
ДОГОВОР

Приложение № 2 
Проект!

№ О П ............./ 2017 год.

Днес, 2017 г. в гр. София, между:

„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 № BG 
175403856, представлявано от инж. Любомир Симеонов Илиев -  Управител, наричано по- 
долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

..............................................................................., със седалище и адрес на управление:
гр................................................................. , ЕИК ................................... , ИН по ДДС BG
.......................... , представлявано от ......................................................  -  Управител, наричано
по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

На основание чл. 112 и чл. 183 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
влезли в сила -  Решение No....../............ 2017 г. наУправителяна„БДЖ -
Товарнипревози”ЕООД за откриване на публично състезание по ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет : “Възстановяване чрез пренавиване на електрически 
двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел -  електрически 
локомотиви, собственост на „БДЖ -  Товарни превози ” ЕООД, делима на 8 обособени 
позиции”, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
01558-2017-......... и Решение № ......../............ 2017г. на Управителя на „БДЖ -Товарни
превози” ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за спомагателни машини 
в електрическите и дизел -  електрически локомотиви, собственост на „БДЖ -  
Товарни превози” ЕООД, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след приемане на извършената работа, се 
задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършеното.

Чл. 1.2 Настоящият договор се отнася за обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 -  до 30 броя ел. двигатели за вентилатори, охлаждащи

радиаторите в лок.серия 07 на стойност.............................лева без ДДС;
- Обособена позиция № 2 -  до 16 броя ел. двигатели за вентилатори, охлаждащи

тяговите двигатели в лок.серия 07 на стойност............................ лева без ДДС;
- Обособена позиция № 3 -  до 20 броя ел. двигатели за компресорите на ел. лок.

серия 46 на стойност.............................лева без ДДС;
- Обособена позиция № 4 -  до 15 броя ел. двигатели за сервомотор на АТП за

ел.лок. Серия 46 на стойност.............................лева без ДДС;



- Обособена позиция № 5 -  до 10 броя ел. двигатели за охлаждане на маслото на
ТТр и охлаждане реостатни резистори - за ел.лок. серия 46 на стойност.................. лева без
ДДС;

- Обособена позиция № 6 -  6 броя ел. двигатели за отопление на кабини сер.43 тип
2АРС 71 2sB на стойност.............................лева без ДДС;

- Обособена позиция № 7 -  3 броя ел. двигатели за отопление на кабини сер.43 тип
ЗАРС 71 2sB на стойност.............................лева без ДДС;

- Обособена позиция № 8 -  4 броя ел. двигатели за горивокачваща помпа сер.55 на
стойност .............................лева без ДДС;

Чл.1.3 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.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.2.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора, 
съгласно изискванията посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Техническа спецификация за 
възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за спомагателни 
машини в електрическите и дизел -  електрически локомотиви, собственост на „БДЖ 
-  Товарни превози” ЕООД -  Приложение № 1 към договора, в срок до 20 дни след 
подаване за възстановяване.

Чл. 2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
схемата, по която е извършено пренавиването на двигателите.

Чл.2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след извършване на пренавиването на 
двигателите да извърши вакумно импрегниране с електроизолационен лак и последващо 
изпичане.

Чл.2.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави възстановените двигатели 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, в който се нанасят номерата на 
корпуса (ако не се чете ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ щемпелова свой номер), резултатите от 
извършените в момента на приемане измервания на: омическо съпротивление на 
отделните фази; изолационно съпротивление на намотките към корпус и помежду им.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
съответните за всяка обособена позиция броя електрически двигатели за спомагателни 
машини в електрическите и дизел -  електрически локомотиви, собственост на „БДЖ -  
Товарни превози” ЕООД, на партиди в съответствие с нуждите на Възложителя.

Чл.3.2. А ко при дебобинаж се окаже, че статорния пакет е сериозно повреден, 
двигателят се ремонтира само след допълнително съгласуване с представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните
работи.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл. 4.1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата 

на подписването му.

2



Чл. 4.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
извършените от него дейности по възстановяване чрез пренавиване на електродвигателите 
въз основа на подписани от надлежно упълномощени лица от двете страни на приемо- 
предавателни протоколи за връщане на електродвигателите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Актове за 
извършените работи и фактура, както следва:

- Единична цена за възстановяване чрез пренавиване на електродвигател по 
обособена позиция № 1-8 (съгласно Приложение № 2 към договора) е в размер на
................лв. без ДДС. Общата стойност на договора по обособена позиция № 1-8 е в
размер н а ..................................без ДДС.

Чл. 5.2. Плащането на стойността на услугите по възстановяване чрез 
пренавиване на електродвигателите се извършва в лева посредством банков превод по
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка:БАНКА.................... , IB A N :..............................................
B IC :................................ , в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на приемо-
предавателен протокол за връщане на електродвигателите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Актове за 
извършените работи от оправомощени представители на двете страни и предоставяне на 
оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена на името на „БДЖ -  Товарни 
превози” ЕООД, с адрес: гр. София -  1080. ул. „Иван Вазов“ № 3, МОЛ -  инж. Любомир 
Симеонов Илиев -  Управител, съдържаща № на договора и предмет на договора. 
Документите за извършване на плащане се изпращат на адрес: „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД, гр. София -  1080, ул. „Иван Вазов“ № 3, Дирекция „Ремонт на локомотиви и 
товарни вагони“.

Чл. 5.3. При получаване на възстановените електродвигатели ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
получава оригинална данъчна фактура, приемо -  предавателен протокол и другите 
необходими документи посочени в настоящия договор.

Чл.5.4. 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 офертата -  Приложение 2 към този договор.

Чл.5.5. 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.

VI. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО И РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 6.1. Гаранционният срок на възстановените електродвигатели е шест месеца 
от подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл. 6.2. Приемането и предаването на възстановените електродвигатели, както и 
на отремонтираните в условията на гаранцията, се удостоверява с подписването от 
оправомощени представители на двете страни на приемо-предавателен протокол, в който 
се установява съответствието на възстановените електродвигатели по вид, брой и 
качеството с изискванията на този договор. Гаранционният срок започва да тече от датата 
на подписване на приемо-предавателния протокол.
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Чл.6.3 Рекламации за отклонение от качеството, скрити дефекти и недостатъци 
се правят до един месец след изтичане на гаранционния срок, ако са възникнали и 
констатирани в рамките на същия.

Чл.6.4. Рекламацията се удостоверява с протокол между представители на 
страните, за чието разглеждане или съставяне ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви или 
изпрати свой представител, в седемдневен срок от поканата, на посочения от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес. В случай на неявяване или непостигане на споразумение, 
рекламацията се удостоверява от независима организация за контрол.

Чл.6.5. Услугата по възстановяване, за която е налице рекламация, не подлежи 
на плащане и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на стойността 
на некачествената услуга в срок до 7 /седем/ дни и санкциите по чл.7.от договора.

Чл.6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява недостатъците на услугата по 
възстановяване на електродвигателите за своя сметка.

Чл.6.7. За отремонтираните в условията на гаранцията електродвигатели, 
започва да тече нов гаранционен срок.

VII САНКЦИИ

Чл. 7. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, неизправната 
страна дължи на изправната 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 неизпълнение щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

VIII. 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.

Чл. 8.2 В случай, че не бъде постигнато съгласие по всички въпроси, породени 
от този договор или отнасящи се до него ще бъдат решавани по съдебен ред.

IX. 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 или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9.2. За дата на получаване на съобщението се смята: 
датата на предаване на ръка; 
датата на приемането, когато е изпратено по факс; 
датата, посочена на обратната разписка, когато е изпратено по пощата; 
датата на изпращането, когато е изпратено по електронната поща.

Чл. 9.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението 
на настоящия договор и предаване на документи се считат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„БДЖ-ТОВАРИИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
гр. София -  1080
ул. „Иван Вазов" № 3,
Дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони"

Чл. 9.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми 
другата страна, в тридневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не

4



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. 1 18, ал 1 от ЗОП;
4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двуседмично писмено предизвестие.
ЧлЛ 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.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.12.(1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си ползване на 

подизпълнител/ли, то той следва да сключи договор/ договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на 
настоящия договор.

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение, изпълнителят 
изпраща копие на договора на възложителя.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/ договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/ договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.16, ал.З от 
този договор.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.13. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по 

съгласие между страните, изразено в писмена форма
Чл.14. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 

законодателство на Република България.
Чл.15. Настоящият договор се състои от 5 /пет/ страници и се състави, подписа и 

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

Приложения:
1. Спецификация за ,.Възстановяване чрез пренавиване на електрически 

двигатели за спомагателни машини в дизел-електрически локомотиви серия 07, 
собственост на „БДЖ -  Товарни превози“ ЕООД.
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2. Оферта за възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за 
спомагателни машини в дизел-електрически локомотиви серия 07, собственост на ..БДЖ -  
Товарни превози” ЕООД.

3. Декларация по чл. 3,т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

L
Инж. ЛюбрМир Симеонов Илиев 
Управител
на “БДЖ-Товаони превози” ЕООД
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