
Днес, 10.08.2017 г., в гр. София, между:

1. СО р-н „Младост“, регистрирано с ЕИК 0006963270614 в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул 
. „Свето Преображение” № 1 представлявано от Десислава Иванчева-кмет, наричано 
за краткост по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

и
2. „ГОРДИЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Суха 
река“, бл. 208, вх. Б, с ЕИК по БУЛСТАТ 131370988, , представлявано от Дилян 
Пенчев Пенчев -  управител, наричано по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ1, от 
друга страна,

на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП и утвърден от Кмета на СО р-н „Младост“ 
протокол с per. № РМЛ17-РД92-23/02.08.2017г. от работата на комисия по 
разголеждане и оценка и класиране на офертите за участие във възлагане на 
обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста - „Събиране на оферти с 
обява” от Част Пета - „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска 
стойност” (чл. 186 -чл. 194 от ЗОП) с предмет: „ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ НОВИ 
ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТНА 
РАЗРАБОТКА ЗА ПОДМЯНАТА НА АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ, ДЕМОНТАЖ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТАЖ НА НОВИ 
АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ 
И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАЩИ ПАСАРЕЛ НАД бул. „АЛ. 
МАЛИНОВ“ в ж.к. МЛАДОСТ 1“, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извърши доставка и монтаж на два броя асансьорна уредба, находящи се на пасарел 
на бул. Александър Малинов“ в ж.к. Младост 1, съгласно Приложение № 1 и в 
съответствие с условията и параметрите, заложени в Техническо предложение за 
изпълнение на предмета на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 2, 
неразделна част от договора.

(2) Предметът на договора по предходната алинея включва следните дейности: 
• демонтаж на съществуващата асансьорна уредба;

• Изготвяне на проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, 
съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и 
проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи 
сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.), Закон за техническите изисквания към 
продуктите /ДВ бр. 93 от 2002г./ и съобразена с изискванията на действащите 
разпоредби в Република България за реализиране на обекта, съдържащ:

• монтажен чертеж с основните размери;
• спецификация на окомплектовката;

Когато участникът, избран за изпълнител, е обединение текстът се допълва, като изрично 
се посочва, че Изпълнителят е обединение и се изписват данните на всеки негов член, както и кой 
член на обединението има представителна власт да подпише договора.



• обяснителна записка;
• електрическа схема-принципна;
• техническо описание на ел. схема;
• инструкция за експлоатация;
• инструкция за техническо обслужване;

съгласуване и одобрение на проектната документация от специализираните 
органи;

• доставка и монтаж на нова асансьорна уредба;
• доставка и монтаж на пусково-предпазна апаратура и командно табло;

• ремонт на носещата метална констркция, направа на инсталация на шахтата и 
всички допълнителни елементи, необходими за осигуряване на нормалната и 
безопасна работа на асансьора и съответтсвие с съгласно EN81;

• доклад за оценяване на съответствието на асансьорната уредба 
и нейните предпазни устройства и узаконяване от органите на ДАМТН;

• регистрация на асансьорната уредба от органите за технически 
надзор, 72 часова проба и въвеждане в експлоатация;

• Сервизна поддръжка в рамките на предложения гаранционен срок на 
асансьорите 24 (двадесет и четири) месеца.

Чл. 2. (1) Демонтажът на съществуващата асансьорна уредба включва всички 
нейни елементи: врати, кабина, задвижващ механизъм, командно табло, предпазители 
и др., както и всички спомагателни и укрепващи елементи. Същите следва да бъдат 
извозени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка до пункт за предаване на вторични 
суровини. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
документ, удостоверяващ предаването, с оглед отписването му от баланса на СО р-н 
„Младост“

(2) Изготвеният проект, доставеното и монтирано съоръжение -  2 бр., следва 
да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с 
Постановление 242 на Министерски съвет, поел. изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., 
Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори 
(обнародвана в ДВ бр. 33/11.04.2003 г., поел. изм. и доп. ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г.), 
българските и европейски стандарти и директиви.

(3) Доставената асансьорна уредба следва да бъде придружена с 
необходимите за въвеждане в експлоатация документи:

• сертификати, декларация за съответствие със съществените изисквания, 
определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
асансьорите и техните предпазни устройства, СЕ маркировка;

• гаранционна карта;
• техническа документация, указания и всички документи, указани в чл. 20 от 

Наредба!а за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, 
необходими за регистрация на съоръженията пред ДАМТН.

Чл. 3. В случай че се установят скрити недостатъци в съоръжението или 
такива, настъпили в следствие на извършения монтаж, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да 
замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики 
за своя сметка. Действията по направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация, следва 
да бъдат предприети не по-късно от 1 (един) работен ден от уведомяването, 
извършено чрез координатора по договора.

(3) Време за отстраняване на възникнала повреда -  до 12 часа след 
диагностициране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той се определя 
съвместно с координатора по договора с двустранно подписан протокол. При



необходимост от извършване на ремонт в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
демонтажът на съответната част. транспортните разходи и монтажа й, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

И. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 
страните и обхваща периода до изтичане на срока за гаранционно обслужване на 
асансьорната уредба -  24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на обобщения 
приемо-предавателен протокол за извършената демонтаж, доставка, монтаж и 
пускане в експлоатация на асансьорната уредба.

Чл. 5. Дейностите по демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация по 
чл. 1, ал. 2, т. 1 - 8  следва да бъдат извършени в срок до 110 (сто и десет) календарни 
дни от подписване на настоящия договор.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на дейностите по демонтаж, доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация и гаранционно обслужване е пасарел на бул. Александър 
Малинов“ в ж.к. Младост 1 .

III. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) При извършване на дейностите по демонтаж, доставка, монтаж и 
пускане в експлоатация на асансьорната уредба, координаторът по договора от страна 
на СО р-н „Младост" и оторизираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица подписват приемо- 
предавателни протоколи, удостоверяващи изпълнението на дейностите на всеки етап, 
както следва:

1. При демонтажа на съществуващата асансьорна уредба, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е задължен да предаде същата на пункт за предаване на вторични суровини, за което 
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ, удостоверяващ предаването; демонтажът 
на съществуващото съоръжение се удостоверява с подписването на протокол от 
отговорното лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Доставката и монтажът на асансьорната уредба се удостоверява с 
подписването на приемо-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. Провеждането на 72 - часова проба в експлоатационни условия се 
удостоверява с подписването на протокол.

(2) Приемането на доставката и монтажа на асансьорната уредба се 
удостоверява с подписването на обобщен приемо-предавателен протокол, съставен 
на база протоколите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3, който е основание за плащане към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(3) След изтичане на срока по гаранционно обслужване, страните подписват 
окончателен протокол, за приключване на цялостното изпълнение по договора. В 
него се отразяват евентуално съставените по време на срока на гаранционното 
обслужване констативни протоколи по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от договора и същият е 
основание за ангажиране отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Подписването на приемо-предавателните протоколи и окончателния 
протокол по предходните алинеи, се осъществява за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
координатора по чл. 19, ал. 1 от договора.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Общата цена по договора, съгласно Предлагана цена за изпълнение 
на поръчката - Приложение № 4 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в откритата



процедура, е в размер на 68900 (шестдесет и осем хиляди и деветстотин лева) лв. без 
ДДС, или 82680 (осемдесет и две хиляди шестстотин и осемдесет лева) лв. с включен 
ДДС.

(2) Плащането на цената по чл. 8, ал. 1 се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
както следва:

1 Лвансово плащане в размер на 30 % в срок от 30 календарни дни, след
получаване на оригинална фактура от Изпълнител.
2.Междинните плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от цената 

за изпълнение на доставката. Междинните плащания за изпълнение се извършват 
само за действително извършени и с необходимото качество видове работи в срок до 
30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на документи - авизо за 
произведен асансьор и оригинална фактура.

3.Окончателното плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността 
на цената за изпълнение на договора се изплащат след приспадане на авансовото и 
междинни плащания от общата стойност до 30 дни от подписване на:

1. Обобщен приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 7, ал. 2 с който се 
удостоверява, че са изпълнени всички дейности по доставката, демонтажа, монтажа 
и пускането в експлоатация на съоръжението, съставен на база подписани всички 
предходни протоколи, касаещи отделните етапи на извършване на възложените 
дейности;

2. Регистрация на асансьорната уредба от органите за технически надзор и 
протоколи за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия;

3. Документ за гаранционна поддръжка, документ за гаранция на доставените 
уредби и

документ за гаранция на извършените монтажни работи
4. Оригинална фактура, издадена от изпълнителя.

- Обобщен приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 7, ал. 2 с който се 
удостоверява, че са изпълнени всички дейности по доставката, демонтажа, монтажа 
и пускането в експлоатация на съоръжението, съставен на база подписани всички 
предходни протоколи, касаещи отделните етапи на извършване на възложените 
дейности;

- Регистрация на асансьорната уредба от органите за технически надзор и 
протоколи за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия;

- Документ за гаранционна поддръжка, документ за гаранция на доставените 
уредби и

документ за гаранция на извършените монтажни работи
- Оригинална фактура, издадена от изпълнителя.
Всички документи следва да бъдат подписани от координатора по договора за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ2.
(3) Плащането се извършва в български лева по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: “Обединена българска банка“ АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG22UBBS80021052360719

При приемането на работата в случай, че в изпълнението на обществената поръчка е предвидено 
участието на подизпълнител, приемането на изпълнението по договора се извършва в присъствието и на 
подизпълнителя.



(4) При забава в плащането на уговореното възнаграждение по ал. 1, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва върху 
стойността на забавеното плащане.

(5) Плащането по договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в определения 
по договора срок след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на доказателства, че е 
заплатил на подизпълнителя/ите на всички работи, за които е посочено че ще бъдат 
извършвани от подизпълнителя/ите и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Представянето 
на такива като предпоставка за извършване на окончателното плащане не се изисква, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил доказателства, че договорът за 
подизпълнение е прекратен, или съответно работата или част от нея не е извършена 
от подизпълнителя.3

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да извърши качествено дейностите -  предмет на този договор при стриктно 

спазване на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и определените от него срокове.
(2) Да осъществява изпълнението на договора, чрез лицата посочени в Списък 

на техническите лица, които ще извършват дейностите по изпълнението поръчката -  
Приложение № 3 от настоящия договор. В случай на необходимост от промяна по 
обективни причини на някое от определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, последният 
се задължава да уведоми незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи лице с 
което се заменя първоначално определеното. Новоопределеното лице следва да 
притежава квалификация, отговаряща на минималните изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно посоченото в раздел III.2.3. от обявлението за поръчка. 
Писменото уведомление става неразделна част от договора.

(4) Да осъществява гаранционно обслужване при условията, съгласно чл. 3 от 
договора.

(5) Да не допуска промяна в състава на обединението за времето на действие 
на този договор, в противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 
едностранно договора и да търси обезщетение за вреди4.

Чл. 9а.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или 
бездействията на подизпълнителите си (в случай, че предвижда такива), като 
участието им при изпълнението на поръчката, не изменя или намалява задълженията 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор. Видът и делът на участието на 
подизпълнителя/те следва да бъдат същите, като посоченените в офертата на
ИЗЕ ЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
№ Наименование

на
подизпълнителя

идентифициращи 
данни за всеки 
подизпълнител 

(ЕИК/ЕГН и адрес)

Вида на
работите, които 

съответният 
подизпълнител 
ще извършва

Дял на участието на 
подизпълнителя 

(процент от общата 
стойност на 
поръчката, 

съобразно вида на 
работите, които 

съответният

Тази разпоредба се включва в случаите, при които изпълнителят е предвидил участието в
изпълнението на предмета на договора и на подизпълнител.
4

Тази разпоредба се вписва в случай, че изпълнителят е обединение.

Разпоредбата се вписва, в случай че се предвижда участието на подизпълнител/и, съгласно 
офертата на участника, избран за изпълнител.



подизпълнител ще 
извършва)

(2). В отношенията си с подизпълнителите, ИЗПЪЛНИТЕЛ ЯТ е длъжен да
предвиди гаранции, че:

1. приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за 
подизпълнителите;

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си 
от отговорност;

3. при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или 
друг компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на 
дейността и документацията на подизпълнителите;

4. участието на подизпълнителите ще е съобразно посоченото в офертата за 
участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и няма да бъде променяно за срока на изпълнение на 
настоящия договор.

5. отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите не пораждат 
никакви задължения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни от сключването на договор 
за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с 
който се заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ да изпрати на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното 
споразумение, заедно с доказателства, че по отношение на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП, както и че отговаря на нормативните 
изисквания за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
договора за подизпълнение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свои представител, както и 
представител на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ (в случай че има такъв/ва) при 
приемането на дейност по договора за обществена поръчка.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на една 
или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, 
които не са подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова задължение и за 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ (в случай че има такъв/ва) в сключваните с тях 
договори.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото му съдействие за изпълнение 

на договора.
(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълненото, предмет на 

настоящия договор съгласно раздел III от договора.
(3) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в сроковете и 

при условията на раздел IV от настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. Във всеки един момент от изпълнението на договора. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по отношение на качеството, 
техническите параметри и др.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
извършва дейностите, включени в предмета на договора, качествено, в срок и без 
отклонения, съгласно изискванията.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да опазва и 
да не разгласява пред трети лица информация, която му е станала известна при 
изпълнението на този договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да изисква



гарантиране спазването на това задължение и по отношение на лицата, които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ангажира е изпълнението на настоящия договор.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
уговореното възнаграждение в сроковете и при условията на раздел IV от настоящия 
договор.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 2067 (две хиляди 
шестдесет и седем лева) лв. представляващи 3 % от стойността на договора без ДДС 
под формата на паричен превод.

(2) Разходите по откриването и обслужването на гаранцията за добро 
изпълнение/ застрахователна полица, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не засягат 
размера на гаранцията, от който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би се удовлетворил.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция/ 
застрахователна полица, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима 
при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора за възлагане на 
обществената поръчка.

(4) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е
обявена в несъстоятелност/ застрахователя издал полицата изпадне в
неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, или откаже да 
заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 
(пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга 
институция.

(5) Гаранцията за добро изпълнение на договора, внесена под формата на 
парична сума, се освобождава след неговото изпълнение, чрез превеждане по 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- след извършване на доставката, демонтажа, монтажа и инсталацията на 
техниката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възстанови 70 % от гаранцията за изпълнение на 
договора до 30 /тридесет/ дни, считано от деня на изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по доставката, демонтажа, монтажа и пускането на съоръжението 
в експлоатация, удостоверено е подписването на обобщения приемо-предавателен 
протокол по чл. 7, ал. 2 от договора;

- остатъкът от гаранцията за изпълнение на договора в размер на 30%, се 
освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на гаранционния срок, посочен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 30 /тридесет/ дни, считано от деня на изтичане на 
гаранционния срок на съоръжението, удостоверено е подписване на окончателен 
протокол за изпълнение на договора;

(6) Гаранцията за добро изпълнение, представена под формата на банкова 
гаранция/ застрахователна полица, се освобождава чрез предаване на оригинала на 
документа за учредяването й на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и в сроковете по 
предходната алинея. Ако е необходимо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява нарочна 
банкова гаранция за периода на гаранционното обслужване на асансьорната уредба в 
размер на 620,10 (шестстотин и двадесет лева и десет стотинки) лв, представляващи 
30 % от стойността на гаранцията за изпълнение.



(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за 
изпълнение на договора.

Чл. 15. (1) При пълно неизпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 
изцяло сумата по гаранцията за добро изпълнение по чл. 14, ал. 1. За пълно 
неизпълнение на договора се приема неизпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 
1-8 след изтичане на 90 дни от сключване на договора. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора при условията на чл. 18. В случай че 
дейностите бъдат извършени след 90-ия ден и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши да приеме 
изпълнението, се прилагат клаузите на чл. 16, ал. 1 за забава и неспазване на 
сроковете за изпълнение по чл. 5.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно забавя (повече от два пъти) 
извършването на някоя от дейностите по чл. 3, е налице частично неизпълнение, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 50% от гаранцията за добро изпълнение по чл. 14, ал. 1.

Чл. 16. (1) В случай на забава - неспазване на срока за демонтаж, доставка, 
монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба, съгласно чл. 5 от договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 % от стойността на договора 
без ДДС за всеки просрочен ден. Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
дължимото плащане по чл. 8, ал. 1 от договора.

(2) В случай на забава при изпълнение на задълженията по чл. 9, ал. 4 във 
връзка с чл. 3 от договора, удостоверено с констативен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка в размер на 0.1 % от стойността на договора без ДДС, за всеки 
просрочен ден/час, считано от изтичането на времето, в което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
следвано да реагира. Начисляването на неустойката е за всяка забава, удостоверена с 
констативен протокол, в който е посочено подаването на сигнала, начина на 
подаването и лицето, което е подало сигнала от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) За неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън забавеното 
изпълнение - лошо изпълнение, довело до неизправност на асансьорната уредба, в 
следствие неосъществяване на задълженията за гаранционно обслужване 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 % от стойността на договора 
без ДДС за всеки ден от неизправността.

(4) Отговорността по ал. 3 от този член се прилага независимо и наред с 
възможността за ангажиране на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 1 и ал. 2 от 
същия и тази по чл. 15, ал. 2 от договора.

(5) Неустойките по ал. 2 и ал. 3 се удържат от представената гаранция за 
изпълнение след приключване изпълнението на договора и съставяне на протокола по 
чл. 7, ал. 3 за окончателното приемане на изпълнението, освен ако договорът не е 
прекратен предсрочно на някое от предвидените в него основания. В случай, че 
представената гаранция за изпълнение не е достатъчна да покрие размера на 
начислените неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява искане за доброволно 
изплащане на горницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Настоящият договор се прекратява:
1. с окончателното му изпълнение и изтичане на гаранционния срок по чл. 4, 

чл. 1, ал. 2, т. 9;
2. по взаимно съгласие между страните;
.5. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.
4. с прекратяване на юридическо лице -  страна по договора, без 

правоприемство.
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора:



т. 1. при пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

т. 2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на 
съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 
могъл да предвиди или предизвика, като в този случай не се дължат неустойки;

т. 3. при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на договора, 
като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или 
обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до 
момента на прекратяването изпълнение, прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

т. 4. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 
член на обединението6;

т. 5. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението7

(2) При разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от ЗЗД, изправната 
страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. (1) Възложителят определя за координатор по договора Александър 
Йотов -  гл. експерт в отдел „ИИБ“, тел. 02 8758023.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за координатор, отговорен за изпълнението 
на договора Александър Йотов -  гл. експерт в отдел „ИИБ“, тел. 02 8758023.

Чл. 20. (1) При промяна на банковите сметки, адреси, телефони (факс), адреси 
на електронна поща и др. свързани с изпълнението на договора обстоятелства, 
съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок.

(2) В случай на законодателна и/или административна и/или структурно -  
организационна промяна в СО р-н „Младост“, в резултат на която се променя/т 
адреса/те на някоя от структурите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 21. Страните по договора не могат да го изменят, освен по изключение, 
при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. При замяна на 
подизпълнителя/ите, посочени в офертата се подписва допълнително споразумение 
между страните, при спазване изискванията на ЗОИ.

Чл. 22. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за 
календарни. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и 
договорите.

Чл. 23. (1) Страните ще положат всички усилия, за да разрешат по взаимно 
съгласие споровете, възникнали от или във връзка с този договор или с неговото 
тълкуване.

(2) В случай, че не бъде постигнато взаимно съгласие между страните, всички 
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително такива 
относно неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както 
и споровете за попълване на празноти в договора, ще бъдат отнасяни за решаване 
пред компетентния за това съд в гр. София.

Чл. 24. За всички неуредени по настоящия договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото законодателство в 
Република България.

Последното се записва в случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение. 

Последното се записва в случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение.



Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка 
от страните.

Неразделна част от този договор са следните приложения:
Приложение № 1 -  Пълно описание на предмета на поръчката и технически 

спецификации и изисквания към изпълнението;
Приложение № 2 -  Техническо предложение за изпълнение на предмета на 

поръчката, по начина по който същото е подадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка -  заверено копие;

Приложение № 3 -  Списък на техническите лица, които ще извършват 
дейностите по изпълнението на поръчката;

Приложение № 4 -  Предлагана цена за изпълнение на поръчката.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗ
Пенчев - управител

НА СО РАЙОН „МЛАДОСТ“ 
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Финансов контрольор 
К. Георгиев

Изготвил:



Образец 6

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, 
ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА ПОДМЯНАТА НА 
АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТАЖ НА НОВИ АСАНСЬОРНИ 
УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И 
СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАЩИ ПАСАРЕЛ НАД бул. „АЛ. 
МАЛИНОВ“ в ж.к. МЛАДОСТ 1“

ОТ УЧАСТНИК: Гордил ООД
(посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената 
обществената поръчка като се задължаваме да спазваме всички условия на възложителя, 
които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
След като подробно се запознахме с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя за участие в обществената поръчка:

1. Предлагаме да изпълним дейностите предмет на поръчката, както следва:

1*1 Предлагам, да доставя, монтирам и пусна в експлоатация 2 броя асансьорна уредба в 
срок от 110 (сто и десет) (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на 
подписване на договора за възлагане на поръчката.

г^месе^а аГЯМ Гар£ШЦИ0Нен срок (гаРанционна поддръжка на 2 броя асансьорна уредба)

Забележка: Срокът по т.4, не може да е по-кратък от 24 (двадесет и четири) 
месеца, и не следва да надвишава 57 (петдесет и седем) месеца.

Предложеният от изпълнителя гаранционен срок започва 
въвеждане в експлоатация на съоръжението, удостоверено 
предавателен протокол.

да тече от датата на 
с обобщен приемо-

2. В случаи, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора 
представим документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП



з. В случай, че бъда избран за изпълнител на обществената поръчка се задължавам ля
изискан ДеМ°НТИРаМ’ М0НТирам и пУсна в експлоатация асансьорна уредба, съгласно 

ията на възложителя, като гарантирам изпълнението на следните дейности:
всичк/ней™  епГ *  На СЪЩест7 ващата асансьорна уредба, включително 
предпазители ^  3аДВИЖВаЩ механизъм, командно табло,
съшитГ пге б Р” КаКТ° И ВСИЧКИ спомагателни и укрепващи елементи, като
с у ™  W n  ЮВ03еНИ За М0Я сметка до ПУНКТ за предаване на вторични 
ур вини. Задължавам се да предоставил на Възложителя документ

JV1 ладост‘ЯВаЩ ПРеДаВаНеТ0, С °ГЛеД отписването му от баланса на СО р-н
проект на нова асансьорна уредба: 
монтажен чертеж с основните размери; 

спецификация на окомплектовката; 
обяснителна записка; 
електрическа схема-принципна; 

техническо описание на ел. схема; 
инструкция за експлоатация; 
инструкция за техническо обслужване;

о р г а н т ^ ^ ^ 6 И °Д0бреНИе на пРоектната документация от специализираните

4. Предлаганата от мен асансьорна уредба 

произход
• ■.. модел 
............  и

Параметър

следните технически характеристики:

Технически характеристики на 
асансьорната уредба, предлагана 
от участника

Вид на асансьорната уредба

Задвижване

Товароподемност

Скорост:

Брой спирки:

Приблизителни размери на 
шахтата*

Електрическа, пътническа

Електрическо, безредукторно

480 кг

1 м/сек

със

1500/1600 мм, дъно 1700, таван 
3600 мм



Параметър Технически характеристики на 
асансьорната уредба, предлагана 
от участника

Врати Автоматични, двупанелни, 
странично отваряне

Кабина Рамери: 1000/1260/2150 мм (ш/д/в)

размери ШхД
стени
под
таван

- тип:

- осветление:

Стени: INOX 
Под: Износоустойчива, 
противоплъзгаща винилова 
настилка

Таван: INOX

Осветление: вградено ЛЕД 

Парапет: от INOX

- под: Бутониера: INOX

-парапет

- бутониера в кабината

Бутони: Антивандал, бутони за 
отваряне и затваряне на врата, 
бутон аларма

- бутон врати

- бутон аларма

■ - вград. аварийно осветление

■ устройство за следене на
товара

- индикация дисплей

Аварийно осветление: скрито 
вградено в бутониерата

Устройство за контрол на товара

Дисплей за индикация: DOT
MATRIX

Огледало: на половин страна

- огледало

- други

Бутониера в кабината ] 
панел t 
бутони i 
Бутониера на етажи F

бутониера в кабината отговаряща 
m изисквана за достъпна среда 
>утони антивандал за етажите 
бутониери INOX на етажите



Параметър Технически характеристики на 
асансьорната уредба, предлагана 
от участника

панел
бутони

Бутони за повикване и табло за 
светлинна индикация

Индикация 
в кабината 
на основна спирка 
на етажите

Идикация в кабината и на всички 
етажи за положението на 
асансьора и състоянието му

Напрежение 400 VAC, 5 проводна линия

участникът следва да извърши оглед на място, при който да заснеме точните размери на 
шахтата и отворите за етажните врати.

5. Организация и план на работа за изпълнение на поръчката

(dci се опише каква организация на работа предвижда участника при изпълнение на 
поръчката, трудови и технически ресурси и тяхното разпределение във времето, както и 
мерките и подхода, който ще използва участника за отразяване на работата)
Работата започва със обезопасяване на проходите и подготовка на шахтата за работа. 
Следва демонтажна работа на асансьора. След демонтажа се монтира скеле в шахтата за да 
се ремонтира металната конструкция и шахтата, да се направи отводняване. След ремонта 
се започва монтажа на асансьора. След монтажа на асансьора има довършителни работи по 
оформяне на новите шахтови врати, боядисване, корекции и настилки. През целият 
работен процес ще работят групо от по двама човека като за всяка специалност се 
използват техници с необходимата квалификация. Техническите ресурси за извършването 
на дейностите са многобройни, като основните са: Ограждения за безопасност, лични 
предпазни средства, ръчни инструменти, пробивни машини, заваръчен апарат, винтоверт, 
електрически гайковерт, лазерен нивелир, лазерна рулетка, отвеси, шпайцове за изправяне 
на релсов път, тежести за изпитания, ръчна лебедка за повдигане на тежести, електрическа 
лебедка за монтажи работи и др.

6. Предложена правилна технологична последователност на изпълнението на 
поръчката,

(технологична последователност трябва да кореспондира с тази отразена в Линейния 
календарен график / мрежови график с линейни графика/)
- Проектиране, организация, обезопасяване на обекта.
- Производство на асансьора
- демонтаж на асансьора
- ремонт на метална конструкция
- монтаж на асансьор
- довършителни работи
- узаконяване



7. Мерки за опазване на околната среда.
(Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани с 
изпълнението и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на 
негативни последствия.)
Всички отпадъци ще се сортират и ще се върнат в депо за отпадъци по видове за 
обработка. Отпадъците от извършване на ремонтните работи ще се сортират и ще се 
извозват със собствен транспорт.

Приложение:
1. Техническа спецификация на оборудването и материалите
2. Линеен график
3. Декларация за сервизно гаранционно обслужване
4. Декларация от участника, че предложените от него асансьорни уредби / кратко 
описание/ са нови, неупотребявани и не са спрени от производство - от актуалната 
листа на производителя.
5. Декларация от участника че производителите на внесени от други страни основни 
възли и детайли /повдигателен механизъм, табло за управление и пътническа кабина/ 
имат официален представител за Р.България
/Представя се само при условие, че производителите им са чуждестранни фирми/.
6. Фирмени условия от фирмата производител за извършване на гаранционно обслужване и 
сервиз на доставените асансьорни уредби -  за всички части от оборудването и за включените 
технологични дейности.
7. Каталожни данни и снимков материал за предлаганото оборудване

Забележка: Декларациите са в свободен текст



))

Линеен график за изпълнение на :

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя нови пътнически ас.уредби, включваща проектна разработка за подмяната на ас.уредби, демо 
съществуващите, монтаж на нови ас.уредби, въвеждане в експлоатация, сертифициране и сервизна поддръжка, обслужващи пасарел над бул.Ал.М;
жк.Младост 1

Ssea

V  ' >

Първи м есец Вт ори м есец Трет и м есец Чет върт и м есец

1ва
седми
да

2ра
седми
ца

Зта
седми
ца

4та
седми
ца

1ва
седми
■*а

2ра
седми
ца

Зта
седми
ца

4та
седми
ца

1ва
седми
ца

2ра
седми
ца

Зта
седми
ца

4та
седми
ца

1ва
седми

2ра
седми
ца

Зта
седми
ца

4та
седм
ица

Проектиране, организация, обезопасяване 2ч 2ч

Производство на асансьор
v •

- ■ 1 ш #

Демонтаж на асансьор 2ч 2ч 2ч
’ -  

2ч

Ремонт на метална конструкция 2ч 2ч 2 2ч 2ч

Монтаж асансьор 2ч 2ч 2ч 2ч

' Довършителни работи 2ч
шщш.

"
Узаконяване

— fР
ШШ щ

ежка: В квадратчетата е указан броя на хората който ще работят на мястото на изпълнение

26.07.2017г 
гр. София

Управител на "Гордил" ООД:
/инж чев/



ОБРАЗЕЦ № Ю

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

от Г ордил ООД
(наименование на участника) 

и подписано от Дилян Пенчев Пенчев, ЕГН 8312036807
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е 
приложимо): 131370988;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка 
с предмет: „ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРНИ
УРЕДБИ, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА ПОДМЯНАТА НА 
АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АСАНСЬОРНИ 
УРЕДБИ, МОНТАЖ НА НОВИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА, 
ОБСЛУЖВАЩИ ПАСАРЕЛ НАД бул. „АЛ. МАЛИНОВ“ в ж.к. МЛАДОСТ 1“

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето 
ценово предложение за изпълнение на поръчката.

1. Предлагаме да изпълним поръчката с обща цена 68900 без ДДС,

Единична цена Обща цена

1. Цена за изготвяне на 
проект -  2 бр.

2000 лв 4000 лв

2. Цена на асансьорна 
уредба- 2 бр.

21 750 43500

3. Демонтаж и монтаж 
на асансьор -  2 бр.

5000 лв 10000 лв

4 Ремонт на метална 
конструкция- 2 бр.

5000 лв 10 000 лв

5. Сертифициране и 
въвеждане в 
експлоатация

700 лв 1400 лв



Общо : Без ДДС с д ц с

68900 82680

3. Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора 
сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания 
вид и обхват.

4. Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно 
договорните условия.

5. Предложената цена е без ДДС с включени всички разходи, франко място на 
изпълнение на поръчката.

6. Единичните и общи цени, както и крайната цена, са закръглени до втория знак след 
десетичната запетая.

7. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за 
образуване на предлаганата цена и включват всички разходи на изпълнителя (труд, 
материали, допълнителни разходи), доставно-складови разходи, пренос на материалите до 
работното място и други.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на 
възложителя.

8. декларираме, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минималната цена на труда и условията за труд.

9. Размер на единичните показатели за ценообразуване на видове СРР:
- средна часова ставка- 5 лв./ч.ч.;
- % допълнителни разходи върху механизация - 5%;
- %допълнителни разходи върху труда - 50%;
- %доставно-складови и транспортни разходи - 15%, върху стойността на



Образец № 7

С П И С Ъ К

на изпълнениете дейности: доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, 

ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА ПОДМЯНАТА НА АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ, 
ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТАЖ НА НОВИ 

АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И СЕРВИЗНА 
ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАЩИ ПАСАРЕЛ НАД бул. „АЛ. МАЛИНОВ“ в ж.к. МЛАДОСТ 1“

ПодписаниятДилян Пенчев Пенчев, с ЕГН 8312036807, в качеството ми на 
Управител

на Гордил ООД,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК 131370988, със седалище и адрес на управление: гр.София, жй Суха река бл.208 
вх.Б

П Р Е Д С Т А В Я М :

Списък на доставките^ изпълнени през последните 3 /три/ години, считано ог 
датата на подаване на офертата и които са цдентчни или сходни с предмета на 
поръчката.

}

по

ред

Предм 

ет на0
обществената

поръчка

В какво 

качество е 

изпълнявал 

обществената 

поръчка 

(самостоятелен 

изпълнител/член на 

обединение/ 

подизпълнител)и 

кратко описание на 

изпълнените 

дейности

Предмет на 

доставката

Вид и

идентификация

на

доказателствата 

за изпълнене

1 2 3 4 5



Доста 

вка и монтаж 

на ас.уредба 

за ЦДГ Чайка

самостоятелно Достав 
ка и монтаж 

на асансьорна 

уредба

Удостов 

ерение за добро 

изпълнение от 

„Запрянови-ОЗ“ 

ООД.
2 Доста 

вка, монтаж 

и пускане в 

експлоатация 

на асансьори 

в ЛЦ за ОВД 

Горна 

Оряховица

самостоятелно Достав 

ка и монтаж 

на асансьорна 

уредба

Удостов 

ерение за добро 

изпълнение от 

ДП РВД

3 Изгра 

ждане на 

обществена 

инфраструкт 

ура

Туристическ

и

информацио 

нен пункт 

гр.Димово

самостоятелно Достав 

ка и монтаж 

на асансьорна 

уредба

Референ 

ция от „Реалити 

Терм“ ЕООД

4 Доста 

вка, монтаж 

и

организация 

и подготовка

за

узаконяване 
на 1 бр

самостоятелно Достав 

ка и монтаж 

на асансьорна 

уредба

Удостов 

ерение 

за добро 

изпълне 

ние от 

ФЗСР



ас.уредба гр 

София
5 Доста 

вка и монтаж 

ас.уредба

самостоятелно Достав 

ка и монтаж 

на асансьорна 

уредба

Референция от 

„Гранд Рент“ 

ЕООД.

Прилагам следните доказателства за изпълнение на сходни дейности, посочени в 
колона № 5:

1. Удостоверение за добро изпълнение от „Запрянови-О З“ ООД.

2. У достоверение за добро изпълнение от ДП РВД.

3. Реф еренция от „Р еалити  Терм “ ЕООД.

4. У достоверение за добро изпълнение от ФЗСР.

5. Референция от „Гранд Рент“ ЕООД.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. .tv-

Дата: 26.07. 2017 г. ПОДПИС ..............

Дилян Пенчев Пенйей

(трите имена, длъжност и подпис на 

представляващия участника/печат)

*доказателствата се представят при поискване от Възложителя или преди 

сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.



Кратко описание:
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на два 

броя асансьорна уредба, като изпълнението включва следните дейности:
• демонтаж на съществуващата асансьорна уредба;

• Изготвяне на проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, 
съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и 
проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи 
сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.), Закон за техническите изисквания към 
продуктите /ДВ бр. 93 от 2002г./ и съобразена с изискванията на действащите 
разпоредби в Република България за реализиране на обекта, съдържащ:

• монтажен чертеж с основните размери;
• спецификация на окомплектовката;
• обяснителна записка;
• електрическа схема-принципна;
• техническо описание на ел. схема;
• инструкция за експлоатация;
• инструкция за техническо обслужване;
• съгласуване и одобрение на проектната документация от специализираните 
органи;

• доставка и монтаж на нова асансьорна уредба;
• доставка и монтаж на пусково-предпазна апаратура и командно табло;

• ремонт на носещата метална констркция, направа на инсталация на шахтата и 
всички допълнителни елементи, необходими за осигуряване на нормалната и 
безопасна работа на асансьора и съответтсвие с съгласно EN81;

• Изпълнение на строително ремонтни работи /СРР/ по оформяне около 
вратите на асансьорите;

• доклад за оценяване на съответствието на асансьорната уредба 
и нейните предпазни устройства и узаконяване от органите на ДАМТН;

• регистрация на асансьорната уредба от органите за технически 
надзор, 72 часова проба и въвеждане в експлоатация;

• Сервизна поддръжка в рамките на предложения гаранционен срок на 
асансьорите , който не може да е по-малък от 24 месеца.


