
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД, гр. Велико Търново 
ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект Детска градина 
„Шареният замък" гр. Велико Търново" 

ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП 
във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

Днес, ...( . : 2020 г., в град Велико Търново, между: 
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 

България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на 
Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и Даниела Данчева - Главен счетоводител 
Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна, 

и 
2. „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Велико Търново, ул. „Магистрална" № 3, тел.: 0888 166122, е-шаН: р1апех1п&а81гис1иге@аЬу.Ь§ с 
ЕИК 202694924, представлявано от Кристиян Дешков, в качеството на управител и 
представляващ дружеството, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 
определен за изпълнител след събиране на оферти с обява № ОБ-2 от 06.02.2020 г. и 
публикувана информация за обява в АОП с Ю № 9096217, от друга страна, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях поотделно 
„Страна", 

се сключи този договор („Договора/Договорът") за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 
да извърши доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект Детска градина „Шареният 
замък", находяща се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Рашев" № 5, при условията на 
този Договор и съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1 към настоящия 
договор). 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя дейностите по договора, в 
съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този 
Договор („Приложенията") и представляващи неразделна част от него. 

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-кьсно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на съответното обстоятелство. 
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II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан 
от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения 
по Договора. 

Чл. 5. (1) Изпълнението на Договора започва, съответно Срокът за изпълнение на 
дейностите по договора започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по договора - доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на асансьорната уредба е в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 
датата на уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Гаранционният срок (гаранционна поддръжка на асансьорната уредба) е 60 
(шестдесет) месеца. 

Чл. 6. Място на изпълнение на поръчката: асансьорната уредба се доставя и монтира в 
новострояща се Детска градина „Шареният замък", с административен адрес: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Рашев" № 5. 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена за 
изпълнение на поръчката в размер на 30 800,00 (тридесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС 
и 36 960,00 (тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС (наричана по-
нататък „Цената" или „Стойността на Договора"), съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3 към договора. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
предмета на поръчката, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката 
и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок до 30 
(тридесет) дни от получаване на издадена от изпълнителя оригинална фактура и въз основа на 
приемно - предавателен протокол, с който се удостоверява, че са изпълнени всички дейности по 
доставката, монтажа и въвеждане в експлоатация на съоръжението. 

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ' 
В1С: 
1ВА№ 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички настъпили 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не 
уведоми Възложителя в този срок, се приема че плащанията са надлежно извършени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок до 30 
(двадесет) дни от получаване на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и въз 
основа на обобщен приемо-предавателен протокол, с който се удостоверява, че са изпълнени 
всички дейности по доставката, монтажа и въвеждане в експлоатация на съоръжението. 

Чл. 10. (1) Когато за частта от дейностите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите дейности, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 
дейностите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
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заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от дейностите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел Приемане на изпълнението от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 20 (двадесет) дни от подписването на 
приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 
когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на 
причината за отказа. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 11. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Гаранция за изпълнение" в размер на 5 % от стойността на Договора без 
ДДС, а именно 1 540,00 (хиляда петстотин и четиридесет) лева, която служи за обезпечаване 
на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна полица или 
гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни срокове и която 
се възстановява, респ. връща след изтичане им. 

Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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

1ВА1Ч: 
Чл. 13. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да'съдържа задължение на банката 
- гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 
налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност 
на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, както следва: 
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1. След въвеждането на обекта в експлоатация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възстанови 50 % 
от гаранцията за изпълнение на договора в срок до 30 (тридесет) дни, считано от деня на 
изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверено с подписването на обобщен 
приемо-предавателен протокол; 

2. Остатъкът от гаранцията за изпълнение на договора в размер на 50 %, се освобождава 
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 с подписване на окончателен протокол за изпълнение на договора. 

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава: 
1. чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9, ал. 1 

от Договора. 
2. чрез връщане на оригинала на банкова гаранция на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

упълномощено от него лице. 
3. чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което 
и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, 
която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 

Чл. 17. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията 
за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 
обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да 
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент 
от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 
11 от Договора. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 20. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по раздел III от 

договора; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
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1. В рамките на посочения гаранционен срок в чл. 5, ал. 2 да извършва пълно техническо 
обслужване на асансьорната уредба, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

3. да отстрани за своя сметка всички дефекти, проявили се в гаранционния срок; 
4. да предоставя дейностите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 

5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
6. да не дава публични изявления и съобщения, да не разкрива или разгласява каквато и 

да е информация, която е получил във връзка с извършване на дейностите, предмет на 
поръчката, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя или на 
резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на 
Възложителя. 

7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. 
В срок до 7 (седем) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща 
копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

8. Да не променя състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора. 
(ако е приложимо) 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква и да получава дейностите, предмет на договора, в уговорените срокове и 

качество; 
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това 
да пречи на изпълнението; 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на дейностите, предмет на договора, когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор; 
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на дейностите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания 
или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

5. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на Договора; 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 25. Предаването на изпълнението по договора се документира с протокол за приемане 
и предаване, с който се удостоверява, че са изпълнени всички дейности по доставка, монтаж, 
окомплектовка, регистрация и въвеждане в експлоатация на асансьорната уредба и в 
съответствие с изискванията в Техническата спецификация, който се подписва от 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един 
за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол"). 
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Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от 
такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл. 27. (1). Гаранционният срок (гаранционна поддръжка на асансьорната уредба) е 60 
(|шестдесет) месеца, съгласно чл. 5, ал. 2 и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и 
започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на съоръжението, удостоверена с 
подписване на приемо-предавателен протокол; 

(2) Изпълнителят следва да извършва пълно техническо обслужване на асансьорната 
уредба, в рамките на предложения от него гаранционен срок, при максимално време на реакция 
при освобождаване на пътници и при аварийно спиране на уредбата в срок до 1 (един) час от 
уведомяването; 

(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; 

(4) Действията по направената от възложителя рекламация, следва да бъдат предприети не 
по-късно от 1 (един) работен ден от уведомяването, извършено чрез представител на 
възложителя по договора. 

(5) Време за отстраняване на възникнала повреда - до 8 часа след диагностициране на 
проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той се определя съвместно с представител на 
възложителя по договора с двустранно подписан протокол. 

(6) 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. 

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 28. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1 % от общата цена по договора без ДДС за 
всеки просрочен ден забава на изпълнение на задълженията от договора, удостоверено с 
констативен протокол, считано от изтичането на времето, в което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
следвало да изпълни задължението си, но не повече от 10 % от стойността по чл. 7, ал. 1. 

Чл. 29. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 
дейностите или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 
изпълни изцяло и качествено, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че 
и повторното изпълнение на дейността е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора. 

Чл. 30. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет) от стойността на Договора без ДДС. 

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 
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Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато възложените дейности не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
това оснбвание; 

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 

Чл. 34. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

Чл. 35. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 36. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да 
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова 
гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от 
действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 7 от 
Договора. 

Чл. 37. Страните могат да търсят обезщетение за вреди над уговорените в този договор 
размери по общия ред. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 38. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. с окончателното му изпълнение - изтичане на срока за техническо обслужване по чл. 5, 

ал. 2 и уреждане на взаимоотношенията между страните; 
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на невъзможността, както и да представи доказателства; 

3. с прекратяване на юридическо лице - страна по договора, без правоприемство. 
4. при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
(2) Договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено писмено; 
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да осигури финансиране за 

изпълнението на договора, като в този случай не се дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е 
незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

(4) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече от 10 (десет) дни; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 

поръчката. 
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Чл. 39. В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, 
всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от 
сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или 
обезщетение. 

Чл. 40. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, 
а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този 
Договор. 

(2) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови изпълнението на дейностите по 
договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред дейности по договора. 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните 

в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора 
и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

Спазване на приложими норми 
Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ /и неговите подизпълнители/е 

длъжен /са длъжни/ да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и 
други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, 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 към чл. 115 от ЗОП. 

Изменения 
Чл. 43. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 
Чл. 44. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това понятие по 

смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила 
ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и 
възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с 
Договора задължения. 

Стр. 8 



(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за 
настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява 
тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 

сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност 

за изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Нищожност на отделни клаузи , 
Чл. 45. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се 
заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

Уведомления 
Чл. 46. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват 

в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2. 
Тел.: 062/619 510 
Факс: 062/619 231 
е-шаН: шко1ау.шПасИпоу@§ша11. сош 
Лице за контакт: арх. Николай Миладинов. 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална" № 3 
Тел.: 0888 166122 
Факс: няма 
е-таП: р1апехтй-а51гасШге@аЪу.Ъ§ 
Лице за контакт: Кристиян Дешков 

(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер; 
4. датата на приемането - при изпращане по факс; 
5. датата на получаване - при изпращане по електронна поща. 
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 
други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 
до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-
организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на 
съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се 
задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването й в 
съответния регистър. 

Приложимо право 
Чл. 47. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

Разрешаване на спорове 
Чл. 48. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към ново възникнал и обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 
преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния 
български съд. 

Екземпляри 
Чл. 49. Този Договор се състои от 10 страници и е изготвен и подписан в два еднообразни 

екземпляра — по един за всяка от Страните. 
Приложения: 
Чл. 50. Към този.Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение №/1 V Техническа спецификация; 
Приложение N^2 4 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложеьш^М^^Ш^ново предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
П р ш ю а ^ у ^ ф Ф ^ ^ ^ н и и я за изпълнение. 

Ш | { и 
ВЪЗЛОЖ1*Й&: I ИЗПЪЛНИТЕ. 
ИНЖ. ДАН1№Ш \ / 
Кмет на ОбщИЧц^ • 

Ъ / 

Даниела Данчева 
Главен с ч е т о в о д и т е л ^ ^ 
Община Велико Тииийво 

Съгласуван с: 
Надя Петрова: 
Директор на д и р е | ^ я ОП 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в Дирекция ОП 

инж. Динко Кечев 
Директор на дирекция 

арх. Николай МилагПЙнов 
ксп§ 
\ \ 

Главен експерт^ отяса-УТ ц^йцекция^СУ Л^ 

Изготвил: 
Мая Тодоро! :перт в Дирекция ОП 

N 
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
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Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Настоящата техническа спецификация съдържа пълно описание на обекта на поръчката, 
съгласно Закона за обществените поръчки. 

1. Предмет: 
Доставка на 1 (един) брой нов пътнически асансьор със събирателно управление в двете 

посоки и товароподемност максимум 630 кг полезен товар, предназначен за новострояща се детска 
градина с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Рашев" №5, включително 
сертифицирането му. 

Изпълнение на всички съпътстващи строително монтажни работи, монтаж, пускане в 
експлоатация и регистрация на новия асансьор, както и подсигуряване на резервни части и 
извършване на качествено гаранционно обслужване; 

2. Цел 
Целта на исканата доставка и монтаж на асансьорната уредба е създаване на достъпна среда 

за хора с увреждания, и функционално удобство за посетителите и служителите в детската градина, 
както и улесняване преноса на храна, бельо, посуда и др. между етажите. 

3. Технически параметри и изисквания към асансьора: 

№ Технически параметри Изисквания, Стойности и Капацитет 
1. Вид на асансьорната уредба Пътнически асансьор 
2. Товароподемност максимум 630 кг. 
3. Брой спирки 2 
4. Етаж 1, Етаж 2 1,2. 

5. Размери /проектни размери/ 

Размери на шахтата : 
• ширина - 175 см. 
• дълбочина - 190 см. 
• височина - 865 см. 

Допълнителни размери : 
• дъно шахта - 115 см под кота първа спирка (Етаж 

1) 
• разстояние от котата на последната спирка (Етаж 

2) до тавана на шахтата 410 см. 
• разстояние м/у двете спирки 340 см. 

Размери на шахтата : 
• ширина - 175 см. 
• дълбочина - 190 см. 
• височина - 865 см. 

Допълнителни размери : 
• дъно шахта - 115 см под кота първа спирка (Етаж 

1) 
• разстояние от котата на последната спирка (Етаж 

2) до тавана на шахтата 410 см. 
• разстояние м/у двете спирки 340 см. 

6. Разположение на машинното 
помещение 

Не е предвидено машинно помещение в проекта, но 
има възможност да се обособи такова на ниво Етаж 1, 
както в непосредствена близост до шахтата, така и на 
разстояние от нея - до 5м. 

7. Кабина 

Непроходна. 
Да е съобразена с изискванията на Наредба № 4 от 1 
юли 2009 г. за Проектиране, изпълнение и поддържа-
не на строежите в съответствие с изискванията за дос-
тъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания. 

8. Кабина изпълнение стандарт 

под винилова или друга лесно почистваща се и 
износоустойчива настилка 
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таван инокс 
стени инокс 
огледало да 
парапет да 
осветление ЬЕБ 

9. Шахтни врати 2 бр. /за всяка спирка - етаж/ 
• вид автоматични 
• Светъл отвор мин. 90 см. 

11. Кабинна врата 1 бр. 
• вид автоматична 
• Светъл отвор мин. 90 см. 

12. Етажни бутониери Бутони светещи и панел от инокс 

13. Кабинна бутониера 

Цял панел от инокс със светещи бутони; 
- Бутон за отваряне на врата; 
- Бутон за затваряне на врата; 
- Бутон телефонна връзка; 
- Бутон претоварване; 
- Бутон аварийно осветление; 
- Бутони за етажите; 
- Индикация със стрелки за посоката на движение; 
- Вентилационни отвори; 

15. Допълнителни изисквания които 
да са включени в цената: 

- Батерия /11Р8/ за аварийни ситуации при отпаднало 
главно захранващо напрежение; 
- Бутони с брайлова азбука за инвалиди; 
- Кабини с високо ниво на интериорно оборудване; 
- Двустранна телефонна връзка със сервизна база чрез 
мобилна клетъчна връзка; 
- Плавно потегляне и спиране на асансьора; 
- контрол на достъпа; 
- Контролиране на точното ниво на спиране на 
кабината спрямо етажните площадки; 
- Устройство за контрол на товара и предотвратяване 
на евентуалното претоварване на асансьорната 
кабина; 
- Качествен гаранционен период на обслужване; 
- Подсигуряване на резервни части в гаранционния 
период; 

4. Дейности. 
4.1. Изготвяне на проектна документация на асансьорната уредба, която следва да отговаря на 
изискванията на: 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на 
предпазните устройства на асансьори, приета с постановление на Министерски съвет, в сила 
от 20.04.2016 г.; 

- Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори; 
- българските и европейски стандарти и директиви отнасящи се до тази материя. 

4.2. Изготвяне от изпълнителя на План - график за видовете работи и сроковете на тяхното 
изпълнение; 
4.3. Изготвяне на количествено-стойностна сметка за доставка, извършените СМР и 
окомплектовка на асансьора; 
4.5. Доставка на 1 /един/ брой пътнически асансьор, съгласно техническите изисквания и 
окомплектовка; 



4.6. Монтаж на асансьора. 
4.7. След завършване на дейностите за монтаж, съгласно разпоредбата на чл. 21 от Наредбата за 
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Изпълнителят предоставя на 
Възложителя цялата отчетна документация (в два екземпляра), описана в чл. 20, ал. 3, т. 2-7 от 
същата Наредба, включваща документите с технически данни и характеристики на асансьора, 
съставните му части и предпазни устройства, ревизионна книга, сертификати за вложените 
материали и др. 
4.8. Съставяне на декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните 
предпазни устройства, на основание и след изпитания и оценяване на съответствието от 
нотифициращ орган, избран от Възложителя за негова сметка и нанасяне на маркировка на видно 
място в асансьорната кабина или на предпазното устройство; 
4.9. Изпълнителят трябва да извърши всички необходими действия и да изготви всички 
изискуеми документи за регистрация на асансьорите по реда на чл. 20 от Наредбата за безопасната 
експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

5. Критерии за приемане на работата от Възложителя: 
• Асансьора да е доставен с качество и технически параметри, отговарящи на зададените в 

Техническото задание и на Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на 
асансьори /НБЕТНА/ и чл. 21 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, както 
и да е съобразен с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за Проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания; 

• изпълнение в пълен обем на предвидените в Техническото задание дейности; 
• положителен резултат от извършения контрол на заварките, съгласно представени 

протоколи от контрол на заваръчните съединения; 
• Представени актове от страна на Изпълнителя за завършени монтажни работи; 
• протоколи от ел. измервания след монтаж на асансьорите; 
• положителни резултати от оценката на съответствието; 
• Акт за първоначален технически преглед от органите на техническия надзор, съгласно 

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 
Извършената работа по доставка, монтаж, окомплектовка, регистрация и пускането в 

експлоатация на асансьорната уредба се приема със съставяне и подписване без забележки на 
двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя. 

6. Гаранционен срок: 
Не по-малък от предвидения гаранционен срок в Закона за устройство на територията и 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Участникът следва да извършва пълно техническо обслужване на асансьорната уредба, в 
рамките на предложения от него гаранционен срок, при максимално време на реакция при 
освобождаване на пътници и при аварийно спиране на уредбата в срок до 1 (един) час от 
уведомяването. 

Обслужването се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасната 
експлоатация и техническия надзор на асансьори и включва дейности, както следва: 

• функционални проверки за изправността и действието на асансьора и предпазните му 
устройства съгласно приложение към чл. 9, ал. 1, т.2 от наредбата; 
• почистване, смазване, настройване и донастройване на асансьора; 
• осигуряване на 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьора и 
освобождаване при аварийно спиране на кабината; 
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• освобождаване на пътници при аварийно спиране на уредбата в срок до 1 (един) час от 
уведомяването. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на 
съоръжението, удостоверена с подписване на обобщения приемо-предавателен протокол. 

Замяната на дефектирали части в рамките на гаранционния срок е за сметка на изпълнителя. 
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 представител на възложителя по 
договора. 

Време за отстраняване на възникнала повреда - до 8 часа след диагностициране на 
проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той се определя съвместно с представител на 
възложителя 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. 

7. Срок за изпълнение на поръчката: 
Срок за изпълнение на поръчката - 60 (шестдесет) календарни дни. 

Максимално допустимата стойност на поръчката е 32 000,00 лева без ДДС. 

8. Условия и начин на плащане. 
Възложителят извършва плащане по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) 

дни от получаване на издадена от изпълнителя оригинална фактура и въз основа на приемно -
предавателен протокол, с който се удостоверява, че са изпълнени всички дейности по доставката, 
монтажа и въвеждане в експлоатация на съоръжението, съставен на база подписани всички 
предходни протоколи, касаещи отделните етапи на извършване на възложените дейности. 
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Образец № 3 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

с предмет: ,Доставка и 'монтаж на асансьарна уредба за обект Детска градина 
„Шареният замък"гр. Велико Търново" 

Долуподписаният/ната Кристиян Дешков, 

Търново, 
в качеството ми на Управител 

(посочете длъжността) 
на „Планекс Инфраструктура" ЕООД, 

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 202694924, актуален телефон: 0888166122 
факс: ; електронна поща рюпехш 1та51гисШге@,аЬу.Ье 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на асансьарна уредба за обект 
Детска градина „Шареният замък"гр. Велико Търново". 

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между 
нас и възложителя. 

I. Декларираме, че сме запознати и ще изпълним дейностите по предмета на 
обществената поръчка в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата 
спецификация на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за 
участие и всички приложими нормативни актове, както следва: 

1. Изготвяне на проектна документация на асансьорна уредба, която следва да 
отговаря на изискванията на: Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на асансьорите и на предпазните устройства на асансьори, приета с 
постановление на Министерски съвет, в сила от 20.04.2016 г.; Наредбата за безопасната 
експлоатация и техническия надзор на асансьори; на българските и европейски стандарти и 
директиви отнасящи се до тази материя. 

2. Изготвяне на План - график за видовете работи и сроковете на тяхното изпълнение. 
3. Изготвяне на количествено-стойностна сметка за доставка, извършените СМР и 

окомплектовка на асансьора. 
4. Доставка на 1 /един/ брой пътнически асансьор, съгласно техническите изисквания и 

окомплектовка. 
5. Монтаж на асансьора. 
6. След завършване на дейностите за монтаж, съгласно разпоредбата на чл. 21 от 

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Изпълнителят 
предоставя на Възложителя цялата отчетна документация (в два екземпляра), описана в чл. 
20, ал. 3, т. 2 - 7 от същата Наредба, включваща документите с технически данни и 
характеристики на асансьора, съставните му части и предпазни устройства, ревизионна книга, 
сертификати за вложените материали и др. 

7. Съставяне на декларация за съответствие със съществените изисквания, определени 
с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на ^сансьорихе-и 
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техните предпазни устройства, на основание и след изпитания и оценяване на съответствието 
от нотифициращ орган, избран от Възложителя за негова сметка и нанасяне на маркировка на 
видно място в асансьорната кабина или на предпазното устройство; 

8. Изпълнителят ще извърши всички необходими действия и ще изготви всички 
изискуеми документи за регистрация на асансьора по реда на чл. 20 от Наредбата за 
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори; 

II. Предлаганата от нас асансьорна уредба е с електрическо задвижване модел 
безмашинно помещение и произход България , със следните технически характеристики: 

№ Параметър Минимални технически 
изисквания на възложителя 

Технически характеристики на 
асансьорната уредба, 

предлагана от участника 

1. Вид на асансьорната 
уредна Пътнически асансьор 

Електрически пътнически без 
машинно помещение, машина 

А1Ьег1о 8а$$1 
2. Товароподемност Максимум 630 кг. 630 кг 
3. Брой спирки 2 2 
4. Етаж 1, Етаж 2 1,2 1,2 

5. Размери 
/проектни размери/ 

Размери на шахтата: 
• ширина - 175 см. 
• дълбочина - 190 см. 
• височина - 865 см. 

Допълнителни размери : 
• дъно шахта - 115 см под 

кота първа спирка (Етаж 1) 
• разстояние от котата на 

последната спирка (Етаж 
2) до тавана на шахтата 
410 см. 

• разстояние м/у двете 
спирки 340 см. 

Размери на шахтата : 
• ширина -175 см. 
• дълбочина -190 см. 
• височина - 865 см. 

Допълнителни размери : 
• дьно шахта - 115 см под кота 

първа спирка (Етаж 1) 
• разстояние от котата на 

последната спирка (Етаж 2) 
до тавана на шахтата 410 см. 

• разстояние м/у двете спирки 
340 см. 

6. 
Разположение на 
машинното 
помещение 

Не е предвидено машинно 
помещение в проекта, но има 
възможност да се обособи 
такова на ниво Етаж 1, както в 
непосредствена близост до 
шахтата, така и на разстояние 
от нея — до 5м. 

Без машинно помещение 

7. Кабина 

Непроходна. 
Да е съобразена с 
изискванията на Наредба № 4 
от 1 юли 2009 г. за 
Проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в 
съответствие с изискванията 
за достъпна среда за 
населението, включително за 
хората с увреждания. 

Непроходна 
Размер 1100 х 1400 х 2100 мм 

Съобразена с изискванията на 
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за 
Проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в 
съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, 
включително за хората с 
увреждания. 

8. Кабина изпълнение стандарт ИНОКС 

- под винилова или друга лесно 
почистваща се и 

винилова или друга лесно 
почистваща се,и 

\ 
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износоустойчива настилка износоустойчива настилка 

- таван инокс НЕРЪЖДАВЕИКА ИНОКС 
ШЛАЙФ 

- стени инокс НЕРЪЖДАВЕИКА ИНОКС 
ШЛАЙФ 

- огледало да ДА 
- парапети да ДА, ОТ ИНОКС 
- осветление ЬЕО Лед спот 

9. Шахтни врати 2 бр. /за всяка спирка - етаж/ 
2 БРОЯ ВРАТИ ОТ 

НЕРЪЖДАВЕЙКА ИНОКС 
ШЛАЙФ 

- вид автоматични АВТОМАТИЧНИ 
ТЕЛЕСКОПИЧНИ 

- светъл отвор мин. 90 см. 900Х2000ММ 

10. Кабинна врата 1 бр. 
1 БРОИ ОТ 

НЕРЪЖДАВЕЙКА ИНОКС 
ШЛАЙФ 

-вид автоматична АВТОМАТИЧНИ 
ТЕЛЕСКОПИЧНИ 

- светъл отвор мин. 90 см. 900Х2000ММ 

11. Етажни бутониери Бутон светещи и панел от 
инокс 

МОДЕЛ 
1 спирю 
АС 1012 

С Е ^ 
1-АС 

О; 

• 

МЕК 
012 \]\2 спирка -

12. Кабинна бутониера 

Цял панел от инокс със 
светещи бутони; 
- Бутон за отваряне на врата; 
- Бутон за затваряне на врата; 
- Бутон телефонна връзка; 
- Бутон претоварване; 
- Бутон аварийно осветление; 
- Бутони за етажите; 
- Индикация със стрелки за 
посоката на движение; 
- Вентилационни отвори; 

Вертикална от Инокс - 'Л 
височина, осветени червени 
бутони, дисплей Оо1 Ма1пх 
- Бутон за отваряне на врата; 
- Бутон за затваряне на врата; 
- Бутон телефонна връзка-
аварийна връзка със сервиза-
08М модул 
- Бутон претоварване- индикатор 
претоварване, 
- Бутон аварийно осветление; 
- Бутони за етажите; 
- Индикация със стрелки за 
посоката на движение; 
- Вентилатор 

13. 
Допълнителни 
изисквания които да 
са включени в 
цената: 

- Батерия /Ц1Р8/ за аварийни 
ситуации при отпаднало 
главно захранващо 
напрежение; 
- Бутони с брайлова азбука за 

АВАРИИНИ МАНЕВРИ -
(при спиране на ел. 

захранването кабината се 
придвижва до близка спирка и 

отваря вратите) — -
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инвалиди; 
- Кабини с високо ниво на 
интериорно оборудване; 
- Двустранна телефонна 
връзка със сервизна база чрез 
мобилна клетъчна връзка; 
- Плавно потегляне и спиране 
на асансьора; 
- контрол на достъпа; 
- Контролиране на точното 
ниво на спиране на кабината 
спрямо етажните площадки; 
- Устройство за контрол на 
товара и предотвратяване на 
евентуалното претоварване на 
асансьорната кабина; 
- Качествен гаранционен 
период на обслужване; 
- Подсигуряване на резервни 
части в гаранционния период; 

- Бутони с брайлова азбука за 
инвалиди; 
- Кабини с високо ниво на 
интериорно оборудване; 
- Двустранна телефонна връзка 
със сервизна база чрез мобилна 
клетъчна връзка; 
- Плавно потегляне и спиране на 
асансьора; 
- контрол на достъп в кабинната 
бутониера с 5 чипа. 
- Контролиране на точното ниво 
на спиране на кабината спрямо 
етажните площадки; 
- Устройство за контрол на 
товара и предотвратяване на 
евентуалното претоварване на 
асансьорната кабина; 
- Качествен гаранционен период 
на обслужване; 
- Подсигуряване на резервни 
части в гаранционния период; 

III. Предлагаме да доставим, монтираме и пуснем в експлоатация асансьорната уредба 
в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни (цифром и словом) календарни дни, считано от 
датата на уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигурено 
финансиране.' 

IV. Предлагаме гаранционен срок (гаранционна поддръжка на асансьорната уредба) 60 
/шестдесет/ месеца (словом) месеца2. 

В рамките на посочения от нас гаранционен срок се задължаваме да извършим пълно 
техническо обслужване на асансьорната уредба, в съответствие с изискванията на Наредбата 
за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

V. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на 
обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя 
гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет на сто) % от стойността на поръчката без ДДС при 
условията посочени в документацията за обществена поръчка. 

VI. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

VII. Срокът на валидност на нашата оферта е до датата, посочена в обявата за 
събиране на оферти. 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в настоящата 
поръчка, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 
(ЕС) 2016/679 (СОРК). 

1 Участникът посочва срок за изпълнение в календарни дни, който не може да бъде по-дьльг от максимално допустимия срок за 
изпълнение от 60 (шестдесет) календарни дни. 
1 не по-малък от предвидения гаранционен срок в Закона за устройсгво на територията и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлратация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи!' съоръжения и строителни обекти издадеНВ-от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Документ за упълномощаване (неприложимо). 
2. Ел. носител (да). 
3. Други (не). 

Подпис и печат: й ; 
Дата 18/02/2020 г.С-4 

Име и фамилия Кристи 
Длъжност Управител 
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Образец № 4 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект 
Детска градина „Шареният замък" гр. Велико Търново" 

Долуподписаният/ната Кристиян Дешков., 
( 

I ЪрНОВО, 

в качеството ми на Управител 
(посочете длъжността) 

на „Планекс Инфраструктура" ЕООД, 
(посочете наименованието на участника) 

с ЕИК: 202694924, актуален телефон: 0888166122 
факс: ; електронна поща р1апехш{га5>гис1иге@аЬу.Ьв 
Регистрация по ЗДДС: 202694924 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 

Разплащателна сметка: 
1ВАК сметка I 
В1С КОД на банката * Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 

Банка: Г 2016/679. 
Адрес на банката: гр. 1 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 
Община Велико Търново обществена поръчка с предмет: ,,Доставка и монтаж на 
асансьорна уредба за обект Детска градина „Шареният замък" гр. Велико Търново ": 

1. Общата цена, която предлагаме за пълното и качествено изпълнение на настоящата 
обществена поръчка е в размер на: 30 800,00 /тридесет хиляди и осемстотин лева/ лева без 
ДДС, а с 20 % ДДС 36 960,00 / тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет лева / лева. 

Цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и изискванията, 
подробно описани в Техническите спецификации и проекта на договор към 
документацията за обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 
дейности и разходи, свързани пряко или косвено с изработването, доставката и монтажа на 
асансьорната уредба (за труд, материали, доставка, данъци, такси, мита и др. разходи), както 
и други неупоменати по-горе за изпълнение на задълженията ни по проекта на договор. 

Потвърждаваме, че общото възнаграждение за изпълнение на договора е окончателно и 
не подлежи на увеличение, като същото е формирано на база всички присъщи разходи, 
необходими за изпълнение .на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, 
както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и 
непредвидените разходи. 

2. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между 
цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. 



До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо 
споразумение между нас и Възложителя. 

3. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 

Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при 
условията, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на 
проекта на договор. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1/ Ел. носителко). 

Подпис н печа 
Дата 18/02/202 
Име и фамилия К1 1ешков 
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