв
120 208/42664 Прът бутален за телескопичен хидр.цилиндър бр 582.10 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 652.10 лв 20850001

121 548/91002 Уплътнения к-кт комплект 24.40 лв 60> 35.00 лв 35.00 лв 59,40 лв
122 548/91001 Уплътнения к-кт комплект 20.00 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 55.00 лв
123 548/81005 Уплътнения к-кт комплект 42.50 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 77.50 лв
124 200/15591 Прът бр 274.90 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 344.90 лв 20843195
125 810/40030 Втулка бр 1.70 лв 601 35.00 лв 35.00 лв 36.70 лв
126 548/91152 Уплътнения к-кт комплект 44.00 лв 180 35.00 лв 105.00 лв 149.00 лв
127 РОЗ/10277 турбосъединител к-кт с болтове и шайби бр 191.00 лв 720 35.00 лв 420.00 лв 611.00 лв 81016200
128 591/00640 Ключалка бр 67.60 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 85.10 лв
129 555/06610 Механизъм за чистачка бр 140.50 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 210.50 лв
130 526/00200 Фар работен, десен бр 132.80 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 150.30 лв
131 526/00210 Фар работен, ляв бр 132.80 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 150.30 лв
132 Р01/01506 Ремък (2614В662) бр 11.90 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 46.90 лв
133 515/22160 Датчик температурен бр 111.00 лв 20 35.00 лв 11.67 ЛВ 122.67 лв
134 530/90150 Хидроакумулатор бр 387.80 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 422.80 лв
135 810/10630В1Л Зъб страничен десен за НШготек бр 70.40 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 76.23 лв
136 N01/5610109 Болт за крайни зъби (къс) бр 2.20 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 8,03 лв
137 810/10605 Зъб среден за кофа за Нюготек бр 30.00 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 35.83 лв
138 810/10640В1Л Зъб страничен ляв Нюготек бр 70.40 лв 10 35,00 лв 5.83 лв 76.23 лв
139 019/92240 Стъпало бр 56.20 лв 20 35.00 лв 11.67 лв 67.87 лв
1 N01/0222438 Болт бр 3.10 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 8.93 лв

N01/0222114 Болт бр 0.70 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 6.53 лв N010232114
А 515/10100 Датчик за стоп светлини бР 146.60 лв 20 35.00 лв 11.67 лв 158.27 лв 53090110
143 Р06/18550 Лагер бр 88.90 лв 600 35.00 лв 350.00 лв 438.90 лв ’
144 503/11308 Накладки к-т бр 59.40 лв 6С 35.00 лв 35.00 лв 94.40 ле

145 РоЗ/13270 блок у-ние скорости - хидравличен бр 3,312.00 лв 72С 35.00 лв 420.00 лв 3,732.00 ле

146 0041110266 Маховик Р04/41121 бр 1,705.10 лв 72С 35.00 лв 420.00 лв 2,125.10 ле Р0141121
147 Р03/18730 Лагер бр 16.00 лв 24С 35.00 лв 140.00 лв 156.00 ле Р0318470

148 555/03100 Рамо за чистачка бр 44.70 ЛВ ЗС 35.00 лв 17.50 ле 62.20 л е

149 1000081956 Превключвател светлини бр 54.70 лв зс 35.00 лв 17.50 л е 72.20 ле

150 . смяна двигателно масло X X 6С 35.00 лв 35,00 л е 35.00 ле

151 _ смяна хидравлично масло X X 12С | 35.00 лв 70.00 ле 70.00 л
152 - смяна трансмисионно масло X X 12С 35.00 лв 70.00 ле 70.00 Л

453 - масло хидравлично Н046 литър 4.10 л е X X X 4.10 л
154 - масло за автоматична скоростна кутия литър 6.55 л е X X X 6.55 л
155 - масло трансмисионно литър 6 .5 5  л е X X X 6.55 л
156 _ масло двигателно литър 5.40 л е X X X 5.40 л
157 - грес ЕР 2 бр 9.10 ле х X X 9.10 л з’

НОЙСЪН 2503
158 1000004487 Пин бр 231.29 л 1 6 35.00 лв 35.00 л 266.29 л В

153 1000171262 Ролка бр 554.18 л е 123 35.00 лв 70.00 л 624.18 Лв
16С 1000004566 Филтър въздушен бр 88.74 ЛЕ 15 35.00 лв 8.75 л 97.49 лв
161 1000018587 Филтър маслен бр 3 3 .7 9  л е 15 35.00 лв 8.75 л 42.54 лв
162 1000004567 Филтър въздушен бр 54.00 л 15 35.00 лв 8.75 л 62.75 лв
16: 1000178758 Филтър горивен бр 100.82 л 15 35.00 лв 8.75 лв 109.57 лв
16̂ 1000109163 Верига гумена бр 1,168.00 л 120 35.00 лв 70.00 лв 1,238.00 лв
16! 1000109163 Верига гумена бр 1,168.00 л 120 35.00 лв 70.00 лв 1,238.00 лв
ш 1000106892 Филтър горивен (воден сепаратор) бр 34.14 л з 10 35.00 лв 5.83 лв 39.98 лв
16' 1000015415 Гайка за кофа бр 2.66 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 8.49 лв
16$ 1000047595 Болт за зъб за кофа бр 9.75 лв 10 35.00 лв 5.83 лв 15.58 лв
16 1000017301 Зъб за кофа бр 86.50 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 104.00 лв
17 1000004321 Тампони бр 115.44 Лв 60 35.00 лв 35.00 лв 150.44 лв
17 1000130434 Горивомер бр 187.15 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 204.65 лв
17 1000003928 Амортисьор седалка бр 101.78 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 136.78 г В





г

№

код на 
продукт/ 
каталожен 

номер

Описание / Наименование (резервни части и 
консумативи)

Мерна
единица

Ед. цена 
(лева, без 
ДДС)

Време за 
ремонт(в 
минути)

Цена на 
сервизен час 
(в лв, без 
ДДС)

Стойност на
труда
О=В*С/60

Обща стойност 
на ремонта 
Е=А+Р

Допълнителен 
код на продукт

А В С О Е
173 1000068960 Моторче чистачки бр 461.65 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 496.65 ЛВ

174 1000125516 Контактен ключ бр 155.72 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 190.72 лв

175 1000003880 Фар работен бр 135.70 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 170.70 лв

176 1000015613 накладки бр 84.86 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 154.86 лв

177 1000066092 Жило за газ бр 314.78 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 349.78 лв

178 1000069120 Маркуч бр 46.06 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 81.06 лв

179 1000005136 Ремък бр 41.73 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 76.73 лв

180 1000104767 Водна помпа бр 2,073.14 лв 180 35.00 лв 105.00 лв 2,178.14 лв

181 1000012549 Термостат бр 121.57 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 156.57 лв

182 1000098362 Датчик налягане на масло бр 55.56 лв 30 35.00 лв 17.50 лв 73.06 лв

183 1000127580 Разпръскван бр 411.55 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 481.55 лв

184 1000093894 Гориво-подкачваща помпа бр 930.59 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 965.59 лв

185 1000103743 Перка бр 312.97 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 382.97 лв

186 1000019159 Уплътнения комплект за цилиндър на кофа комплект 82.04 лв 120 35.00 лв 70.00 лв 152.04 лв

187 1000021214 Ос бр 203.77 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 238.77 лв

188 1000187875 Втулка бр 900.99 лв 60 35.00 лв 35.00 лв 935.99 лв

189 _ смяна двигателно масло X X 30 35.00 лв 17.50 лв 17.50 лв

190 _ смяна хидравлично масло X X 120 35.00 лв 70.00 лв 70.00 лв

191 . смяна трансмисионно масло X X 60 35.00 лв 35.00 лв 35.00 лв

192 масло хидравлично Н046 литър 4.10 лв X X X 4.10 лв

193 масло трансмисионно литър 6.55 лв X X X 6.55 лв

194 . масло двигателно литър 5.40 лв X X X 5.40 лв

195 _ грес ЕР 2 бр 9.10 лв X X X 9.10 лв

Общо Показател П1: „Ценово предложение"
ОБЩА СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА "ХИДРОМЕК ХМК 102В" + 

"НОЙСЪН 2503" лв: 55,084.54 лв

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2
Предложени
е

Показател П2 - Отстъпка в проценти от цената на резервните 
части и консумативи от каталога на багерите, не включони в 
иенова таблица №1-положително число, оазлично от нула

10%

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №3
Предложени
______

Показател ПЗ - Цена на километър, в лева, без ДДС, за транспорт 
на мобилната група на Участника до база или обект на Възложителя 

на територията на Столична община.
0.49

Подпис ^
/Димитър . ,__
Дата: 08.04.2020 С О Ф И И
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СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

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

Налагането на неустойки на база стойността на договора, не включва стойността на
опциите и измененията, посочени в договора.

1.2 В случай че извършеният ремонт не съответства на уговореното по този Договор, 
независимо дали в качествено или количествено отношение, изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на ремонта, съгласно 
съответния Приемо-предавателен протокол/сервизен протокол.

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

1.3.1 да наложи неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от прогнозната 
стойност на възложения, но отказан ремонт.

1.4 В случай че техническото обслужване или ремонтът на дадена машина надхвърля 
срока, договорен с възложителя, то изпълнителят дължи неустойка в размер на 200 
(двеста) лева за всеки календарен ден забавяне.

1.5 В случай че изпълнителят отложи приемането на машината и започването на ремонта 
й, или отсрочи приемането и/или започването на ремонта й за по-късна дата с повече 
от 24 астрономически часа от датата и часа, в които тя е закарана в сервиза на 
Изпълнителя, то последният дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от 
стойността на ремонта съгласно документа за приемане, но не по-малко от 200 
(двеста) лева за всеки календарен ден забава.

1.6 В случай, че се наложи багер да бъде върнат в сервиза на изпълнителят до 48 часа 
след завършване на ремонта, поради некачествено отстраняване на установена 
повреда, възложителят ще налага неустойка в размер на 200 (двеста) лева за всеки 
неработен ден на багера до отстраняване на повредата.

1.7 Във връзка с чл.1.7 от раздел А: Техническо задание, в случай на повреда на 
ремонтиран от изпълнителя багер или отделен негов агрегат, изпълнителят се 
задължава да отстрани повредата за своя сметка, в срок, указан от Контролиращия 
служител или Представител на контролиращия служител на Възложителя. В случай 
на отказ от страна на Изпълнителя да извърши това свое задължение, Възложителят 
има право да приложи предвидените в чл. 1.3 от този раздел текстове. В случай че 
изпълнителят извърши некачествен ремонт, освен уговореното в предходното 
изречение, той дължи и неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от 
стойността на ремонта.

1.8 Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания за безопасност и здраве 
при работа (БЗР), предвидени в българското законодателство. При неспазване на 
което и да е от тези изисквания, на Изпълнителя се налага санкция в размер на 100 
лв. за първо констатирано нарушение и по 300 лв. - за всяко следващо. При 
констатиране на повече от три нарушения, ще се счита, че Изпълнителят е в 
съществено неизпълнение на договора, като Възложителят има право да прекрати 
едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя и да задържи 
гаранцията за изпълнение.

1.9 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
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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 Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в 

размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойността на договора, подчинена на 
Еднообразните правила за гаранции до поискване" (1ЖОС - 11п|Гогт Ки1ев Гог Ретапс! 
(1ЖРС - 11пйогт В.ию5 Гог Ретапс! СиагапГеез) на Международната търговска камара 
(1СС), Париж и тяхната последна действаща публикация и ревизия.

3.2 Гаранцията е с валидност, считано от датата на подписването на договора до датата на 
изтичане на срока му, като Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, 
през който гаранцията е престояла при него.

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

3.4 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.

3.5 Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за изпълнение 
до контролиращия служител от страна на възложителя. В случай че гаранцията за 
изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да 
съдържа актуална банкова сметка (1ВАМ номер), по която следва да бъде възстановена 
гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя.

3.6 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 5ШРТ съобщения и заплащане на 
свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на изпълнителя има 
някакви допълнителни специфични изисквания.

3.7 Всички разходи по гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя, а 
разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.

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

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

3.10 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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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

13



ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА
Общите условия на договора за доставка/ са както следва:
1. ДЕФИНИЦИИ
Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено 
число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се 
възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните 
по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички 
представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по 
смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени. 
Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения 
документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.
1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на 
доставките по договора.
1.2. "Доставчик" означава физическото или юридическо лице (техни обединения), 
посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.
1.3. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, за което 
Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на 
Възложителя за целите на този договор.
1.4. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, 
състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат 
предимство в посочения по - долу ред:
• Договор;
• Раздел А: Техническо задание - предмет на договора;
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия;
1.5. "Цена по договора" -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и 
данни.
1.6. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, която не може 
да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
1.7. "Стоки" - означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано 
в настоящия Договор.
1.8. "Обект" означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се 
извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено 
от Възложителя за целите на договора.
1.9. "Системи за безопасност на работата" означава комплект от документи на 
Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които 
определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на 
доставките, предмет на договора.
1.10. "Поръчка" означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно 
описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.
1.11. "Срок на доставка" означава фактическият период на доставка на поръчаните 
стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка 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 обезпечаване на изпълнението" означава паричната сума или 
банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира 
доброто изпълнение на договора.
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на 
Възложителя да бъде негов неизкпючителен доставчик на Стоките за Срока на Договора 
срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува
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всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.
2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не 
дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани 
от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.
2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като 
водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.
2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща 
чрез пратка с обратна разписка, по факс или имейл и ще се счита за получено от адресата 
от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса/ имейла, 
ако той е изпратен до правилния факс номер или имейл адрес на адресата.
2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, 
телефонен или факс номер или имейл адрес за кореспонденция възможно най-скоро, но 
не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е 
момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като 
отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на 
настоящия Договор.
2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните 
по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на 
другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва 
да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, 
че действа като законен представител на другата страна.
2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на 
настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В 
случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако 
страните не подпишат арбитражно споразумение.
2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във 
всяка кореспонденция.
2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на 
възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и 
пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд 
или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, 
предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи 
се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или 
негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.
2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след 
изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго 
в договора.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите 
задължения на Доставчика са, както следва:
3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по 
настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава 
част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното 
изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да 
пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато 
ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия 
договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за 
тези, изпълнени от подизпълнителите.
3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и 
подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на 
здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за 
безопасност при работа.
3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, 
ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати,
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които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на 
предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими 
действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да 
се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то 
принадлежи на Възложителя или не.
3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на 
напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват 
нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до 
обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са 
употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват 
нормално задълженията си.
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, 
общите му задължения са, както следва:
4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява 
Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора 
по свое усмотрение.
4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно 
договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на 
договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва 
да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено 
правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се 
противопостави на Доставчика.
4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия 
служител, като писмено уведомява Доставчика за това.
4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на 
Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.
5. НЕУСТОЙКИ
Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени 
стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.
6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото 
качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на 
Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ 
Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).
6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го 
предоставя на Възложителя за одобрение.
6.3. Плащането се извършва в четиридесет и петдневен срок от датата на представяне 
от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения 
приемо-предавателен протокол.
6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното 
изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или 
Представителя на контролиращия служител и Доставчика.
6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни 
дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено 
друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението 
на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: 
Специфични условия на договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да 
използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън 
изрично предвидените в договора.
7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на 
договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на 
всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга 
конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време 
на договора.
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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. 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.
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13. ДОСТАВКА
13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или 
в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.
13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика 
до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и 
приемане от оторизиран представител на Възложителя.
13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат 
надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. 
Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, 
посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.
13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за 
доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията 
(спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като 
доказателство за приемането на Стоките.
13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в 
Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка 
се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между 
страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима 
информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена 
част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. 
В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките 
от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от 
Доставчика.
13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, 
поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое 
усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.
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.
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15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.
16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави 
образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв 
начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.
16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, 
без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.
17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА
17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят 
трябва да предостави достъп до обект на оторизирани представители на Доставчика. 
Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.
17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не 
навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, 
маршрути и сгради.
18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод 
изпълнението на договора, както следва:
18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител 
на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с 
изпълнението на договора;
18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при 
или във връзка с изпълнението на договора.
Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени 
и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с 
гореизложеното.
18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно 
действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка 
за срока на договора.
18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.
19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.
20. РАЗДЕЛНОСТ
В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже 
недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на 
изпълнение.
21. ПРЕКРАТЯВАНЕ
21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по 
договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с 
писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:
21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или 
нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат 
правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не 
изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване 
на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително 
и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Доставчика, 
които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са 
описани в Раздел В: Специфични условия на договора.
21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.
21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в 
случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в 
четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това 
неизпълнение от изправната страна.
21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на 
Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване 
на изпълнение, внесена от Доставчика.
21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на 
предизвестието.
21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
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21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали 
преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща 
на другата цялата информация, материали и друга собственост.
21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да 
съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от 
Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително 
одобрение.
22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на 
българското право.
23. ФОРС МАЖОР
23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.ЗОб от Търговския 
закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се 
позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. 
Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на 
обстоятелствата.
24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
24.1. В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на личните 
данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 
25.05.2018Г.:
24.2. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от 
Възложителя - администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма 
право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо 
писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, 
Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за 
включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде 
възможност на Възложителя да оспори тези промени.
Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:
а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;
б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели 
ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи 
сигурността на обработването на данните;
г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;
д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото 
е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на 
задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на 
предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;
е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 
32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е 
осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;
ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на 
услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на 
Възложителя декларация;
з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на 
изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, 
включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от 
Възложителя;
з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава 
Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.
В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични 
данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, 
на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както 
задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- 
специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и 
организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на 
Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за 
защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна 
отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ 
лични данни.
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