
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19 тел. 80-54-210; факс: 80-54-344 

Д О Г О В О Р 

№ Ж /.Ж'.£?...2Х>\5г. 

/Р/у D¥ 
Днес, . . , ' .™7л.. . 2015 г., в гр. София, на основание Чл.101е, ал.1 от ЗОП, в резултат на 

проведена процедура по реда на глава 8а от ЗОП, с публична покана, обявена в РОП под 
№9042186 от 27.05.2015г и във връзка с Протокол на Комисията от 12.06.2015г., се сключи 
настоящият договор с предмет: Подмяна на асансьора с преустройство на съществуващата 
шахта в База 1, между страните: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: - СБАЛББ "Св. София" ЕАД 
с адрес: гр. София - 1431, бул. "Акад. Иван Гешов" № 19, тел.: 80-54-210, факс: 80-54-344, e-mail: 
sbalbb_st.sofia@mail.bg, БУЛСТАТ 000 664 357, представлявана от Любчо Цветанов Пенев -

Изпълнителен директор и Надка Александрова Чупетловска - Главен счетоводител 
и 
ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ХОУМ СЪРВИС" ООД 
с адрес: гр. София, ул. „Княгина Тамара" №40, тел.:02 418 26 54; факс: 02 465 19 74 
БУЛСТАТ 201 637 945, e-mail: homeservice@abv.bg , представлявана от Владимир Иванов Тодоров 
качеството му на Управител на фирмата, 

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му ласт) 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши демонтаж на 

асансьорната уредба, преустройство на съществуващата асансьорна шахта, доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на нова асансьорна уредба. 
Дейностите, предмет на договора, заедно с техническата спесификация на Асансьорната уредба са 
описани в проекта, неразделна част от документацията към процедурата 

Чл.1.2. Място на изпълнение - База 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София, бул. „Акад. Иван 
Гешов" №19. 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
Чл.2. При изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. За демонтаж на асансьорната уредба, обект на подмяна 1 174,00 лв. без ДДС. 
2. Извършените строително-ремонтни работи по преустройство на съществуващата шахта, 

приети с акт Образец №19, на база нормите за разход на труд и материали, съгласно ЕТНС, 
УСН, „Стройексперт" и книжките на издателство СЕК по различните специалности, по 
технико-икономически показатели със стойности посочени по-долу. Акт образец №19 се 
подписва двустранно за извършената работа. 
Часова ставка 4,50 лв. / час; 
Допълнителни разходи върху труда 95 %; 
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Доставно складови разходи 8 %; 
Печалба в/у труда и доп.разходи за труд 10 %. 
Утежнени условия на труд 35 % 

3. За доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба 118 644,80.лв. без 
ДДС 

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.З. 1) Плащане - поетапно, след приключване на определен етап, по банков път, в срок 

до 30 дни след приемане на акт образец 19 и представяне на фактура - оригинал. Плащането е 50 
% от актуваната стойност.. 

2) Окончателно плащане - 50 % се изплащат в срок до една седмица след доставката, 
монтажа и въвеждане в експлоатация на асансьора от ДНСК с Разрешение за ползване. 

Данни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
IB A N BG38 U N C R 7000 1520 9100 13 
BIC U N C R BGSF 
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

В изпълнение Чл.З, ал.1 от Закона за счетоводството, Изпълнителят е длъжен да фактурира 
на български език. В случай на запис на латиница по фактурата, Възложителят не приема 
документа и го връща на Изпълнителя за корекция. 

3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на: 

- протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените 
доставки и предоставените услуги от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с 
приложени доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите 
всички извършени от него дейности по сключения между тях договор за подизпълнение. 
или 
- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 

или част от нея не е извършена от подизпълнителя 

IV. ГАРАНЦИИ: 
Чл.4. 1) Гаранционен срок на извършените строително-ремонтни работи: съгласно 

утвърдените по ЗУТ срокове, считано от датата на пускане в експлоатация на обекта. 
2) Гаранционен срок на асансьорната уредба: 120 месеца, считано от датата на 

пускане в експлоатация на обекта 
3) Експлоатационна гаранция на асансьорната уредба 10 години от датата на 

пускане в експлоатация. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при 

стриктното спазване на техническите стандарти и действащите законови изисквания. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, представяйки съответни сертификати, че 
доставяните материали, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на договора 



отговарят на техническите стандарти. Не се допуска влагането на доставки, не отговарящи на 
стандартите за качество. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на дейностите по технология, 
осигуряваща спазването на техническите спецификации и стандартите. Дейността, предмет на 
договора, се извършва от квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва само технически квалифициран персонал и 
да обезпечава необходимата трудова и технологична дисциплина. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната 
площадка и на всички дейности, които се извършват на нея. Задължение на Изпълнителя е по 
време на изпълнението, работниците да бъдат инструктирани стриктно да спазват правилата по 
охрана на труда, в съответствие с действащите към момента в РБългария нормативните 
документи. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване 
на материалите до тяхното влагане. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получени в резултат на некачествено изпълнение на задълженията по 
договора от страна на Изпълнителя. 

ЧлЛ2. Ако недостатъци бъдат констатирани по време на приемателно-предавателни 
процедури, те се отстраняват в посочен от лицето, упражняващо КОНТРОЛ и съгласуван с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. В случай на некачествено изпълнение на извършваната работа или 
неотстраняване на такава, Възложителят заплаща на Изпълнителя половината от извършената 
дейност. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци и 
дефекти, възникнали в рамките на посочените гаранционни срокове. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на 
упълномощен от него представител и да се съобразява с указанията му относно качественото и 
точно изпълнение на работата. 

ЧлЛ5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска насрочване на съвещания с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за преразглеждане на дейностите, предмет на договора и за решаване на въпроси, появили се в 
процеса на изпълнение на договора. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи пред компетентните органи всички 
необходими документи за получаване на Разрешение за ползване на асансьорната уредба и да 
представи на Възложителя полученото Разрешение преди пускането в експлоатация на 
съоръжението. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на договора, да представи 
необходимите, съгласно ЗОП документи, издадени от съответните компетентни органи. 



ЧлЛ7а. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и 
да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - дневен срок. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на Изпълнителя строителна площадка. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да 
контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, 
количеството, етап на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, 
без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те приемат и подписват всички документи 
по изпълнението на дейностите предмет на договора. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена по предвидените в 
договора ред и срокове. 

Чл.21. Страните определят свои упълномощени представители по настоящия договор, 
както следва: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл.22. Възложителят има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при 
обосновани случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушиния на технологичната 
дисциплина. Изпълнителят е длъжен веднага да замени тези лица с други. Възложителят не носи 
отговорност за трудово-правните взаимоотношения на Изпълнителя с персонала. 

Чл. 23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Чл.24 Предвиденият подизпълнител в офертата „ОТИС ЛИФТ" ЕООД (наименование и 

правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва: 
Доставка на асансьорната уредба (посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

предложат на конкретния подизпълнител); 
50 % (посочва се съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка). 

Чл.25 Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от 
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
- Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 
5 от ЗОП; 
- Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
- Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от 

ЗОП; 



б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на 
една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; 

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя. 

Чл.27. 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 настоящия 
договор подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от 
договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е 
нарушена забраната по Чл.26. 

Чл.28. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване 
на забраната по Чл.26. в 14-дневен срок от узнаването. 

Чл.ЗО. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VTII. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.31. Срокът за демонтаж на съществуващата асансьорна уредба, изпълнение на СМР по 

преуствойство на шахтата, доставка, монтаж, пускане в експлоатация на асансьорната уредба е 58 
дни от предоставяне на строителна площадка от страна на Възложителя. След приключване на 
настоящия договор, съгласно условията на процедурата, в резултат на който е сключен той, следва 
да бъде подписан договор за гаранционна поддръжка на асансьорната уредба, в който да бъдат 
уредени взаимоотношенията /права, задължения/ на Възложител и Изпълнител по отношение 
сервизното обслужване на асансьора. 

IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 
Чл.32. При забава в сроковете на извършване и предаване на дейностите, предмет на 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% на ден, но не повече от 5% върху 
стойността на неизпълнената част. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно удържа сумите за неустойка от 
плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.ЗЗ. При просрочено плащане над срока, определен в Чл.З, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01 % на ден, но не по-вече от 5 % от дължимата сума. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.34. Договорът се прекратява с изтичане срока на действие и/или достигане на неговата 

стойност; 

Чл.35 Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи: 
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 



при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните - с 10 дневно писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна 
при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - едностранно с изпращане на 

писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя 
- едностранно отстрана на Възложителя, в случай, че Изпълнителят ползва подизпълнител, без 

да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител различен от декларирания. 
- в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по 

причини, за които страните не отговарят; 
- в случай на неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение разминаващо се с 

Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно изпълнението на настоящия договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

Чл.36. Преди пристъпване по процедури за прекратяване на договора, двете страни са 
длъжни да представят писмено обосновани мотиви и да проведат среща за изясняване на 
мотивите, при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете. 

Чл.37. При прекратяване на договора Изпълнителят е длъжен да прекрати незабавно 
всякакво изпълнение, да обезопаси работната площадка, след което да напусне обекта в разумни 
срокове. 

Чл.38. Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди 
прекратяване на договора. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените към датата на прекратяването доставка и 
дейности. 

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл.39. Страните по настоящия договор, не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.40. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 

Чл.41. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както 
и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата 
сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.42. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 
насрещни задължения се спира. 

Чл.43. Не представлява "непреодолима сила " събитие, причинено по небрежност или 
чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и / или служители. 



XII. СПОРОВЕ 
Чл.44. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 
писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор. 

Чл.45, В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействетелност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат 
разрешавани според българските материални и процесуални закони то компетентния съд по реда 
на ГПК. 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.46. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

Чл.47. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за ИЗПЪЛНИТЕЛ 

/Юрисконсулт 



СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

София 1431, бул. и Акад . Иван Гешов " № 19 тел. 80-54-210; факс: 80-54-344 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 
К Ъ М Д О Г О В О Р № / 20 г. 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ 

1. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т изпълнява своите задължения по договора в условията на 
24-часов непрекъснат режим на работа на лечебното заведение. 

2. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т носи отговорност както за изпълнението на СМР, в 
съответствие с норативната уредба, така и за правилата за изпълнение на СМР и на 
мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка. 

3. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен: 
• Да допуска на работа само правоспособни, квалифицирани и предварително 

инструктирани работници и служители, в съответствие с изискванията в 
нормативните актове по безопасност на труда и П О за съответните видове 
работи и дейности, които ще се изпълняват и които отговарят на изискванията 
на КТ, а в случаите когато се изисква да са правоспособни - да имат 
необходимата квалификация за съответната работа или дейност /удостоверения 
за квалификационна група и др. сертификати/ 

• Да представи списък на работниците и служителите, които ще работят на 
територията на лечебното заведение. 

• Да представя на Упълномощения представител на Възложителя писмена 
информация за всяка промяна в състава на работниците или служителите, 
изпълняващи дейности по договора. 

• Да не допуска до извършване на СМР и други ремонти на територията на 
лечебното заведение, работници на Изпълнителя, които не са преминали 
предварително начален инструктаж по ЗБУТ и ПБ. 

• Да не предприема самостоятелна дейност при спиране на някои от 
инсталациите /ОВ, ВиК, Ел. и др./, без да е уведомил Упълномощения 
представител на Възложителя. 

• Да осигурява съответните защитни облекла /ЛПС и СРО/ при и з в ъ р т а н е на 
С М Р и др. ремонти на работниците и служителите си и да осъществява контрол 
за използването им. 

• Да взема предохранителни мерки при извършване на СМР, с цел предпазването 
на работещия персонал, служители на болницата, пациенти и други посетители 



на СБАЛББ „Света София" ЕАД, с предпазни парапети, колани, въжета, 
светлинна сигнализация, ограждения и други подобни подходящи съоръжения. 

• Да провежда и регистрира начален, ежедневен и периодичен инструктаж на 
работното място по безопасност. 
3.4Да спазва вътрешните правила и установения в болницата ред. 

4 Извършването на заваръчни и други огневи работи от Изпълнителя се 
осъществяват, съгласно нормативната уредба, като отговорен за тези видове 
работи е Изпълнителят. 

5 Обезопасяване на СМР спрямо експлоатационните дейности: 
5.1 При работа по покриви и фасади на сградите, собственост на СБАЛББ 
„Света София" ЕАД, Изпълнителят монтира необходимите предпазни 
ограждения /хоризонтални и вертикални/ над входовете и подходите, пътеките 
и околността на извършваните СМР. 

6. На работните места по договор и в околностите им, Изпълнителят поставя 
предупредителни знаци и сигнали, съгласно изискванията на действащите 
нормативни актове. . 

/Гл. счетоводител -
Надка Александрова/ 

/Юрисконсулт 
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Приложение № 5 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ЗА И З П Ъ Л Н Е Н И Е Н А П О Р Ъ Ч К А Т А 
/ Т Е Х Н И Ч Е С К А ОФЕРТА/ 

*а участие в избор на изпълнител по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка чрез публична покана 

Д О : С Б А Л Б Б "Света София" ЕАД 

ОТ: „ Х О У М С Ъ Р В И С „ О О Д , ЕИК: B G 201637945 
Представлявано от Владимир Иванов Тодоров - Управител ,гр. София . кв."Васил Левски 
? ул. „Княгиня Тамара „№40, 
с адрес на управление: гр. София , ул"Княгиня Тамара „ № 40 
адрес за кореспонденция: : гр. София , ул.Княгиня Тамара, № 40 
тел.: 02/418 26 54 ,факс: 02 /465 19 74 , ел. поща: homeservice(a)abv.bg 

Представяме Ви нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас публични покана за 
избор на изпълнител по чл. 14. ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Подмяна на асансьора с 
преустройство на съществуващата шахта в База 1" 

След като проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим 
следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка: 

Д Е К Л А Р И Р А М : 
1. Срок за изпълнение на поръчката: 
Предлагаме срок за изпълнение на цялата поръчка - 58 дни 

2. Организация и изпълнение на поръчката: 
1 .Поръчка и доставка на асансьорната уредба в СБАЛББ „ Света София" 
2. Изготвяне на съгласуван график за демонтажни и монтажни работи на асансьорната уредба 
съобразно работата на болницата. 
3. Направа на изпитания, нападка и въвеждане в експлоатация с комисия. 

3. Технически параметри на предлагания асансьор: 
Основни параметри: 

Позиция 
Оборудване тип: 
Модел: 
Полезен товар/ брой пътници: 
Скорост: 
Ход: 
Брой спирки/ площадки: 
Брой входове: 
Тип управление: 
Групово управление на 
асансьори: 
Машина: 

Unit 1 
Болничен Проходен Асансьор GeN2 Nova с машинно помещение 
GA17828D 
1250 k g / 1 5 
1 m/s 
6,6 m 
3 / 4 
1 
пълно събирателно 
симплекс 1 единици в група 

Електрическо теглене с честотно регулиране за непрекъсната Стартиране 
спиране на площадката, безредукторно задвижване с 90% ефективност 
безредукторен постоянно-магнитен (РМ) синхронен двигател (ди$а$Н£ 
радиална конструкция) с VF регулиране в затворена верига. 



Приложение № 5 

Шахта: 

Размери на шахтата 
(широчина / дълбочина): 
Достъпни помещения под 
шахтата: 

Таван шахта / яма: 

Кабина: 
Интериор на кабината: 
Размери на кабината (Ш х Д х 
В): 
Разделение на панелите на 
кабината: 
Материал на стените/ 
довършителна обработка: 
Подово покритие/ 
довършителна обработка: 
Таван/ довършителна 
обработка: 
Осветление тип: 
Цокъл: 
Парапет: 
Парапет - частта, която се 
хваща: 
Парапет - опори: 
Огледало тип / позиция: 
Бутониера / довършителна 
обработка: 
Входен портал в кабината/ 
довършителна обработка: 
Други аксесоари в кабината: 

Врати: 

Отваряне: 
Врата тип: 
Каса врата тип/ материал: 
Шахтна врата, материал: 
Кабинна врата, материал: 

Противопожарна 
устойчивост: 
Задвижване кабинна врата: 
Защита на вратата: 

3140 mm х 1630 mm 

WOSAF - асансьорът няма осигурително устройство на противотежестта фод 
шахтата не трябва да има достъпно за хора помещение) 
3550 mm /1440 mm 

Оптима 

2400 mm х 1200 mm х 2300 mm 

вертикално 

неръждаема стомана / неръждаема стомана, матова 

Противоплъзгащо покритие A L T R O -синьо 

неръждаема стомана / неръждаема стомана, матова 

ЛЕД осветление в тавана 
да 
не 
ге 
не 
не 

извита / неръждаема стомана, матова, Аксесоари матов хром 

неръждаема стомана / неръждаема стомана, матова 

матов хром 

Ръчна,двукрилна - 2000 mm х 2000 mm (Широчина х Височина) 
Wittur 
стомана, прахово боядисана 
стомана, прахово боядисана 
Телескопични врати, трипанелни - 2000 mm х 2000 mm (Широчина х Височина) 
-неръждаема стомана, матова 
Е120 

D2000 
Защита на вратата с инфрачервена завеса 



Приложение № 
Модули за сигнализация и управление: 
Списък на модулите за сигнализация и управление, които са включени в цената на офертата: 
UDZ - универсални комуникационни устройства 
ADO - предварително отварящи се врати при пристигане на кабината до площадка 
BSM - обслужване в сутерена 
СВМ - механични кабинни бутони с минимален ход 
1RC2D - двуизмерна инфрачервена завеса 
CFL1 - автоматично осветление на кабината 
СРИО - LCD индикатор в кабината за местоположение и посока на движение на кабината 
CTTL - фоново осветление на бутоните за приети кабинни заявки 
DC В - бутон в кабината за затваряне на вратата на кабината 
DZI - индикация за зона на вратата 
НВМ - механични етажни бутони с минимален ход 
НРИЗ - хоризонтален, етажен LCD индикатор за позиция и посока 
SHL1 - етажен индикатор за посока (с интегриран гонг) 
ОСВ - прекъсвач претоварване (главен превключвател) 
PITL - стълба в шахтата 
RLEV - подравняване на кабината 
WOSAF - асансьорът няма осигурително устройство на противотежестта (под шахтата не трябва да има достъпно за 
хора помещение) 
RLEV - подравняване на кабината 

Д р у г и : 
Електрозахранване 3X400/230 V 50 Hz 
Отделяне на топлина: Основни условия в шахтата и на етажните площадки - сухи и без прах, 

температура от + 5°С до +40°С 

Маркировка на спирките 
Преден и заден вход: 1,2.3 

Вертикалният индикатор за посока SHL1 е на следните спирки (преден вход): 
2,3 
Хоризонталния индикатор за позиция и посока НРИЗ е на следните спирки (преден и заден вход): 
1 

4. Гаранционен срок на предлаганата от нас асансьорна уредба 120 месеца, считано of датата на 
пускане в експлоатация. 

5. Гаранционен срок на извършваните СМР - 60 месеца от датата на пускане в експлоатация. 
Приемаме условието на Възложителя, да извършим всички необходими действия по 
подготовка и представяне пред съответните органи на изискуемите документи за| издаване 
Разрешение за ползване на асансьорната уредба. 

Дата 05.06.2015 г. П О Д П И С : ! / ^ ^ ^ г 

т [ • ; V ) Тодбров - у Владимир Тодбров - Управител 

' 1 
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Приложение № 6 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
/ЦЕНОВА ОФЕРТА/ 

Долуподписаният Владимир И в а н о в Тодоров , е лична карта № 640 
издадена на 07,09,2010 г. от М В Р София , в качеството ми на Управител на 
С Ъ Р В И С „ О О Д - у ч а с т н и к в п у б л и ч н а п о к а н а по р е д а на глава о с е м „а" 
предмет : „Подмяна на асансьор с преустройство на съществуващата 
База I" 

924 991, 
„ Х О У М 

З О П с 
шахта в 

от 

С настоящото. Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявенага от Вас 
обществена поръчка с предмет: „Подмяна на асансьор с преустройство на съществуващата шахта в 
База 1" 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията Ви. Заложен* 
Техническата спецификация /Проекта/, приложен към документацията на настоящата поръчка. 

За изпълнение на поръчката предлагаме следната цена: 

I. Цена за Строително - Ремонтните Работи /СРР/: 

1. Часова ставка за труд - 4,5 .лв./ч. /1/ 

2. Допълнителни разходи върху труда 95 %. равно на 4,27 лв./час 121 

3. Печалба върху труда и допълнителните разходи за труд 10 %, равно на 0,88 лв./час 
/3/ 

Общо сума /1+2+3/: 9,65 лв./час 

4. Доставно-складови разходи - 8 % 

5. Утежнени условия на труд - 35 % 

II. Цена за демонтаж на старата асансьорна уредба: 1 174 лв. 

III. Цена за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба: 118 644,80 лв. 

Така посочената цена на уредбата включва: 

Стойността на асансьорната уредба с технически и работни характеристики, функционални възможн* 

Всички транспортни разходи до краен получател 

Монтаж, проби и изпитания и пускане в експлоатация 

Гаранционно обслужване - труд и части в рамките на гаранционния срок. 



Приложение № 6 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всичк(и разходи, 
свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, без Д Д С . 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съоТ 
нашата оферта. 

Дата 05.06.2015 г П О Д П И С : / / V 

Владимир Тодорбв - Управител 
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C O N T R A C T 

for delivery and installation of lift 

No 

C5 061 014 

between 

„OTIS Lift" E O O D 

(„Assignee") 

и 

„ Н О М Е S E R V I C E OOD„ 

(„Assignor") 

Dated 18.06.2015 

Д О Г О В О Р 

/ 

за доставка и монтаж на асансьор 

No 

С5 061 014 

между 

„ О Т И С Л и ф т " Е О О Д 

(„Изпълнител") 

„ Х О У М С Ъ Р В И С О О Д „ 

(„Възложител") 



C O N T E N T S 

Subject of the Contract 

Contractual Price 

Stage of completion and payment 
conditions 

Deadline for Execution 

Packaging and Address of the 
Construction Site 

Delivery 

Rights and Obligations of the Parties 

Taxes, Fees, Duties and Other 
Expenditures 

Representations and Warranties 

Default Liability 

Force Majeure 

Termination of the Contract 

Applicable Law and Judicial Proceeding 

Other Provisions 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

1. Предмет на договора 

2. Цена на договора 

3. Етапи на изпълнение и условия на 
плащане 

4. Срок за изпълнение 

5. Опаковане и адрес на строителния 
обект 

6. Предаване 

7. Права и задължения на страните 

8. Данъци, такси, мита и други разходи 

9. Декларации и гаранции 

10. Отговорности при неизпълнение 

11. Форсмажорни обстоятелства 

12. Прекратяване на договора 

13. Приложими закони и съдопроизводство 

14. Други разпоредби 



This contract for delivery and installation of lifts 
(hereinafter referred to as the "Contract") was 
entered into on 18.06.2015 in the city of Sofia, by 
and between: 

"OTIS Lift" EOOD, with seat and management 
address in Sofia 1680, 40A Pirin str., tel./fax: 
9630322, 9634763, e-mail: otisbulgaria@otis.com. 
Unified Identification Number (UIN) 831826594, 
V A T No BG831826594, having Certificate for 
registration No 575 /21.03.2011 issued by State 
Agency for metrological and technical surveillance 
(SAMTS), represented by the Managing Director 
Georgi Yanev and the Procurist Tsvetka Marinska, 
on the one side, hereinafter referred to as the 
"Assignee" 

and 

HOME SERVICE OOD, with seat and 
management address in Sofia, кв. Васил Левски , 
ул. „Княгиня Тамара „ 40 тел: 02/418 26 54 , е-
mail: homeservice@abv.bg, UIN201637945, ID. 
№ of the V A T : 201637945, represented by the 
manager Vladimir Ivanov Todorov, on the other 
side, hereinafter referred to as the "Assignor", 

Each of them is separately referred to as the 
"Party" and jointly as the "Parties". 

The Parties agreed as follows: 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT 

1.1 The Assignor assigns and the Assignee agrees to 
perform against payment of the contractual price, as 
defined in article 2 of the Contract (the 
"Contractual Price") the delivery and installation 
of goods and other works described in offer No 
C5 061 014 dated 01.06.2015 (Attachment No 1 to 
this Contract) and herein below (the "Works"), 
under the Contract's conditions: 

1.1.1 The Works as per Attachment No 1 include: 

a) Delivery of 

1 OTIS elevator (the "Goods"); 

b) Installation of the Goods 
delivered according to this 
Contract. The installation, which 
includes the settings and the 
putting of the /lifts into 

Настоящият договор за доставка и монтаж на 
асансьори (наричан по-долу „Договорът") се 
сключи на 18.06.2015 в гр. София, от и между: 

„ОТИС Лифт" ЕООД, със седалище и адрес на 
управление в гр. София 1680, ул. „Пирин" № 
40А, тел./факс: 9630322, 9634763, e-mail: 
otisbulgaria@otis.com, ЕИК 831826594, ид. номер 
по ДДС BG831826594, притежаващо 
Удостоверение за вписване в регистъра към 
ДАМТН № 575 /21.03.2011г., представлявано от 
управителя Георги Янев и прокуриста Цветка 
Маринска, от една страна, наричано по-долу за 
краткост „Изпълнител" 
И 

« ХОУМ СЪРВИС « ООД, със седалище и 
адрес на управление гр. София, кв. Васил 
Левски, ул. „Княгиня Тамара „ 40 тел: 02/418 26 
54 , e-mail: homeservice@abv.bg , ЕИК 
201637945, ид. № по ДДС: B G 201637945 , 
представлявано от управителя Владимир Иванов 
Тодоров,от друга страна, наричано по-долу 
„Възложител", 

всеки поотделно наричан „Страната" и заедно 
наричани „Страните". 

Страните се споразумяха за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят 
приема да извърши срещу заплащане на цената, 
определена в член 2 от Договора („Цената по 
Договора"), описаните в оферта № С5 061 014 
от 01.06.2015 (Приложение №1 към настоящия 
Договор) и по-долу, дейности по доставка, 
монтаж на стоки и други дейности 
(„Дейностите"), при условията на Договора. 

1.1.1 Дейностите по Приложение №1 включват: 

а) Доставка на 

1 бр. асансьор с марка OTIS 
("Стоките"); 

Ь) Монтаж ^> 
съгласно този Дог< 
M o 4 f f k h l i n настрсШата/ й пускането на 

ените, 
!токи. 
чващ 
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operation, is included in the 
Contractual Price; 

c) Provision of technical 
documentation in Bulgarian 
language according to the 
requirements of Bulgarian 
legislation. The presented 
documentation should be 
adequate so that it can ensure the 
registration of the lifts by the 
competent bodies and their 
putting into permanent 
operation. Two counterparts of 
the technical documentation is 
presented - one to the Assignor 
and one to the General 
Directorate "Inspection for State 
Technical Surveillance" (the 
"ISTS"); 

d) Organization and performance 
of legalization of the delivered 
and installed lift/s/ by the 
Assignee, for which the 
Assignor shall provide the 
necessary assistance. The 
delivered and installed lift/s/ 
according to this Contract shall 
be considered legalized after 
their registration with General 
Directorate "Inspection for State 
Technical Surveillance" (the 
"ISTS") or with other 
authorities for technical 
surveillance of the lift/s/, 
according to the effective 
legislation as at the registration 
date and putting into operation 
(the "Legalization"). As a date 
of Legalization shall be 
considered the date of the 
registration with the ISTS (the 
"Date of the Legalization"). 

1.2 For the performance of the Works, the Assignor 
shall pay to the Assignee the Contractual Price and 
shall perform the preparatory works, described in 
Attachment No 1 to this Contract. 

асансьора/ите в действие, е 
включен в Цената по 
Договора; 

с) Осигуряване на техническа 
документация на български 
език според изискванията на 
българското законодателство. 
Предоставената документация 
трябва да бъде достатъчна, за 
да осигури регистрирането на 
асансьорите от компетентните 
органи и пускането им в 
постоянна експлоатация. 
Техническата документация се 
предоставя в два екземпляра -
един за Възложителя и един за 
Главна дирекция „Инспекция 
за държавен технически 
надзор" (ГД„ИДТН"); 

d) Организиране и извършване 
на узаконяването на 
доставените и монтирани 
асансьор/и от Изпълнителя, за 
което Възложителят оказва 
необходимото съдействие. 
Доставените и монтирани, 
съгласно този Договор 
асансьор/и се считат за 
узаконени след регистрацията 
им пред Главна дирекция 
„Инспекция за държавен 
технически надзор" (ГД 
„ИДТН") или пред други 
органи за технически надзор 
на асансьора/ите, съгласно 
действащата нормативна 
уредба към датата на 
регистрацията и пускането 
му/им в експлоатация 
("Узаконяването"). За дата на 
Узаконяването ще се счита 
датата на регистрацията пред 
Главна дирекция „Инспекция 
за държавен технически 
надзор" („Дата на 
Узаконяване"). 

1.2 За изпълнението на Дейностите, 
Възложителят ще з а п л а т р ^ н а ^ Щ й й щ р т е л я 
Цената по Договора^ 
подготвителните работи, 



№1 към този Договор. 

2. CONTRACTUAL PRICE 

2.1 The Assignor shall pay to the Assignee 
remuneration in the amount of EUR 52 500 in total 
(in words: fifty two thousand and five hundred 
Euro) V A T excluded. A l l invoices are payable in 
leva as per the rate of the Bulgarian National Bank 
on the day of payment. 

3. PAYMENT CONDITIONS AND STAGE OF 
COMPLETION 

3.1 The Assignor shall pay to the Assignee the 
Contractual Price in the following manner: 

3.1.1 Advance payment: 

a) Payment of 40 % (forty per cent) 
of the Contractual Price within 
14 (fourteen) days as of signing 
of the Contract. 

3.1.2 The remaining part of the Contractual 
price in the amount of 60% (sixty per 
cent) is payable after verifying completion 
of the following stages: 

a) Payment of 40 % (forty per cent) 
of the Contractual Price at 
complete Stage I - delivery of 
the elevators, certified by a 
protocol, signed by the two 
Parties. 

b) Payment of 15% (fifteen per 
cent) of the Contractual Price at 
completion of Stage II -
completion of the installation of 
the elevators (rails and doors), 
certified by a protocol, signed by 
the two Parties. 

c) Payment of 5% (five per cent) of 
the Contractual Price at 
completion of Stage III: 
Legalization, - registration with 
the General Directorate "ISTS" 
or with other authorities for 
technical surveillance of the 
lifts, according to the effective 

2. ЦЕНА ПО ДОГОВОРА 

2.1 Възложителят се задължава да заплати на 
Изпълнителя възнаграждение в размер на общо 
52 500 Евро (с думи: петдесет и две хиляди и 
петстотин Евро) без ДДС в левовата 
равностойност по официалния курс на БНБ към 
датата на плащането. 

3. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ И ЕТАПИ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

3.1 Възложителят ще заплати на Изпълнителя 
Цената по Договора по следния начин: 

3.1.1 Авансово плащане: 

а) Плащане в размер на 40% 
(четиридесет процента) от 
Цената по Договора, в срок до 
14 (четиринадесет) дни от 
подписване на Договора. 

Останалата част от Цената по Договора 
в размер на 60% (шестдесет процента) е 
платима след удостоверяване 
завършеността на следните етапи: 

3.1.2 

а) Плащане в 
(четиресет 
Цената по 
изпълнение 
доставка 

размер на 40% 
процента) от 
Договора при 

на Етап I -
асансьорите, 

Ь) 

с) 

удостоверено с подписване на 
двустранен протокол от 
Страните по договора. 

Плащане на 15% (петнадесет 
процента) от Цената по 
Договора при изпълнение на 
Етап II - приключване на 
монтажа на асансьорите 
(монтаж на релси и врати), 
удостоверено с подписване на 
двустранен протокол от 
Страните по договора. 

Плащане на 5% (пет процента) 
от Цената по Договора при 
изпълнение на Етап III: 
Узаконяване - р^гисщщия на 
асансьора пред ГД ^^ЩП1" 
или пред други органи за 
технически н а д з о р и уна 
а с а н с ь о р и т ^ О ф | | | у ь г л й 4 н о 

/ 

/ / 



legislation. For this payment the 
Assignee shall notify the 
Assignor of the issued Act for 
initial technical control of the 
lift/, citing the date of the 
registration and confirming the 
issuing of an Inspection record 
book. The Assignee shall 
provide the Assignor with the 
Inspection record book 
immediately after receipt of the 
payment according to this 
clause. 

3.2 Payments referring to item 3.1 by the Assignor 
shall be performed via bank transfer to the bank 
account of the Assignee: 

BG20 B N P A 9440 10 212891 10 
BIG Code: B N P A B G S X 

The necessary financial and accounting documents 
are issued by the Assignee according to the 
requirements of the Bulgarian accounting and tax 
legislation. 

4. DEADLINE FOR EXECUTION 

4.1 The Assignee shall (subject to item 4.2 below) 
perform the Works in this Contract within the 
following terms: 

4.1.1 Provision of the lifts' drawings: up to 30 
days as of signing the Contract; 

4.1.2 Date of delivery of the lifts: not later than 
8 weeks after receipt of the advance 
payment according to 3.1.1 a) of the 
contract; 

4.1.3 Commencement of the installation works: 
not later than 3 calendar day after delivery 
of the Goods on site; 

4.1.4 Provision of the technical documentation, 
except the drawings for the lifts: up to 1 
week prior to the Date of the Legalization; 

4.1.5 Date of the Legalization: by 5 weeks after 

действащата нормативна 
уредба. За целите на това 
плащане Изпълнителят 
уведомява писмено 
Възложителя за регистрацията 
на асансьора, цитирайки 
Датата на завеждането му в 
регистъра на ГД „ИДТН" или 
други надзорни органи и 
издадена Ревизионна книга. 
Изпълнителят предоставя 
Ревизионната книга на 
асансьора на Възложителя 
веднага след постъпване на 
плащането по настоящата 
точка. 

3.2 Плащанията по т. 3.1 от страна на 
Възложителя се извършват по банков път, по 
посочената от Изпълнителя банкова: 

BG20 BNPA 9440 10 212891 10 
BIC Code: B N P A B G S X 

Необходимите финансово-счетоводни 
документи се издават от Изпълнителя според 
изискванията и сроковете на българското 
счетоводно и данъчно законодателство. 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

4.1 Изпълнителят се задължава (при условията 
на точка 4.2 по-долу) да извърши Дейностите по 
този Договор в следните срокове: 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

Предоставяне на чертежи на 
асансьорите: до 30 дни след 
подписване на Договора; 

Дата на доставка на Стоките: не по-
късно от 8 седмици след получаване на 
авансовото плащане според т. 3.1.1 а) 
от договора.; 

Начало на монтажните работи: не по-
късно от 3 календарни дни след 
доставка на Стоките на обекта; 

Предоставяне на техническата 
документация, с изключение на 
чертежи на а с а н с ь о ^ ^ ^ ^ 4 седмица 
преди Датата на Узаь 

Дата на Узаконяване 

Сг< I \ 

I / 

мици 



delivery of the Goods on site. след доставка на Стоките на обекта. 

4.2 The obligation of the Assignor to deliver the 
Goods and to perform the Works under this 
Contract shall be considered fulfilled and the period 
of the guarantee shall begin on the Date of the 
Legalization. In case the entering into exploitation 
of the lift is delayed with more than 6 /six/ months 
after the date of its registration with General 
Directorate ISTS due to reasons which are not 
Assignee's responsibility, the Parties agree as a 
condition precedent for activation of the guarantee 
to be fulfilled an additional review of the delivered 
and installed Goods right before their entering into 
exploitation as well as before the start of their actual 
use. For the performance of that additional review 
shall be issued a separate written protocol. The 
works under preceding sentence are excluded from 
the subject of present contract under Clause 1.1 and 
these shall be negotiated additionally. 

4.3 A l l terms under this article 4 of the Contract are 
binding on the Assignee, provided that the Assignor 
performs accurately its obligation for payment of 
the Contractual Price and provided that the 
Assignor performs the preparatory works, described 
and listed in Attachment No 1 to this Contract. 

5. PACKAGING AND LOADING 

5.1 Packaging: 

The material will be with packaging adequate for 
transporation by truck. 

5.2 Address of the site 

Гр.София,СБАЛ Света София 

6. DELIVERY 

6.1 The ultimate delivery of the completed Works 
under this Contract and their acceptance by the 
Assignor shall be according to the procedure set by 
Art. 3.1.2, c). 

6.2 The events when the Assignor does not perform 
the preparatory works, described in Attachment No 
1 of this Contract, but the Assignor has been invited 
to perform this with a two weeks prior written 
notice by the Assignee, shall result in the same 
consequences as the consequences under item 12.2 
of the Contract. 

4.2 Задължението на Изпълнителя да достави 
Стоките и да извърши Дейностите, съгласно 
този Договор, се счита за изпълнено и срокът на 
гаранцията започва да тече от Датата на 
Узаконяване. В случай, че въвеждането в 
експлоатация на асансьора бъде забавено с 
повече от 6 /шест/ месеца след датата на 
регистрация на асансьора пред ГД „ИДТН" по 
причини, за които Изпълнителят не отговаря, 
страните приемат като условие за активиране на 
гаранцията да извършат допълнителен оглед на 
доставените и инсталирани стоки 
непосредствено преди въвеждането им в 
експлоатация, както и преди началото на 
фактическото им пускане в употреба. За 
извършения допълнителен оглед се съставя 
отделен писмен протокол. Дейностите по 
предходното изречение не се включват в 
предмета на договора по член 1.1 и подлежат на 
допълнително договаряне. 

4.3 Всички сроковете по настоящия член 4 от 
Договора са обвързващи за Изпълнителя, само 
ако Възложителят изпълни точно задължението 
си за плащане на Цената по Договора и извърши 
подготвителните работи, описани и изброени в 
Приложение №1 от Договора. 

5. ОПАКОВАНЕ И ТОВАРЕНЕ 

5.1 Опаковане: 

Материалът ще бъде с подходяща опаковка за 
транспорт с камион. 

5.2 Адрес на строителния обект: 

Гр.София,СБАЛ Света София 

6. ПРЕДАВАНЕ 

6.1 Окончателното предаването на извършените 
Дейности по този Договор и приемането им от 
страна на Възложителя се извършва по реда на 
т.3.1.2, буква с). 

6.2 Случай, когато Възложителят не е извършил 
подготвителните работи, описани в Приложение 
№1 на настоящия Договор, но е бил поканен да 
стори това с двуседмично предварително 
писмено съобщение от Изпълнителя, се 
приравнява на отказ на Вмложщтеля от 
Договора и влече правни^йбследици по точка 
12.2 на Договора. 

7. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE 7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ] 
/ 



PARTIES 

7.1 Rights and obligations of the Assignee 7.1 Права и задължения на Изпълнителя 

7.1.1 The Assignee shall: 

a) Deliver the Goods and perform 
the Works personally or through 
sub-suppliers and/or 
subcontractors within the terms 
under this Contract, qualitatively 
and according to the applicable 
legislation; 

b) To ensure qualified and 
experienced workers to perform 
the above mentioned Works and 
to ensure healthy and safe 
working conditions on the site, 
according to the applicable 
legislation. 

7.1.2 The Assignee shall have the right: 

a) To require from the Assignor the 
necessary assistance for 
performance of the Works under 
this Contract, including for 
organization of the Legalization; 

b) To require from the Assignor to 
perform the preparatory works, 
described in Attachment No 1 to 
this Contract; 

c) To demand from the Assignor 
acceptance of the performed 
Works after their completion 
(including after elimination of 
any defects, established by the 
Assignor); 

d) To demand the payment of the 
Contractual Price. 

7.2 Rights and obligations of the Assignor 

7.2.1 The Assignor shall: 

a) Provide the necessary assistance 
to the Assignee for performance 
of the assigned Works, including 
by granting access of the 
Assignee to the site for the 
duration of the/ term for 

7.1.1 

a) 

Изпълнителят се задължава: 

b) 

Да достави Стоките и да извърши 
Дейностите лично или чрез 
поддоставчици и/или подизпълнители в 
сроковете по този Договор, качествено 
и в съответствие с приложимото 
законодателство; 

Да осигури квалифицирани и опитни 
работници за извършване на 
горепосочените Дейности и да осигури 
здравословни и безопасни условия на 
труд на обекта, в съответствие с 
приложимото законодателство; 

7.1.2 Изпълнителят има право: 

a) Да иска от Възложителя необходимото 
съдействие за изпълнение на 
Дейностите по този Договор, 
включително за организиране на 
Узаконяването; 

b) Да иска от Възложителя да извърши 
подготвителните работи, описани в 
Приложение №1 към този Договор; 

с) Да иска от Възложителя приемане на 
извършените дейности след тяхното 
извършване (в това число след 
отстраняването на каквито и да е 
дефекти, установени от Възложителя); 

d) Да иска плащане на Цената по 
Договора. 

7.2 Права и задължения на Възложителя 

7.2.1 Възложителят е длъжен: 

а) Да оказва необходимото 
— с ъ д е й с т в и е на Изпълнителя за 

цените изпълнение j 
му Дейности, 
като му/. •^УЙ Д 0 1 

1. 

обекта за 0®Ъка на извърщвдие, 

1СОФИЯ ; 
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performance of the activities and 
assistance in the organization of 
the Legalization; 

b) Perform the preparatory works, 
described in Attachment No 1 to 
this Contract; 

c) Accept the Works completed by 
the Assignee; 

d) To provide appropriate storage 
space and to adequately 
safeguard the delivered on site 
elevators and other materials; 

e) not to allow actual use of the 
Goods before Legalization date 
otherwise shall apply the Clause 
4.2., sentence 2; 

f) To pay to the Assignee the 
Contractual Price in accordance 
to the provisions of this 
Contract. 

7.2.2 The Assignor shall have the right: 

a) To demand that the Assignee 
performs the assigned Works 
within the term, qualitatively 
and without any deviations from 
what is agreed; 

b) At any time of this Contract to 
perform a check of the quality 
and stage of fulfillment of the 
Works without disturbing the 
operational activities of the 
Assignee; 

c) To demand delivery of the 
completed Works under the 
terms of the Contract. 

8. TAXES, DUTIES 
EXPENDITURES 

AND OTHER 

8.1 A l l taxes, fees, duties and other expenditures 
incurred by the parties under the contract are 
distributed as follows: 

8.1.1 A l l expenditures incurred in the country of 
the Assignee shall be for its own account 
including the expenditures mad£ by the 

на Дейностите и съдействие 
при организиране на 
Узаконяването; 

b) Да извърши подготвителните 
работи, описани в 
Приложение №1 към този 
Договор; 

c) Да приеме извършените от 
Изпълнителя Дейности; 

d) Да осигури подходящо място 
за складиране и да съхранява 
правилно разтоварените на 
обекта асансьорни уредби и 
други материали; 

e) Да не допуска фактическо 
ползване на Стоките преди 
датата на Узаконяване, в 
противен случай следва да се 
приложи чл. 4.2., изр. 2; 

f) Да заплати на Изпълнителя 
Цената по Договора, съгласно 
условията на Договора. 

7.2.2 Възложителят има право: 

a) Да иска от Изпълнителя да 
изпълни възложените 
Дейности в срок, качествено и 
без отклонения от 
договореното; 

b) Във всеки момент от 
Договора, да извърши 
проверка относно качеството 
и стадия на изпълнението на 
Дейностите, без това да пречи 
на оперативната дейност на 
Изпълнителя; 

c) Да иска от Изпълнителя да му 
предаде извършените 
Дейности, при условията на 
Договора. 

8. ДАНЪЦИ, ТАКСИ, МИТА И ДРУГИ 
РАЗХОДИ 

8.1 Всички данъци, такси, мита и други разходи 
извършени от Страните по Договора се 
разпределят както следва: 

8.1.1 Всички разходи, .извършени в 
държавата на Изпълнителя са за негова 
сметка, в ^ ^ ч ^ т ^ 0 ф | | ^ у ^ е ' 



Assignee at eventual hiring of sub
contractors. 

направени от Изпълнителя при 
евентуално наемане на поддоставчици; 

8.1.2 A l l import duties and fees related to the 
Goods delivery shall be for the account of 
the Assignee 

8.1.3 A l l bank fees shall be paid by the Party 
providing the order to the bank excluding 
bank orders issued due to the guilty 
behaviour of the other Party. 

9. REPRESENTATIONS AND GUARANTEES 

9.1 The Assignee guarantees that: 

9.1.1 The delivered and installed Goods have 
been produced in full agreement with the 
description and the technical 
specifications; 

9.1.2 The delivered and installed Goods are in 
accordance with the essential 
requirements specified in the Ordinance 
on the essential requirements and 
conformity assessment of lifts and their 
safety components certified by a 
declaration of conformity and marking of 
conformity. 

9.1.3 The delivery of Goods and the fulfillment 
of the Works under this Contract is in 
accordance with the applicable acts of the 
"European Standardization Council" 
(CEN) - E N 81.1 (accepted in Bulgaria as 
Bulgarian state standard E N 81.1) for 
elevator equipment, and all amendments, 
necessary for the compliance with the 
legislative acts, shall be performed. 

9.1.4 The technical and economic parameters 
correspond to the technical data, specified 
in this Contract. 

9.2 The guarantee term for the equipment delivered 
under this Contract is 5 years as of the Date of 
Legalization, according to a Full Maintenance 
Contract for the same period, signed by both 
Parties. 

9.3 A preliminary condition for putting into effect 
the guarantee under item 9.2 of this Contract is the 
entering into a maintenance contract by the 
Assignor with the Assignee. r 

8.1.2 Всички вносни мита и такси във връзка 
с доставката на Стоките са за сметка на 
Изпълнителя; 

8.1.3 Всички банкови такси се заплащат от 
Страната, която дава ордера на банката, 
с изключение на банкови ордери, 
издадени по вина на другата Страна. 

9. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ 

9.1 Изпълнителят гарантира, че: 

9.1.1 Доставените и монтирани Стоки са 
произведени в пълно съответствие с 
описанието и техническите 
спецификации; 

9.1.2 Доставените и монтирани Стоки са в 
съответствие със съществените 
изисквания, установени в Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване 
на съответствието на асансьорите и 
техните предпазни устройства, 
удостоверено с декларация за 
съответствие и маркировка за 
съответствие. 

9.1.3 Доставката на Стоки и изпълнението на 
Дейностите по този Договор е в 
съответствие с приложимите актове на 
„Европейския Съвет по 
Стандартизация" (CEN) - E N 81.1 
(приет в България като БДС E N 81.1) за 
асансьорно оборудване, и ще се 
извършат всички изменения, 
необходими за спазването на 
нормативните актове; 

9.1.4 Техническите и икономическите 
параметри съответстват на 
техническите данни, посочени в 
настоящия Договор. 

9.2 Гаранционният срок за доставените, 
съгласно този Договор съоръжения ще бъде 5 
години, считано от Датата на Узаконяване 
асансьора, по силата на Договор за пълно 
сервизно обслужване за същия период, подписан 
между Страните. 

9.3 Предварително условие за приве 
действие на гаранцията по точка 
настоящия Договор е сключване от стри 
Възложителя на договор за поддръжка 



Изпълнителя. 

10. DEFAULT LIABILITY 

10.1 Liability of the Assignee 

10.1.1 In case of non-compliance with the term 
for delivery of the Goods by the Assignee 
and due to its fault, it shall owe a penalty 
amounting to 0,1% of the Contractual 
Price, V A T excluded, for each day of the 
delay, but not more 5 % of the Contractual 
Price. 

10.1.2 The penalty under sub-item 10.1.1 shall 
start to accrue after the fifth day of the 
delay. 

10.2 If the payment of the Contractual Price has 
been delayed with more than 5 days, the Assignor 
shall owe a penalty amounting to 0,1% of the 
Contractual Price, V A T excluded, for each day of 
the delay, but no more than 5 % of the Contractual 
Price. 

11. FORCE MAJEURE 

11.1 Neither of the Parties shall bear any 
responsibility to the other Party in the Contract, i f 
the execution of the terms or conditions under the 
Contract is delayed or cannot be performed due to 
force majeure conditions. 

11.2 For the purposes of this Contract a force 
majeure are considered all circumstances which 
have occured after the entering into force of the 
Contract, which are result of unforeseen conditions, 
which are out of the control of the parties including 
but not limited to war, riot, fire, flood,earth quake 
etc. 

11.3 The Party claims that a force majeure has 
occurred shall inform in written form the other party 
within 8 days as of the occurence of such 
circumstances. In case of dispute between the 
parties regarding the fact or the time of occurrence 
of force majeure, each party is entitled to ask the 
other party to present a certificate from the 
Bulgarian Chamber of Trade and Industry to 
confirm the occurrence of force majeure. 

11.4 If the execution of the fulfillment of the 
assigned Works under the Contract has been 
stopped due to the force majeure conditions, the 
terms for execution of the obligations of the 

10. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

10.1 Отговорност на Изпълнителя 

10.1.1 При неспазване на срока за предаване 
на Стоките от страна на Изпълнителя 
по вина на същия, то Изпълнителят 
дължи неустойка от 0,1% от стойността 
на Цената по Договора без ДДС, за 
всеки ден забава, но не повече от 5 % 
от същата. 

10.1.2 Неустойката по подточка 10.1.1 започва 
да се начислява след петия ден забава. 

10.2 При забава в плащането на Цената по 
Договора с повече от 5 дни, Възложителят 
дължи неустойка в размер на 0,1%) от Цената по 
Договора без ДДС за всеки ден забава, но не 
повече от 5 % от същата. 

11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

11.1 Никоя Страна няма да носи отговорност 
пред другата Страна по Договора, ако 
изпълнението по него на срокове или условия се 
забави или не може да се осъществи поради 
форсмажорни обстоятелства. 

11.2 За целите на Договора за форсмажорни се 
считат всички обстоятелства, които са 
възникнали след влизане в сила на Договора, 
като резултат от непредвидими събития, които 
са извън контрола на страните, включително но 
не само: война, бунт, пожар, наводнение, 
земетресение, т.н. 

11.3 Страната, позоваваща се на форсмажорни 
обстоятелства, трябва писмено да уведоми 
другата страна в срок от 8 дни след 
възникването на такива обстоятелства. В случай 
на спор между страните относно факта или 
момента на настъпване на форсмажорните 
обстоятелства, всяка от тях има право да поиска 
от настрещната страна да представи 
удостоверение от БТПП, което да потвърди 
настъпването на форсмажорните обстщтелства. 

11.4 В случай на спиране х яа изпълнението: на 
възложената Дейност по ДбфЬора в резултат на 
форсмажорни обстоятелстТ^, сроковете\ 
изпълнени 



Assignee shall be extended with the period of the 
force majeure conditions. 

удължават c времето, през което траят 
форсмажорните обстоятелства. 

12. TERMINATION OF THE CONTRACT 

12.1 This Contract shall be terminated: 

12.1.1 With the completion of the Works according 
to this Contract; 

12.1.2 By mutual consent between the Parties; 

12.1.3 In the event of force majeure circumstances 
for completion of the assigned Works, according to 
article 11 of the Contract, whose duration exceeds 
six months; 

12.1.4 By unilateral statement of the party that is 
not in a default for cancellation of the Contract in 
the event of default by the other party (the 
"Defaulted Party"). If this is the case, the 
Defaulted Party shall indemnify the party that is not 
in a default for all proven damages, ensuing from 
the cancellation; 

12.1.5 In the event of rejection of the Assignor of 
the Contract without any fault of the Assignee, 
under the conditions of items 12.2 below. 

12.2 If the Assignor has rejected of the Contract as 
per sub-item 12.1.5, as well in the event of non
performance of the preparatory works under item 
6.3 of the Contract, within two months as of the 
date of signing the Contract, without fault of the 
Assignor, the Assignor shall pay to the Assignee the 
value of the already completed and planned Works 
amounting and to 6% of the Contractual Price. 

13. APPLICABLE 
PROCEEDINGS 

LAW AND JUDICIAL 

13.1 A l l disputes, resulting from the Contract, shall 
be resolved by the Parties in good will and in the 
sense of good agreement and mutual benefit and in 
case of Parties' failure to do this - by the competent 
court. 

14. OTHER PROVISIONS 

14.1 Entry into force of the contract 

The Contract comes into force after being signed by 

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

12.1 Настоящият Договор се прекратява: 

12.1.1. С извършване 
настоящия Договор; 

на Дейностите по 

12.1.2 По взаимно писмено съгласие между 
Страните; 

12.1.3 При настъпване на форсмажорни 
обстоятелства за изпълнение на възложената 
Дейност, съгласно член 11 от Договора, чиято 
продължителност надхвърля шест месеца; 

12.1.4 С едностранно изявление на изправната 
страна за развалянето му при неизпълнение от 
другата страна („Виновната страна"). В този 
случай Виновната страна заплаща обезщетение 
на изправната страна за всички доказани щети, 
произтичащи от прекратяването; 

12.1.5 При отказ на Възложителя от Договора 
без вина на Изпълнителя, при условията на 
точки 12.2 по-долу. 

12.2 В случай на отказ на Възложителя от 
Договора съгласно подточка 12.1.5, както и в 
случай на неизвършване на подготвителните 
работи, съгласно точка 6.3 от Договора, в 
рамките на два месеца след подписването му, 
без Изпълнителят да има вина за това, 
Възложителят заплаща на Изпълнителя 
стойността на вече извършените и планирани 
Дейности, както и неустойка в размер на 6% от 
Цената по Договора. 

13. ПРИЛОЖИМИ 
СЪДОПРОИЗВОДСТВО 

ЗАКОНИ и 

13.1 Всички възникнали спорове, които 
произтичат от Договора, ще се решават от 
Страните доброволно в дух на взаимно 
разбирателство и взаимна изгода, а при 
невъзможност за това - от компетентния съд. 

14. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

14.1 Влизане в сила на договорът \ ^ \ 

Договорът влиза в сила след подиЦ#ЛИ му от; 

1 * // 



both Parties. двете Страни. 

14.2 Attachments 

Attachment No 1, specified in the Contract shall 
represent an inseparable part of it. 

14.3 Amendments 

A l l amendments in the Contract and supplements to 
it are valid only i f they are in writing and if they are 
signed by both Parties or by their duly authorized 
representatives. 

14.4 Correspondance 

With the signing of the Contract all previous 
documents and written works related to the subject 
of the Contract shall lose their binding nature, 
unless the Contract explicitly specifies that they are 
an inseparable part of it. 

Any notice, application or other communication to 
be given or made under this Contract shall be in 
writing and shall be delivered or sent to the 
respective Party's address or fax, written herein 
below (or to other address or fax notified by the 
addressee to the other Party with at least of seven 
days prior written notice): 

a) For the Customer: 

Attention to: 
„ХОУМ СЪРВИС „ ООД 
Гр. София, кв. „ Васил Левски", ул. „ Княгиня 
Тамара" 40 офис 1 
Тел: 02/418 26 54 : 0899 / 166 136 
e-mail: homeservice@abv.bg 

b) For Otis: 

Attention: Georgi Yanev 
Sofia, 40a "Pirin" Str. 
Telephone: 02/9634763 
Fax: 02/9630322 
e-mail: otisbulgaria@otis.com 

14.5 Language 

This Contract has been made in the form of a 
bilingual document in Bulgarian and in English, and 
if there is discrepancy between the English and the 
Bulgarian version, the Bulgarian one shall prevail. 

14.2 Приложения 

Приложение №1, споменато в настоящия 
Договор, се счита за неразделна част от него. 

14.3 Изменения на договора 

Всички изменения и допълнения към Договора 
са валидни, само ако са в писмена форма и 
подписани от двете Страни или от техни 
надлежно упълномощени представители. 

14.4 Кореспонденция 

При подписване на Договора всички предишни 
документи и писмени работи във връзка с 
предмета на договора губят техния обвързващ 
характер, ако в договора не е изрично 
упоменато, че са неразделна част от него. 

Всички уведомления, искания или друга 
кореспонденция във връзка с настоящия 
Договор ще бъдат в писмена форма и следва да 
се връчат или изпратят на съответната Страна на 
нейния адрес или факс, посочени по-долу, (или 
на друг адрес или факс, посочен от страна на 
адресата на другата Страна след не по-малко от 
седемдневно предварително писмено 
уведомление): 

а) За Клиента: 

На вниманието на: 
„ХОУМ СЪРВИС „ ООД 
Гр. София, кв. „ Васил Левски", ул. „ Княгиня 
Тамара" 40 офис 1 
Тел: 02/418 26 54 : 0899 / 166 136 
e-mail: homeservice@abv.bg 

с) ЗаОтис: 

На вниманието на: Георги Янев 
Гр. София, ул. „Пирин"40а 
Телефон: 02/9634763 
Факс: 02/9630322 
e-mail: otisbulgaria@otis.com 

14.5 Език на договора 

Настоящият Договор е съставен като двуезичен 
документ на български и на английски; език, 
като при противоречие щ&$$у а н г ш Й ^ ^ я и 
българския текст на Договора, во, 
българският. l \ I C C K t > H k e 

mailto:homeservice@abv.bg
mailto:otisbulgaria@otis.com
mailto:homeservice@abv.bg
mailto:otisbulgaria@otis.com


14.6 Originals 14.6 Копия на договора 

This Contract has been signed in two identical 
originals - one for each Party. 

14.7 Preserving the ownership right 

14.7.1 The delivered or already installed Goods 
shall remain property of the Assignee until the final 
handover to the Assignor according to 3.1.2, c). 

14.8 For the issues not settled in this Contract the 
provisions of the civil legislation of the Republic of 
Bulgaria shall apply. 

14.9 A l l OTIS proposals are subject to the 
assumption, that the recipient of the services/the 
assignor is not on the M K Denial list 
(www.mkdenial.com). In case the recipient/the 
assignor is on the M K Denial list, a valid contract 
shall not be signed. If at a later point in time the 
recipient/the assignor shall be included in the list of 
M K Denial, OTIS shall have the exclusive right to 
terminate the signed contract without any prior 
notice. 

N E G O T I A I W G PARTIES: 

ASSIGN^ 

Georgi Yanev (Managing Director) 

Tsvetka Marinska (Procur&t) 

OTIS Lift EOOD 

Настоящият Договор се подписа в два еднакви 
екземпляра - по един за всяка от Страните. 

14.7 Запазване право на собственост 

14.7.1 Доставените или вече монтирани Стоки 
остават собственост на Изпълнителя до 
предаването им на Възложителя по реда на 
т.3.1.2, буква с). 

14.8 За неуредените с този Договор въпроси се 
прилагат разпоредбите на гражданското 
законодателство на Република България. 

14.9 Офертите от OTIS са обект на условието, 
че получателят на услугите (Възложителят) не е 
включен в списъка на МК Denial 
(www.mkdenial.com), т.е. в случай, че 
получателят е включен в списъка на МК Denial, 
валиден договор няма да бъде съставен. Ако 
при по-късна дата получателят бъде включен в 
списъка на МК Denial, OTIS ще разполага с 
изключителното право да прекрати договора без 
предварително известяване. 

Д О Г О В А ^ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Георги Янев (Управител) 
•У^ j 

Цветка Маринска (Прокурист) 

http://www.mkdenial.com
http://www.mkdenial.com

