
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА № 20 104 
/У -

Днес г.. бе сключен настоящият договор за поръчка между : 

1. "ЛИФТКОМ" АД, гр. София 1712 , район Младост, бул. "Александър Малинов" № 51, Метро Сити 
Център, ет.2, офис М12В , Ид.№ по ДДС - ВС 202155371, Булстат 202155371, представлявана от 
нейният Изп.Директор - Владислав Кипров , чрез пълномощник Милена Шопова, Пълномощно с 
№4639от 22.11.2019г в качеството си на изпълнител по този договор и наричан оттук нататък за 
краткост - Изпълнител , и : 

2. "ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД .гр.Велико Търново , ул. Магистрална 3, ет.4 Ид.№ по ДДС -
ВС 202694924, Булстат 202694924, представлявана от Кристиян Дешков в качеството си на 
Възложител по този договор и наричан оттук нататък за краткост - Възложител. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. Възложителя възлага на Изпълнителя да произведе, достави и монтира 1 (един) брой електрически 
асансьор, с технически параметри, описани в приложение № 1, което е подписано от страните и е 
неразделна част от този договор, и издаде техническо досие с декларация за съответствие. 

1.2. Изпълнителят приема да изпълни поръчката, като срокът за изпълнение се определя в този договор. 
1.3. Регистрация на съоръжението в ИТН (Инспекции технически надзор) е ангажимент на възложителя 

( Декларация - Приложение 4 към договора). 
1.4 Възложителя възлага на Изпълнителя да извърши сервизно абонаментно обслужване на 

произведената асансьорна уредба за 5 година от датата на получаване на декларация за съответствие. 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРА, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

2.1. Определеният срок за проектиране, производство и доставка на поръчката е 50 дни. 
2.2. Определеният срок за монтаж на 1 брой асансьорна уредба е 10 дни. 
2.3. Срокът на поръчката започва да тече от датата на писмено уведомление за осигурено финансиране по 

проекта, извършеното от възложителя авансово плащане по този договор, съгласно глава III, т.3.2, 
буква "а" и разписани чертежи от страна на Възложителя. 

2.4. Монтажът започва след извършено авансово плащане, съгласно глава III, т.3.2, буква "б" и осигурен 
фронт за монтаж със скеле от възложителя, като за целта възложителя изпраща попълнена бланка на 
приложение 3 от настоящият договор. 

2.5. Всяко забавяне от страна на Възложителя, по която и да е от клаузите на този договор се приема за 
увеличаване на срока на изпълнението му със времето на забава. 

III. СТОЙНОСТ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

3. Общата стойност на този договор за поръчка е 13 544 (тринадесет хиляди и петстотин четиридесет и 
четири ) Е11К без ДДС по фиксирания курс на БНБ за 1 евро - 1.955830 лева. 

3.1. В цената са включени разходите по проектиране, производство, доставка, монтаж и досие с декларация 
за съответствие на договорените съоръжения. 

3.2. Плащането следва да се извърши на части както следва: 
а) В срок от 3 работни дни от подписването на договора и при писмено уведомление за осигурено 
финансиране по проекта - авансово се заплащат 50 % от сумата по договора; 
б) В срок от 3 работни дни от получаване на уведомление за деня на доставката на асансьора се 
заплащат 40 % от сумата по договора; 
в) В срок от 3 работни дни от получаване на уведомлението за готовност за издаването на декларация 
за съответствие на асансьора- останалите 10 % от сумата по договора . 

3.3. При незаплащане на авансовата вноска в 7 дневен срок от деня на подписване на договора и при 
писмено уведомление за осигурено финансиране по проекта, и не по-късно от 90 дни от подписването 
на договора Изпълнителят по свое усмотрение, има право едностранно да го анулира, при което 
трябва писмено да уведоми Възложителя за своето намерение. 

3.4. При незаплащане в договореният срок на вноската по т. 3.2, буква б), Изпълнителят няма да извърши 
доставката на асансьорите до заплащането й. 

3.5. При незаплащане в договореният срок на вноската по т. 3.2, буква в) от настоящият договор, 
Възложителят няма да получи документацията за въвеждане в експлоатация и се съгласява 
Изпълнителят да свали управлението на съоръженията до заплащане на дължимите суми по този 
договор. При тези обстоятелства Възложителя няма право на каквито и да са претенции към 
Изпълнителя 

3.5.1 Възложителят ще бъде уведомен писмено за готовност за издаване на декларация за съответствие. 
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. Стр. 1 от 8 



3.5.2 Ако след приключване на монтаж е невъзможно да се направят тестове на асансьорите само поради 
неизпълнени задължения на Възложителя съгласно Приложение № 2, или по други негови причини, 
същият трябва да заплати на Изпълнителя дължимите остатъчни суми по този договор. 

3.6. Доставяните възли, детайли и/или цели съоръжения са собственост на Изпълнителя до пълното 
заплащане от Възложителя на стойността по този договор за доставка и монтаж. 

3.7. При незаплащане на някоя от дължимите суми, продължаващо повече от 30 дни от датата на доставка 
и/или започване на монтажа, Изпълнителя има право да демонтира съоръженията или монтираните до 
момента части или детайли, като демонтирането се осъществи по начини и със средства, каквито 
Изпълнителя прецени за уместно. При тези обстоятелства Възложителя няма право на каквито и да 
са претенции към Изпълнителя. 

IV. ДОСТАВКА И МОНТАЖ 
4. Доставката се извършва в срок не по-малък от договореният в т.2.1. и удовлетворяване на 

изискването по т. 3.2, букви а) и б) от този договор. 
4.1 Доставка няма да бъде извършена ако Възложителят не е изпратил своевременно попълнено 

Приложение № 3. 
4.2 Монтажните дейности започват след получаване на плащането по т.3.2. , буква б) и осигурени условия 

за монтаж съгласно Приложение № 3. 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
5. Изпълнителят трябва да произведе съоръженията и да ги достави в определените срокове на 

Възложителя, на адрес в, ^гр. Велико Търново, детска градина Шарен Замък , зададен от 
Възложителя. За целта Изпълнителя уведомява писмено Възложителя за това си намерение. 

5.1. Ако Възложителят не е удовлетворил изискването по глава VI, т. 6.1, съоръженията няма да бъдат 
разтоварени, а разходите по доставката са за сметка на Възложителя. Обстоятелството за 
удовлетворяване на изискванията се установява с подписан протокол или анекс от двете страни по 
договора. 

5.2. Да предаде на Възложителя съгласно глава X, т.10.5, своите изисквания към шахтите и машинните 
помещения, под формата на чертежи, схеми, диаграми или други документи, касаещи точното 
изпълнение на производство и монтаж на асансьорите,които да бъдат съгласувани от Възложителя. 

5.3. Изпълнителя ще монтира съоръженията в договореният срок само след: 
а) Извършено плащане по точка 3.2. буква б). 
б) Приети от Изпълнителя шахти преди доставка. 
5.4. Ако шахтите и машинните помещения не отговарят на изискванията вписани в Протоколите от глава X, 

т.10.5 и Приложение № 1 размери, се предсговарят стойностите и сроковете за изпълнение на 
асансьорите и монтажа; 

5.5. При установяване на кражба на материали от заключеното помещение на обекта осигурено от 
Възложителя за съхранение на съоръженията, Изпълнителя не поема финансови отговорности за 
повторното им доставяне; 

5.6. Изпълнителят е длъжен да произведе съоръженията съгласно действащите в РБългария нормативни 
актове и стандарти. 

5.7. Изпълнителят е длъжен да предаде цялата техническа документация, съпътстваща асансьорите 
съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, 
нужна за узаконяването им. 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6. Да заплати в договорените срокове определените вноски; 
6.1. В деня на доставката да осигури място за разтоварване и безопасно съхраняване на съоръженията; 
6.2. Да приеме от Изпълнителя доставените съоръжения или окомплектовка с Протокол - приемно-

предавателен, който се прилага към този договор; 
6.3. Да изпълни изискванията от глава X, т.10.5 - Приложения № 1, 2, 3 и 4, предоставени от Изпълнителя. 
6.4. Възложителя да уведоми писменно Изпълнителя 15 дни преди изтичане на срока за доставка на 

съоръженията на обекта, за наличие на фронт за монтаж. При липса на писменно уведомление от 
страна на Възложителя за наличие на фронт за монтаж, Изпълнителят не предприема действия за 
извършване на доставка, а Възложителя се задължава да заплати сумата по т. 3.2. б) в определените 
в договора срокове. 

6.4.1.При наличие на писменно уведомление от Възложителя за наличие на фронт за монтаж и 
констатиране в деня на започване на монтаж на неизпълнение на изискванията в приложенията, 
описани в глава X, т.10.5, Изпълнителят няма да започне монтаж и определя според възможностите 
си нова дата за започване на монтаж. 

6.5. Ако Изпълнителя е доставил асансьорите в определените в гл. Н, т.2.1 от настоящият договор срокове, 
но ако Възложителя по каквато и да е причина няма възможност за осигури фронт за монтаж и/или 
узаконяване на асансьорите, същият е длъжен в срок от 3 дни да заплати дължимите суми към 
Изпълнителя, съгл. Гл.Ш, т. 3.2. буква в) 

6.6. Всички строителни дейности преди, по време и след монтажа на асансьорите са за сметка на 
Възложителя; 

ДОГОВОРод ДОСТАВКА оонтл>Е; АСАНСЬОРИ 
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VII. ГАРАНЦИЯ, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА 

7. Предлаганите от „ЛИФТКОМ" АД асансьори са с гаранционен срок от :. 
**Пет (5) години удължена гаранция, обхващаща всички дефекти върху компонентите при нормална 

употреба на съоръженията, и по условията на договор за сервиз и поддръжка с Лифтком Сервиз, с 
изключение на: 
- За компонентите : УРЗ , разговорно устройство, трансформатори - 2 години, . 
- Гаранцията не важи за консумативи от типа на : смазочни материали , всички триещи се части 
и компоненти и осветителни тела 

**Две (2) години пълна гаранция, обхващаща всички дефекти върху компонентите при нормална 
употреба на съоръженията. 
- Гаранцията не важи за консумативи от типа на : смазочни материали; всички триещи се части и 
компоненти и осветителни тела . 

7.1. Гаранционната карта се разписва и срокът й тече от деня на издаването на декларацията за 
съответствие на асансьорите. 

7.2. За изпълнението на гаранцията се изисква сключване на договор за поддръжка с Изпълнителя или 
одобрена от Изпълнителя регионална фирма, със съответното разрешение за дейност. Сключването 
на договор за сервиз и поддръжка с нелицензирана или неодобрена от Изпълнителя фирма, както и 
каквато и да е интервенция или намеса на трети лица върху целостта на съоръженията или отделни 
негови детайли прекратява действието на гаранцията. 

7.3. Гаранцията включва подмяна на всички възли и/или детайли проявили производствен или монтажен 
дефект по време на експлоатация на асансьорите, с изключение на случаите описани в т.7.4; 

7.4. В гаранцията не са включени : 
а) регулярна подмяна на триещи елементи като феродо, плъзгачи и др.; 
б) регулярна смяна на смазочни материали; 
в) повреди предизвикани от неправилна употреба или умишлено извършени такива; 
г) повреди настъпили вследствие на форсмажорни обстоятелства; 
д) повреди предизвикани от токови удари; 
е) повреди настъпили вследствие на небрежно действие на Възложителя или лица посещаващи 

неговият обект. 

7.5. СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА 
7.5.1.При сключване на договор с Изпълнителя за сервиз и поддръжка същият включва : 

а) профилактика на съоръженията , според инструкцията на производителя; 
б) отстраняване на възникнали повреди; 
в) аварийно денонощно обслужване. 
г) не се включват дейности по: извънредно пускане/спиране на асансьора/ите/, в случаите, описани по-

долу, като за тях допълнително ще се таксува по 35 лв без ДДС за всеки започнат работен час на 
техническия екип :отпадане на ел.захранване или подаването му от енерго-разпределение с 
параметри, различни от стандарта;природни бедствия и терористични актове;небрежно отношение 
на собственика или актове на вандализъм;нежелание на собственика да заплати отстраняването на 
констатирани от Изпълнителя повреди или извършване на ремонтни дейности свързани с влагане 
на материали от Изпълнителя. 

д)Възложителя се задължава: Да поддържа в изправност електрическата инсталация от главното 
табло до прекъсвача в машинното помещение.; Да пази от замърсяване с отпадъци и вода 
подходите към машинното помещение, етажните площадки, шахтите и съоръженията в тях, а при 
замърсяване да ги почиства, като Изпълнителя създава безопасни условия за това.; Да използва 
асансьорите съобразно предназначението им, като спазва изискванията определени в 
техническата им документация и Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на 
асансьори.;При спиране на асансьорната уредба да уведомява Изпълнителя денонощно на 
национален телефон 0700 420 40, или мобилен телефон 0885 / 00 43 30 ;При всяка авария или 
злополука по време на експлоатация на асансьора, Възложителят е длъжен да уведоми 
регионалните органи по технически надзор и Изпълнителя по този договор и при възможност да 
изключи захранването му. Да участва при периодичните прегледи и проверки извършвани от РО на 
ИДТН, като предявява свои искания и подписва съответните документи. Да подписва представените 
му формуляри за техническо обслужване, ремонт или аварийно пускане/спиране на асансьора. 

VIII. НЕУСТОЙКИ 
8. При удовлетворяване на изискванията от този договор, но при забава на Изпълнителя относно 

доставката и/или монтажа на асансьорите, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,1 % на 
ден върху стойността на съответните дейности, отразени в глава III. 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОРИ 
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8.1. При забава на Възложителя при заплащане на дължимите суми, отразени в раздел III т.3.2, 
Изпълнителя си запазва правата, предвидени в раздел III т.3.6 и 3.7 от настоящия договор, а 
Възложителя дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 % на ден върху неиздължените суми. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

9. Действието на настояшият договор се прекратява пои : 
а) изпълнение на задълженията на двете страни по този договор; 
б) едностранно от която и да е от страните по договора при неизпълнение от другата страна на 

договорените по този договор клаузи с едноседмично писмено предизвестие; 
в) по взаимно съгласие на страните по договора. 

X. ОБЩИ 
10. Изпълнителят не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които могат да 
доведат до забавяне на поръчката или неизпълнението й (природни бедствия, терористичен акт и др). 
10.1. Страната позоваваща се на обстоятелствата посочени в т 10 следва писмено да уведоми другата 

страна в тридневен срок от настъпването на форсмажорните обстоятелства, като в такъв случай 
страните предоговарят сроковете за изпълнението на договора. 

10.2. Всякакви възникнали спорове, които не могат да бъдат решени между страните ще се решават според 
разпоредбите на ГПК на РБългария, като компетентен съд е съответния Районен или Окръжен съд в гр. 
София 

10.3. Страните по този договор се задъпжават да не разпространяват информация, касаеща отношенията 
им, другата страна или накърняваща интересите им. 

10.4. Настоящият договор е подписан в два екземпляра - по един за всяка една от страните. 
10.5. При подписването на настоящият договор, на Възложителя са връчени изискванията на Изпълнителя 

към изграждането на шахтата и машинното помещение, описани в следните документи: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - техническа спецификация на договорените асансьори; 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - задължения на възложителя за шахта и машинно помещение ; 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - контролен лист 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - декларация от възложител 

10.6. Чертежи - до една седмица след активиране на договора от изпълнителите се предоставя на 
възложителя за съгласуване 

Данни за поръчителя Данни за изпълнителя 

"ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД 
гр.Велико Търново , ул Магистрална 3, ег.4 
Ид.№ по ДДС: В3202694924 
Булстат: 202694924 
МОЛ: Кристиян ~ Дешков 

Тел 
Факс: 
Моб: 

е-таМ: 

088444260С 

1У.|уапо'/@с1апеху1.сот 

"ЛИФТКОМ"АД 
.гр. София 1712 , район Младост, 
бул. "Александър Малинов" № 51, 
Метро Сити Център, ет.2, офис М12В 
Ид.№поДДС: ВС 202155371 

Булстат: 202155371 
МОЛ : Владислав Кипров 
Тел.: 054/831 855 , 02/4950493 

Адрес за кореспонденция на поръч*деля 
Гр Велико Търново . ул Магистрал нз<Сет. 4 

Възложител - "ПЛА1 

е-таи: тгоШйкот.согп 
Адрес ^а кореспонденция на изпълнителя 
гр София, бул Александър Малинов 51 ет.2 . М12 

' .СТРУКТУРА" ЕООД Изпълнител - "ЛИФТКОМ" АД 

I Кристиян Дешкоз /Е ПьЛНОМОЩН1'К /Милена Шо/ 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

\ 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА V, .-ЛОНТАЖ НА АСАНСЬОРИ 
Стр. 4 от 8 


