
Приложение 3 

                                                                                                                                                    ПРОЕКТ                                                                  

 

Д О Г О В О Р 

 
 

№   ……./…………..2017г. 

 

 
Днес, ......................2017г. в гр. София, между : 

 

„БДЖ–Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, 

Столична община, район „Средец“, ул. „Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията, с ЕИК: 175403856, представлявано от Управителя - инж. Любомир 

Симеонов Илиев, наричано по-долу за краткост  „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  

и 

„ ......................................................”, със седалище и адрес на управление: гр. ...................., 

община ........................, ул. „.....................” № .........., вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията, с ЕИК :......................., представлявано от 

.................................................................... наричано по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 

            на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, след 

проведена обществена поръчка при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от 

ЗОП и утвърден от Възложителя протокол № ………………2017 г. от работата на 

комисията назначена със Заповед № ………….2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни 

превози“ ЕООД”, за разглеждане и оценка на офертите, се сключи настоящият договор 

с предмет: "Доставка на резервни части за авариен ремонт на електрически локомотив 61-

016, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, делима на 22 обособени позиции" при 

следните условия: 
 

 

            І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 

"Доставка на резервни части за авариен ремонт на електрически локомотив 61-016 , 

собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД , делима на 22 обособени позиции" : 

Обособена позиция № 1:  Вал колянов - п.2 от 1-5010-08 - 2 бр., 

Обособена позиция № 2 :   

- Бутало  I°  Ø100 -п.6 от 1-5010-08 - 4 бр. 

- Бутало II°  Ø  75 -п.7 от 1-5010-08 - 2 бр., 

Обособена позиция № 3 : 

- Цилиндър I°  Ø100 - п.9   от 1-5010-08 - 4 бр., 

- Цилиндър II°  Ø 75 - п.10 от 1-5010-08 - 2 бр., 

Обособена позиция № 4 : 

- Клапан нагнетателен 12.106-К - п.26 от каталог 1 470 000 - 6 бр., 

- Клапан всмукателен  12.116-К - п.25 от каталог 1 470 000 - 6 бр.,  

Обособена позиция № 5 : Мотовилка  - п.36 от каталог 1 470 000 - 6 бр., 

Обособена позиция № 6 : 

-  Глава цилиндрова I° - п.11 от 1-5010-08 - 4 бр. 

-  Глава цилиндрова II° - п.12 от 1-5010-08 - 2 бр. 

Обособена позиция № 7 :  

- Клапан предпазен  JS 16 St, 16-0,45MPa - 1 бр., 

- Вентил предпазен I° - п.26 от 1-5010-08  (ускорител) - 1 бр., 
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Обособена позиция № 8 : 

- Пръстен бутален уплътнителен - Ø 75 / 2,5; бп от каталог 1 470 000 - 10 бр.,  

- Пръстен бутален уплътнителен - Ø100 /   4; бп от каталог 1 470 000   - 8 бр.,  

- Пръстен бутален маслоснемащ  - Ø 75 /    4; бп от каталог 1 470 000   - 8 бр., 

- Пръстен бутален маслоснемащ  - Ø100 /   4; бп от каталог 1 470 000 - 10 бр., 

Обособена позиция № 9 : Кранмашинист дир.спир.DAKO BP-1; п.914 от Lo12397P - 1 бр., 

Обособена позиция № 10 :  Модул диоден  MDD442-160-16  (5SED 0160Q2022) - 4 бр., 

Обособена позиция № 11 :  

 - Модул тиристорен  MTT442-160-16 LHO(5SET 0160Q1627) - 8 бр.,  

Обособена позиция № 12 :  

 - Диод  - ДВ 878-1600-24 (DV 822-25/20 (5SDD24F2800)) - 8 бр., 

Обособена позиция № 13 : Тиристор   - ТВ 978-1000-24 (5STP 27H2801) - 8 бр., 

Обособена позиция № 14 :  Кондензатор С1 – С4 - WК 720 05 / 1М - 4 бр.,  

Обособена позиция № 15 : 

 -  Шалтер за АБ - триполюсен (сх. озн.Е202) - авт. защита J21 U 51B SP 80A - 2 бр., 

Обособена позиция № 16 : 

 - Шалтер  -  триполюсен     (сх. озн.F 203 )  -  авт.защита J21 U 51B20 SP 50A - 2 бр., 

Обособена позиция № 17 : 

 - предпазител за възбуд. ток на дв.-вентилатор и дв.-компресор - 125 A P 40 U10s  

(P40U10s -125A+VL41) - 2 бр.,  

Обособена позиция № 18 : 

 -  Пакетен ключ за АБ - 115V тип VS 100 - 1104 А4 (100 (220/500V)) - 1 бр.,  

Обособена позиция № 19 : ЕПВ за ел. разхлабител 48V; VTM 2 (3) ;100 ÷ 630 kPa - 2 бр. 

Обособена позиция № 20 : Помпа маслена -  п.4 от 1-5010-08 - 1 бр. 

Обособена позиция № 21 : Ролка оптегателна за ремъка - п.39 от 1-5010-08 - 2 бр. 

Обособена позиция № 22 :  Ключ за 115 V - (VS 100 1104 A4 100 (22) 500 V~) - 2 бр. 

                                                

Забележка: При сключване на договора ще се включат обособената/те позиция/и, за които 

участникът е определен за Изпълнител. 

 

 (2) Доставката по видове, количества, срок на доставката, както и адреса на предаване/приемане 

са описани в Приложение № 2 – Технически изисквания за доставка на резервни части и 

електрооборудване за поддръжката на електрически локомотиви серия 61-000, собственост на 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД – на една партида до 60 дни от сключване на договора. 

 

Забележка: При сключване на договора ще се включат обособената/те позиция/и, за които 

участникът е определен за Изпълнител. 

 

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си ползване на подизпълнител/и, то 

следва да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 

срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия договор и да представи екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок. 

 

            ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

доставката цена, посочена в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –  Приложение 3, 

неразделна част от този договор. 

(2) Общата стойност на договора възлиза на .............. (.......словом......) лева без ДДС. 

(3) Цената е DDP съгласно INCOTERMS 2011 и включва опаковка, маркировка, 

транспорт, застраховки и мито, като същата не подлежи на промяна по време на изпълнение на 

договора. 
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(4) Плащането се извършва в лева по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след 

извършване на доставката и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните 

документи: 

- оригинална данъчна фактура издадена на името на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, 

адрес: София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 и МОЛ инж. Любомир Симеонов Илиев, същата освен 

задължителните реквизити да съдържа: № ... и предмет на договора; 

- двустранно подписан приемно–предавателен протокол, надлежно подписан от 

представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

- сертификати за качество или други еквивалентентни документи, издадени от 

производителя; 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане само за приетите изделия, удостоверено с 

приемно-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на двете страни и 

придружен с всички документи, описани в предходната алинея, съгласно ценовото предложение 

– Приложение 3 към този договор и техническото предложение – Приложение № 4 към този 

договор. 

(6) При непредставяне на документи по чл.2, ал.4, срокът за плащане се удължава с 

толкова дни, с колкото е закъсняло представянето им. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставката по банков път, по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Банка: ................................................. 

BIC код: .............................................. 

IBAN: .................................................. 

(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите. 

 

            ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 3. (1) Този договор се сключва за срок 3 (три) месеца, считано от датата на 

подписването му. 

(2) Доставката на резервни части за авариен ремонт на електрически локомотив 61-

016, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, делима на 22 обособени позиции" се 

извършва за всички обособени позиции – в склада на Възложителя – Локомотивно депо Стара 

Загора. 

(3) Доставката се извършва съгласно чл.1, ал.2 от настоящия договор. 

(4) За дата на доставката се счита датата на подписване на приемно-предавателния 

протокол от оправомощени представители на страните, придружен от всички съпътстващи 

документи. 

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

 

            ІV. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 4. (1) Доставяните резервни части трябва да отговарят по предназначение, 

технически параметри, размери и качество на оригиналните резервните части с посочените 

каталожни  номера от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 61 или 

еквивалентни на тях. 

 

Забележка: При сключване на договора ще се включат обособената/те позиция/и, за които 

участникът е определен за Изпълнител. 
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Чл. 4. (2). Резервните части се придружават от сертификат за качество, издаден от 

завода-производител с оригинален подпис и печат за всяка доставена резервна част. 

Чл. 4. (3). Резервните части се доставят опаковани в стандартна опаковка на завода 

производител, обичайна за този вид стока, запазваща   целостта им и изключваща евентуални 

повреди при транспортирането им. 

Чл. 4. (4). Всяка опаковка да е обозначена с етикет с фирмената марка на 

производителя и описание на стоката с посочени означения, съгласно спецификацията към 

договора. 

Чл. 4. (5)  Гаранционен срок е 12 месеца от влагане в експлоатация и 24 месеца от 

датата на доставка. 

 

Забележка: При сключване на договора ще се включат обособената/те позиция/и, за 

които участникът е определен за Изпълнител. 

 

Чл. 4. (6) Рекламации във връзка с количеството на изделията се правят в момента на 

получаването им и се удостоверяват с приемно-предавателния протокол, подписан от 

оправомощени представители на страните. 

Чл. 4. (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка и със свои средства всички 

възникнали през гаранционния срок дефекти в срок от 5 /пет/ календарни дни. 

Чл. 4. (8) В случай на рекламация се спазва следната процедура: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали през 

гаранционния срок дефекти незабавно след тяхното установяване, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен, в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата, на която е бил уведомен, да изпрати 

свой представител за подписване на двустранен констативен протокол. При неявяване на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока за констатиране на дефекта, се съставя акт на 

Булгарконтрола или друг оторизиран орган. Всички разходи са за сметка на неизправната 

страна. 

2. Рекламираните количества изделия се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в петдневен 

срок от подписване на протокола по преходната точка между представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от получаване на изготвения от Булгарконтрола или 

друг оторизиран орган констативен протокол. При неизпълнение на това задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, некачествените изделия се считат за недоставени и той дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на стойността им, както и санкциите по чл. 8  от този 

договор. 

3. Доставката на ново количество от рекламирано изделие се приема с двустранно 

подписан приемно-предавателен протокол. 

4. За доставените нови изделия в резултат на рекламацията ще важи нов гаранционен 

срок, който започва да тече от датата, на която е подписан приемно-предавателния протокол по 

предходната точка. 

Чл. 4. (9) В гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предявява рекламации, 

свързани с качеството, което да отговаря на стандартите, по които е произведено съответното 

изделие. 

 

            V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

качествено и в срок предмета на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част от гаранцията за 

изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да 

получи неустойка в размера, определен в чл. 8 от този договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само  приетата  

доставка. 
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 

представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

            VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

            Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при 

условията и в срока, посочени в настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави резервните части за вагон зърновози в 

съответствие с  ценовото си предложение – Приложение  3, неразделна част от този договор и 

съгласно Спецификация за доставка на резервни части за извършване на авариен ремонт на  

локомотив 61-016, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – Приложение № 1 към 

настоящия договор. 

 

Забележка: При сключване на договора ще се включат обособената/те позиция/и, за които 

участникът е определен за Изпълнител. 

 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката качествено и с 

необходимата грижа, при условията на този договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи гаранции за срока по чл.4, ал.5 от този 

договор. 

 

           VІІ. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 7. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ........ /....словом........../ лева, 

което представлява 5% от общата стойност на договора без ДДС. 

 (2) Гаранцията се представя в една от следните форми: 

- банкова гаранция (в оригинал), със срок на валидност един месец след изтичане на срока на 

договора. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде 

безусловна, неотменяема и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, 

че изпълнителят не е изпълнил задължението си по договора за възлагане на обществена 

поръчка; 

- парична сума, внесена по банковата сметка на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в: УниКредит 

Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF; 

- застраховка, със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.   

(3) Разходите по обслужване на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, 

която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, включително размера на 

начислените неустойки, обезщетения. 

(5) При разваляне на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на 

задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумата от гаранцията за 

изпълнение изцяло, като обезщетение за разваляне на договора. 

(6) Банковата гаранция или част от нея се усвоява чрез декларация до съответната банка, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, без да е необходимо посочване на 

конкретни обстоятелства или представяне на доказателства. 

(7) В случай, че банката издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в 

несъстоятелност или изпадане в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в тридневен срок,  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в 

срок от 5 /пет/ работни дни от направеното искане съответната заместваща гаранция от друга 

банкова институция. 
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            VІІІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 8. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, неизправната страна 

дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден, но не повече от 5% (пет 

процента) от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати 

ползи, ако са по–големи. 

 

            ІХ. СЪОБЩЕНИЯ 

   Чл. 9. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) За дата на съобщението се смята: 

      1. Датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението; 

      2. Датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

 (3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия 

договор и предаване на документи се смятат: 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1080 София       гр. ............ 

ул. “Иван Вазов” № 3     ул./бул. .................” № .... 

„БДЖ–Товарни превози” ЕООД    ....................................  

Дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони” …………………………    

тел.: ........................      тел.: ......................... 

 

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен 

срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое задължение, всички 

съобщения изпратени на последния валиден по договора адрес, се считат за надлежно получени. 

 

              X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

           Чл.10. Настоящият договор се прекратява: 

       1. с изтичане на срока; 

             2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

 3. по реда на чл.118, ал 1 от ЗОП; 

             4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двуседмично писмено предизвестие. 

             Чл.11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

             1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30      

/тридесет/ календарни дни; 

             2. не отстрани констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци, в определен от него 

разумен срок; 

             3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

             4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

             5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

               (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едноседмично  предизвестие, без 

дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. 

   

              ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  Чл. 12. (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

при условията на чл. 116 от ЗОП; 
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  (2) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 

при непостигане на съгласие – ще се отнасят за уреждане от компетентния съд в Република 

България. 

   (3) Настоящият договор се състои от 7 /седем/ страници и се състави, подписа и 

подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи; 

1) банкова/ парична  гаранция.............................. или застраховка, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя.    

2) документи по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП; 

  

Приложения: 

1. Спецификация за доставка на резервни части за извършване на авариен ремонт на  

локомотив 61-016, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – Приложение № 1; 

2. Технически изисквания за доставка на резервни части и електрооборудване за 

поддръжката на електрически локомотиви серия61-000, собственост на „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД" - Приложение 2; 

3. Копие на Ценово предложение на участника, определен за изпълнител – Приложение 3. 

4. Копие на Техническото предложение на участника, определен за изпълнител – 

Приложение 4. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

инж. Любомир Симеонов Илиев    ................................................... 

Управител на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД             ................................................... 

 


