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Днес, ...Н?МН,.. 2016 г., в гр. София, между:

СО - РАЙОН „МЛАДОСТ”, БУЛСТАТ 0006963240614, гр. София, ул. „Свето 
Преображение” № 1, представляван от д-р Цвета Авджиева -  кмет на района и Ваня 
Дилкова -  Главен счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

„ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200358273 със седалище адрес на 
управление: област София, с. Лозен 1151, ж.к. „Съединение” № 127г, представлявано 
от Боян Георгиев Спасов и Явор Димитров Асенов, обслужваща банка ДСК ЕАД, клон: 
Софийски Корпоративен Център, IBAN: BG34STSA93000021861241, BIC: STSABGSF, 
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществени поръчки и утвърден от кмета 
на СО - район „Младост” Протокол № 2 с per. № РМЛ16 -  РД92 -  6/02.06.2016 г., се 
сключи настоящият договор за изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 
„Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина“ от обществена 
поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява, а именно: “Доставка на 
техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, необходими за 
поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в район 
“Младост”, разделена на три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Ns 1: 
„Доставка на камион“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и сервизна 
гаранционна поддръжка на техническо оборудване“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 
3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина ”,

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

изввърши: доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина, 

необходима за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в район 

“Младост”, по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка и сервизна гаранционна 

поддръжка на дробилна машина” от горецитираната обществена поръчка, в 
съответствие с условията и документацията за участие в обществената поръчка и с 
прието техническо предложение, неразделна част от настоящия договор.
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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договор и техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколът се изготвя от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два екземпляра и се подписва от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/3/. В случай, че се установи неточно, явно количествено и/или качествено 

несъответствие на изпълнението на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или бъдат 

открити дефекти, в протокол се описват констатациите, определя се подходящ начин и 

срок за отстраняването им и доставката се приема след отстраняването им.

/4/. Ако Възложителят или негов представител установят скрити недостатъци, те 

имат право да дадат указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да определят срок за 

отстраняването на тези недостатъци. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията в 

определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи стойността за 

отстраняване на скритите недостатъци от стойността на дължимото плащане.

/5/. При наличие на обстоятелства по предходната алинея приемането на реално 

извършените доставки се осъществява с подписване на приемо-предавателен протокол, 

подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/негов представител и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/6/. Отстраняването на неточно изпълнените задължения се удостоверява с

подписването на протокол.

Чл. 5. Собствеността върху доставената техника, предмет на настоящия 

договор, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставката му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

подписването на приемателно-предавателен протокол за съответната техника, между 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6. /1/. Гаранционният срок на доставената техника е 50 (петдесет) месеца, 

който срок започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателния 

протокол, с което се удостоверява предаване на фактическото владение на доставената 

техника от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/2/ Гаранционното обслужване се отразява в гаранционна карта.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на 

този договор.
2. по всяко време да извършва проверка, при необходимост и на мястото на 

изпълнението, относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на 

договора.
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5. да спазва всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, имащи

пряко отношение към изпълнението на този договор;
6. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я 

разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод 

изпълнението на този договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури 

спазването на тази клауза от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си;

7. да предаде доставената машина, комплектована с необходимите документи 

(условия за гаранционно обслужване, гаранционна карта и сервизна книжка и др.);

8. да проведе обучение за обслужване, настройка и безопасна работа с машината 

на поне двама, посочени от Възложителя служители;
9. да изготвя и предоставя за подпис от Възложителя приемо-предавателни 

протоколи за изпълнените съгласно клаузите на този договор доставки;
10. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 

допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно 

доставката.
11. Изпълнителят няма право да прехвърля вземанията си по този договор на 

трето лице, без съгласието на СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Чл. 12. Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията 

на Закона за обществените поръчки.

Чл. 13. /1/ Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на договора;
2. Договорът може да бъде прекратен:

2.1. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 10/десет/-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 

страна.
2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при

забавяне на доставката с повече от 5 /пет/ работни дни.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

S'/ч -



Чл. 20. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при 

промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано 
от датата на промяната.

Чл. 21. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни 
екземпляра- два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са: Техническите спецификации от 

документацията за участие, Техническо предложение и Ценово предложение от оферта 

с per. №: РМЛ16 -  ТД26 -  837/25.05.2016г. на Изпълнителя.



“Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, необходими за поддържане 
на зелените площи в междублоковите пространства в район “Младост ”, разделена на три обособени 
позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Доставка на камион", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 
“Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 3: “Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилнамашина” Образец № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава двадесет и шеста от 
Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 
‘‘Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, 
необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в 
район “Младост ”, разделена на три обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Доставка на камион”,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
техническо оборудване ” и
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: “Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
дробилна машина ”

КАНДИДАТСТВА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:“ Доставка и сервиз на 
гаранционна поддръжка на дробилна машина”

I. Представяне на участника:
Екосол осигурява цялостни екологични решения и проекти, под формата на 
технологична разработка, избор на правилно оборудване, доставка и сервизна 
поддръжка на техника за: почистване и сметосъбиране, техника за производство на 
биомаса и компостиране, машини за обработка, рециклиране и сепариране на битови и 
промишлени отпадъци, специализирана техника за експлоатация на сметища и депа за 
отпадъци и др.

Екосол е представител за България на водещи европейски и световни производители на 
машини, които предоставят високотехнологични решения за:

• Почистване и поддръжка
• Градска почистваща машина
• Сметосъбиране и извозване
• Стационарни и мобилни машини за рециклиране и обработка на битови 

отпадъци, както и производство на компост
• Обработка на строителни отпадъци
• Обработка на дървесина
• Багери за скраб
• Кранове за монтаж върху товарни автомобили
• Машини за експлоатация на сметища и депа за отпадъци -  компактори , багери , 

багер-товарачи , мини товарачи , телескопични товарачи , булдозери
• и др.

II. След като проучихме условията за участие, с настоящата техническа оферта 
правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената

1. Приемаме и декларираме, че сме готови, в случай че нашето предл 
прието и ние бъдем определени за изпълнител на поръчката, да дост

поръчка: • -2̂ -
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“Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, необходими за поддържане 
на зелените площи в междублоковите пространства в район “Младост ”, разделена на три обособени 
позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Доставка на камион”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 
“Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 3: “Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилнамашина” Образец № 9

посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към документацията за 
участие) стоки:

- за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 и  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 в срок от
.........  (не повече от 15 /'петнадесетZ) работни дни от датата на сключване
на договора;

- за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 в срок от 1 (един) календарен ден от 
датата на сключване на договора.

2. Предлагаме да изпълним обществената поръчка, в съответствие с обявата и 
условията на документацията.

3. Ще извършваме доставката на стоките, съгласно условията в проектодоговора -  
Приложение № 3 от настоящата документация.

4. Характеристика на стоките, които предлагаме:

-За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на камион ”

Технически характеристики Изисквания за технически характеристики 
за доставка на камион - .................. втора(съгласно техническа спецификация)
употреба (съгласно техническа 
спецификация)

-За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Доставка и сервизна гаранционна 
поддръжка на техническо оборудване”

Вид
техника

показатели и брой (Съобразно 
Техническа спецификация)

параметри

1.
2.
3.
4.
5.
6.

само за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2) За изпълнението на поръчката 

ен срок на предлаганата техника - ...................... календарни месеца;



“Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, необходими за поддържане 
на зелените площи в междублоковите пространства в район “Младост ”, разделена на три обособени 
позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Доставка на камион”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 
“Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 3: “Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина” Образец № 9

j
5.2. Време за реакция при повреда ......................................................  часове
/посоченото число трябва да е цяло/.
5.3. Предлагаме следното сервизно гаранционно обслужване:..........................................

-За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: “Доставка и сервизна гаранционна 
поддръжка на дробилна машина”

Вид
техника

показатели и брой (Съобразно 
Техническа спецификация)

параметри

1. Двигател Дизелов над 25 к.с мощност Дизелов двигател, марка 
LOMBARDINI, с мощност 
26,5 конски сили

2. Размер на 
входящия 
материал 
(диаметър).

Минимум 150 мм Размер на входящия 
материал (диаметър) -  150 
мм.

3. Захранваща
лента.

С възможност за монтаж на 
хидравлична захранваща лента с 
регулация на подаване

Възможност за монтаж на 
хидравлична захранваща 
лента с регулация на 
подаването.

4. Безопасност Със система за изключване на 
двигателя при блокиране на 
раздробяващия апарат

Система за изключване на 
двигателя при блокиране на 
раздробяващия апарат

5. Изходна
тръба

С възможност за монтиране на 
изпразваща тръба за достигане на 
височина - над 2.0 метра , с 
възможност за завъртане

Възможност за монтаж на 
изпразваща тръба за 
достигане на височина -  
2.28 метра, с възможност за 
завъртане на 270 0

6.

5. (Попълва се само за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3) За изпълнението на поръчката 
предлагаме:
5.1. Гаранционен срок на предлаганата техника -  50 (петдесет) календарни месеца;
5.2. Предлагаме следното сервизно гаранционно обслужване: ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ АД 
предлага гаранционно и след гаранционно обслужване -  сервиз и резервни части на 
територията на гр. София.
5.3. Да проведем обучение за обслужване, настройка и безопасна рабду^ЯШйвдщата на 
поне двама, посочени от Възложителя, служители.

JI % f а а
X V

Дата: 25.05.2016 г. ..  / 1\ и Лля,Подпис и печат:........
у'  \\ , \  .-V4'

/Явор Асенов — Пр

Гч

•л НС
о.

ц  И

ч О С ! С А и  „4

3



Техническа спецификация на 
мобилна машина за дробене на дърва NEGRI .молел R280

Технически данни:
- Система за рязане с 24 реверсивни ножа от закалена стомана + 2 ножа подлежащи 
на пренаточване от закалена стомана
- Възможност за монтаж на приемен бункер
- Възможност за монтаж на изходна тръба, въртяща се на 270 °
- Възможност за монтаж на стоманен захранващ конвейер с реглаж на скоростта и 
посоката на въртене
- Хидравлична ролка с възможност за реглаж на скоростта и посоката на въртене
- Универсален захват за теглич
- Ремъчна трансмисия с хидродинамична връзка
- No Stress устройство
- Електрически старт
- Възможност за транспортиране със скорост до 80 км /ч
Максимален диаметър на входящия материал: 150 mm.
Размери на машината : 3795 х 1450 х 2280 mm

Тегло: 750 kg

3



“Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, 
необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в 
район “Младост”, разделена на три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 
1: “Доставка на камион”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Доставка и сервизна 
гаранционна поддръжка на техническо оборудване ” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 
“Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина ”

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: “Доставка и сервиз на гаранционна поддръжка на
дробилна машина”

за изпълнение на обществена поръчка, провеждана по реда на Глава двадесет и шеста 
от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява, е предмет: 
“Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, 
необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в 
район “Младост ”, разделена на три обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Доставка на камион”,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
техническо оборудване ” и
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: “Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
дробилна машина ”

Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката в частта й за

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:“Доставка и сервиз на гаранционна поддръжка на 
дробилна машина”

възлиза на:

без ДДС 19 850.00 лв.
Деветнадесет хиляди осемстотин и петдесет лева 

/ словом /

с ДДС 23 820.00 лв.
Двадесет и три хиляди осемстотин и двадесет лева 

/ словом /

ОБРАЗЕЦ №10в

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ АД
представляван от Явор Асенов -  Председател на СД

Дата: 25.05.2016 г.

Приложение: Количествено-стойностна сметка за Обособена пози

Подпис и печат:
/ Явор Асенов -  Председ



“Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, 
необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в 
район “Младост ”, разделена на три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 
1: “Доставка на камион”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Доставка и сервизна 
гаранционна поддръжка на техническо оборудване” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 
“Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина ”

ОБРАЗЕЦ № 10в

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

№ СТОКИ Единична цена в 
лв. без ДДС

ОБЩ БРОЙ Обща цена в 
лева без ДДС

1. Машина за раздробяване на 
дървесина, монтирана на ремарке, 
отговарящо на условия за 
регистриране за движение по 
пътната мрежа. С технически 
характеристики:
Двигател -  Дизелов над 25 кс 
мощност; Размер на входящия 
материал (диаметър) -  150 мм.; 
минимум 150 мм. С възможност за 
монтаж на хидравлична 
захранваща лента е регулация на 
подаване. Със система за 
изключване на двигателя при 
блокиране на раздробяващия 
апарат. С възможност за 
монтиране на изпразваща тръба за 
достигане на височина 2.28 м./над 
2.0 метра/, с възможност за 
завъртане.

19 850.00 1 бр. 19850.00

Обща сума* в лева без ДДС: 19 850.00
_____________________________________________________________ ДДС. 3 970.00

Обща сума в лева с ДДС: 23820.00

*3абележка: В сумата са включени всички разходи за изпълнение на поръчката, 
включително за доставка на техниката и сервизна й подръжка през целия 
гаранционен период.
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