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Приложение № 4 

 

ДОГОВОР 

 

№ ....................../2017 год. 

 

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

 

„БДЖ–ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1080, община Столична, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията с ЕИК № 175403856, ИН по ДДС № ВG 175403856, представлявано 

от инж. Любомир Симеонов Илиев - Управител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”: 

и  

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

........................, ул./ж.к. „...........................” № ....., бл. ............, вх. ........., ет. ...... , еп. ........, вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № ........................, , представлявано от 

.................................. - Управител, наричано 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: Абонаментно 

поддържане изправността на 10 броя стугове  във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа 

на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”, при следните условия: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при 

посочените в настоящия договор условия, абонаментно поддръжане изправността на 10 (десет) 

броя бандажни стругове, описани по видове и местонахождение в „Опис на бандажни стругове, 

подлежащи на абонаментно поддържане” - Приложение № 1, представляващо неразделна част от 

настоящия договор. 

(2) Абонаментното поддържане изправността на 10 (десет) броя бандажни стругове ще се 

извършва по тяхното местонахождение, в съответствие с Технически изисквания за абонаментно 

поддържане изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа 

на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период- Приложение № 2, неразделна част от 

настоящия договор.  

(3) Абонаментното поддържане ще се извършава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез определени от него 

лица, поименно посочени в  Списък на персонала, ангажирани с изпълнението на поръчката” – 

Приложение № 5, неразделна част от настоящия договор. 

(4) Абонаментното поддържане на бандажните стругове следва да осигурява тяхната 

изправност чрез извършване на превантивна поддръжка и своевременно отстраняване на 

възникнали повреди и неизправности по време на експлоатация. 

1. Превантивната поддръжка се извършва чрез периодична профилактика и техническо 

обслужване на техниката, прегледи на механизмите и системите им и възстановяване в нормите за 

нормална експлоатация в сроковете, посочени в т. 8. 

2. Ремонтите за отстраняване на повреди и неизправности по струговете, възникнали в 

рамките на гаранционния срок, посочен в чл.6  извън превантивната поддръжка се извършват от 

Изпълнителя след получаване на заявка /писмено уведомление/ от Възложителя. Заявката трябва 

да съдържа информация за: повреденото устройство; часа и датата, когато е констатирана 

повредата; вероятния характер на повредата. 

 

3. Техническото обслужване, ремонтът и профилактиката на техниката се извършват 
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съгласно изискванията, установени от производителя. 

4. Необходимите резервни части, материали и консумативи за възстановяване 

изправността на струговете при повреда се доставят от Изпълнителя и са за негова сметка. 

5. Абонаментното поддържане се извършва по местонахождението на техниката на 

Възложителя, като при необходимост, отстраняването на повреди по отделни детайли може да се 

извършва на територията на Изпълнителя, като транспортните разходи са за сметка на 

Изпълнителя. 

6. Изпълнителят води отчетност за извършената работа по поддръжката, като за целта 

изготвя протокол за всяка извършена работа по образец, съгласно Приложение 2.2 от Технически 

изисквания за абонаментно поддържане изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните 

цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период- 

Приложение № 2. Протоколът съдържа: имената на специалистите, извършили обслужването; 

типа на извършената работа /профилактика, техническо обслужване, ремонт и т.н./; причината 

/причините за повредата/повредите /нормално износване, неправилна експлоатация и др./; 

вложени резерви части и материали; заключение /съоръжението е изправно, препоръки към 

обслужващия персонал/.  

7. За Възложителя протоколите по т.6 ще бъдат подписвани от упълномощени служители 

на съответните вагоноремонтни цехове и локомотивни депа, притежаващи стругове. 

8. Периодичността на поддръжката на техниката се определя от Изпълнителя, но не по-

рядко от 6 /шест/ месеца за всеки струг в рамките на едногодишен период от датата на сключване 

на договора. 

(5) Отстраняването на повреди и неизправности на струговете да се извършва в срок до 5 

/пет/ работни дни от получаване на писменото уведомление за възникването им, като 

Изпълнителят поема гаранция за извършения ремонт за срок от  ...... /....../ месеца, считано от 

датата на подписване на протокола по т. 6, съгласно Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3. 

(6) За извършената работа се съставя протокол, който се подписва от оправомощените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица по местонахождението на машината.  

 (7) 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 

дни от сключване на настоящия договор и да представи екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен 

срок. 

 

ІI. ЦЕНА, ОБЩА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цените за абонаментно поддържане за бандажните стругове са посочени в 

Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 4 към договора и са както следва: 

2.1.1 Цената за абонаментно поддържане изправността на един брой  бандажен струг за 

едногодишен период е: .................................... (...........словом .......) лева без ДДС; 

2.1.2 Цената за абонаментно поддържане изправността на 10 /десет/ броя бандажни 

стрегове за едногодишен период е: ........ ........................................(...........словом .......) лева без ДДС; 

2.1.3. В рамките на абонаментното възнаграждение Изпълнителят извършва всички 

работи, съгласно Приложение 2.2 от Технически изисквания за абонаментно поддържане 

изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД за едногодишен период- Приложение № 2. 

2.1.4. На плащане подлежи абонаментното поддържане, удостоверено със съответните 

протоколи. 

 (2) Всяко плащане се извършва по банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни 

след представяне на посочените в чл. 2, ал. 4 документи. 

(4) Условие за извършване на плащането е представянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

следните документи: 

4.1. Оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, с адрес: 

гр. София – 1080, ул. “Иван Вазов” № 3 с МОЛ – инж. Любомир Илиев – Управител, съдържаща 

№ на договора за услуга и предмет на договора.  
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4.2. Протокол за извършената работа, съгласно Приложение 2.2 от Технически изисквания 

за абонаментно поддържане изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните цехове и 

локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период- Приложение № 2 

– в оригинал и сертификат за качество на вложените резервни части, материали и консумативи. 

4.3. В случай на подмяна на резервна част/възел, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя 

гаранционна карта, издадена от производителя. 

(5) Всяко плащане ще се извършва по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в: 

 банка .............................., 

 BIC: ...................................., 

 IBAN: ..............................................., 

(6) 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 за изпълнените от тях работи, които са 

приети. 

 

ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва абонаментно поддържане 

изправността на бандажните стругове, посочени в „Опис на бандажни стругове, подлежащи на 

абонаментно поддръжане” - Приложение № 1,  съгласно Технически изисквания за абонаментно 

поддържане изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа 

на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период- Приложение № 2 и Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 към настоящия договор, с високо 

качество и надеждност. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява качествено и в срок абонаментното 

поддържане и при необходимост да влага нови и неупотребявани резервни части/възли. Подменените 

резервни части/възли се връщат задължително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемно-предавателен 

протокол. 

 (3) След приключване на всеки ремонт да изготвя и подписва протокол за извършения 

ремонт, съгласно Приложение № 2.2. Към протокола, Изпълнителят прилага и сертификати за 

качество на вложените материали, резервни части, възли и гаранционните им карти. 

(4) Ако в посочения в чл. 6, ал. 2 на Раздел VІ от настоящия договор гаранционен срок за 

ремонта на конкретен бандажен струг възникне същата повреда, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 

срок от ……………… .......................(не повече от 7 (седем) работни дни) да я отстрани за своя 

сметка, като за отстранената повреда започва да тече нов гаранционен срок. 

(5) Изпълнителят се задължава след ремонта да извърши проверка и изпитване на 

техникоексплоатационните възможности на ремонтирания струг в рамките на 3 (три) 

последователни работни дни, като проведе и обучение на персонала, за което съставя протокол, 

който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя. 

(6) При промяна на персонала, съгласно Списък на лицата, ангажирани с изпълнението на 

поръчката” – Приложение № 5, неразделна част от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи ново лице и предостави 

документи, информация свързана с квалификацията му. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 4 (1) При възникнала повреда на бандажен струг посочен в Приложение № 1 от 

настоящия договор да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изготви заявка за ремонт, в която при 

възможност опише установените повреди и видими дефекти. Заявката се изпраща от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощено от него длъжностно лице, по електронната поща или факс. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите работни условия за 

извършване на диагностиката и ремонта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – почистена работна зона 

по и около машините, помещение за съхранение на инструментите по време на отстраняване на 

повредата. 
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 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да експлоатира бандажните стругове при нормални 

условия и с правоспособен, квалифициран персонал. 

(4) Да заплаща абонаментното обслужване, извършвано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира извършваните работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 

представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 

/пет/ дни след сключване на договора. 

 

V. ГАРАНЦИИ 

Чл. 5. (1) При подписване на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията за изпълнение на договора в размер на ........ /....словом........../ лева, 

което представлява 5% от общата стойност на договора без ДДС, под формата на ............. –  

„Гаранция за изпълнение”, която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

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

покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, включително размера на начислените 

неустойки, обезщетения. 

(3) 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. 

 (4) Когато като гаранция за изпълнение се представи парична сума, сумата се внася по 

банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /посочена в уведомителното писмо с приложения одобрен 

от Управителя Протокол за класиране на участниците/. 

(5) 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 във форма, предварително 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /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, без да е необходимо посочване на конкретни 

обстоятелства или представяне на доказателства/ 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на  договора плюс 30 

/тридесет/ дни, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 

(6) 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. 

(7) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 

/бенецифиент/, което 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. 

(8) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 

на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

            (9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 /тридесет/ дни 

след приключване на изпълнението на договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

           (10) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
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 1. когато е под формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.2, ал.5, раздел II от договора; 

 2. когато е под формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

 3. когато е под формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

упълномощено от него лице. 

              (11) 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 

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. 

               (12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната част и да се удовлетвори от 

гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни някое от задълженията 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. 

                (13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, 

в следните случаи: 

 1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора 

с повече от 30 /тридесет/ календарни дни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора на това 

основание; 

 2. при пълно неизпълнение и прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на това основание; 

 3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при  обявяването му в 

несъстоятелност. 

 (14) Във 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. 

 (15) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 

договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 /седем/ работни 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.5 от договора. 

 (16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията 

за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

VІ. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че извършената услуга е качествена и 

абонаментното поддържане на бандажни стругове, посочени в „Опис на бандажни стругове, 

подлежащи на абонаментно поддръжане” - Приложение №  1 и е съгласно Технически изисквания 

за абонаментно поддържане изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните цехове и 

локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период- Приложение № 2. 

 (2) След ремонта при поддръжката на бандажните стругове, считано от датата на 

подписване на съответния протокол гаранционният срок е, както следва: 

- за ремонт без смяна на части/възли до ............ месеца (не по-малко от 6 /шест/ месеца) 

от датата на подписване на приемно-предавателния протокол за извършен ремонт; 

- за ремонт със смяна на части/възли, гаранционния срок е равен на гаранционния срок 

на вложената част/възел даден от производителя на частта/възела), считано от датата на 

извършване на ремонта удостоверен с подписване на приемно-предавателен протокол; 

- определеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционен срок се вписва в съответния протокол за 

извършен ремонт. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира, че машините ще се експлоатират съгласно 

предписанията от правоспособни и квалифицирани лица. 
 

VІІ. САНКЦИИ 

Чл. 7 При забавено, лошо или некачествено изпълнение на задълженията по настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и 

пет процента) на ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението или 

произлезлите от това неизпълнение щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи. 
 

VІІІ. СПОРОВЕ 

Чл. 8 (1) Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде 

разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като 

постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение. 

(2) В случай че не бъде постигнато съгласиe по всички въпроси, породени от този договор 

или отнасящи се до него ще бъдат решавани по съдебен ред. 
 

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: 

- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението; 

- датата на приемането – при изпращане по факс; 

- 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: 

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

ул."Иван Вазов" № 3 гр. ............................... 
гр. София 1080 тел     тел.: ............................. е-mail:.............. 

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

промяната.               

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

  Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява: 

 с изпълнение на неговия предмет; 

 по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид; 

 при изтичане на срока; 

 по реда на чл.118 от ЗОП; 

  (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

 забави изпълнението на някое от задълженията с повече от 5 (пет) работни дни; 

 не изпълни някое от задълженията си по договора; 

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

подизпълнител, който не е посочил в офертата си; 

 бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност, или 

ликвидация. 

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

дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. 

 

ХI. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за 
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период от една година. 

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

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

 

ХІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

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

изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП; 

  (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. „Опис на бандажни стругове, подлежащи на и техническа поддръжка (аварийни ремонти)” 

- Приложение № 1; 

2. Технически изисквания за абонаментно поддържане изправността на 10 броя стругове 

във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 

едногодишен период- Приложение № 2; 

3. Копие на Техническото предложение на определения за изпълнител участник – 

Приложение № 3; 

4. Копие на ценово предложение на определения за изпълнител участник – Приложение № 

4; 

5. Списък на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката, предоставен в офертата от 

определения за изпълнител участник – Приложение № 5; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

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

Управител        Управител 

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

 


