ДОГОВОР
ЗА УСЛУГА
№ ........................../................2017 г.
Днес, …..……….. 2017 година, между представители на страните:

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1080, община Столична, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 3, вписано в търговския
регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, представлявано от Пламен Ангелов
Пешаров – Управител, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и
………...................………………………………….., със седалище и адрес на управление:
…..............………………………………………….., вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК ……………………., представлявано от ………………………………………………….., от друга страна, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл. 112 във връзка с чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки, и влязло в
сила Решение № ......../............2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за
класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящият
Договор при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Абонаментна
поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози”
ЕООД за срок от една година”, както следва:
1/ Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения
на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда”;
2/ Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения
на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив”;
3/ Обособена позиция № 3 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения
на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”;
*Забележка: Изписват се само обособената/те позиция/и, за които участникът е избран
за ИЗПЪЛНИТЕЛ. В случай, че за няколко позиции е избран един изпълнител, възложителят ще
включи тези позиции в един договор с изпълнителя.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугата в съответствие с условията и
изисквания на: Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за срок от една година”, Техническото предложение и Ценовото
предложение за съответната/и обособена/и позиция/ии, за която/ито е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ и да
поддържа повдигателните съоръжения в техническа и функционална изправност.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие от 12
месеца считано от датата на сключването му.
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ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Услугите абонаментно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, предмет на
този договор, се извършва в съответствие със следните нормативни документи:
- Закон за техническите изисквания към продуктите /ДВ. бр. 86 от 1 Октомври 1999 г./;
- Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни
съоръжения (НБЕТНПС) /ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010 г./;
- Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда на водене на регистър на съоръженията
/ДВ, бр.79 от 29.09.2000 г. /;
-Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините /ДВ бр. 61 от
08 Юли 2008 г./;
-Действащите стандарти в РБългария касаещи ремонта и експлоатацията на повдигателни
съоръжения;
-Техническа документация на крановете.
3.2. Срок и начин на изпълнение на услугата „Абонаментно обслужване”:
Изпълнението на услугата по абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения в
Локомотивно депо София, Вагонно депо Надежда, Локомотивно депо Пловдив, Вагонно депо
Пловдив, Локомотивно депо Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица се извършва
съгласно т. ІІ от Техническа спецификация на Възложителя - Приложение № 1 към настоящия
договор и при следните условия:
3.2.1. Абонаментното поддържане и дейности по извършване на функционалните проверки на
повдигателните съоръжения по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от „Наредба за безопасната експлоатация и
техническия надзор на повдигателни съоръжения” /НБЕТНПС/ са описани в приложение 4,
към чл.53 ал.3 на същата наредба и са следните:
а) Веднъж месечно се проверява изправността на:
- предпазните устройства;
- отделните елементи на механизмите;
- въжетата на ролковия блок и на товарозахващащия орган;
- органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга
сигнализация;
- хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и
хидравлични помпи, клапани;
- товарозахващащите приспособления;
б) Веднъж на 3 месеца се проверява за видими с невъоръжено око дефекти:
- металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки,
връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и
др.;
- електрообзавеждането на повдигателното съоръжение;
в) Веднъж на 6 месеца, се проверяват за видими дефекти: Релсов път, опори в края на
релсовия път, буфери на количката или телфера на крана и релсозахватни устройства.
г) Веднъж на една година се извършват дейностите предвидени в чл. 94 от НБЕТНПС.
3.2.2. Резултатите от проведените технически прегледи и проверки, без тези посочени в т. г) се
записват в Ремонтен дневник, за извършен/а технически преглед/функционална проверка на
повдигателно съоръжение по чл. 53, ал. 3 от НБЕТНПС.
3.2.3. За проведените технически прегледи и проверки на всяко повдигателно съоръжение от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изготвя протокол /Приложение № 7 към Техническата спецификация/, който се
подписва от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в два екземпляра, като единия се
предоставя на ползвателя.
3.2.4. Функционалните проверки и техническите прегледи се извършват по съгласуван между
двете страни по договора график и се извършват по местонахождение на съоръженията.
3.3. Срок и начин на изпълнение на услугата „Ремонт на повдигателни съоръжения”:
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3.3.1. Ремонта на повдигателните съоръжения се извършва съгласно чл. 39 от НБЕТНПС и по
местонахождение на съоръженията.
3.3.2. Към ремонт на всяко повдигателно съоръжение се пристъпва след двустранно
подписан Акт за дефектовка (Приложение № 8 към Техническа спецификация) между
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3.3. Преди пристъпване към ремонтни дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, количествено-стойностна сметка за ремонта и
график за времето на извършване на ремонтите дейности. Началото на ремонтните дейности
предварително се уточнява с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.3.4. Извършването на ремонта на повдигателните съоръжения или на отделни възли и
агрегати от тях се осъществява само с нови и неизползвани части и материали. Всички влагани
материали, части, механизми и др. ще бъдат окомплектовани с необходимата техническа
документация (паспорт, декларация за съответствие, сертификат и др.) съгласно изискванията на
Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и НБЕТНПС, която се представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди двустранното подписване на приемо-предавателния/те протокол/и по т.
3.3.5. /Приложение № 9 към Техническа спецификация/ от упълномощени представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3.5. Приемането на ремонта на повдигателните съоръжения се извършва, чрез двустранно
подписани протоколи /Приложение № 9 към Техническа спецификация/ от упълномощени
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протоколите се подписват след успешно
преминал преглед пред органите за технически надзор на всяко едно повдигателно съоръжение и
издаден акт за извършен преглед.
3.3.6. При неуспешно преминали преглед и изпитания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстранява за своя
сметка причините и представя отново повдигателното съоръжение пред органите за технически
надзор.
3.3.7. Гаранционния срок на доставените материали и части е ……… месеца (не по-малко от
12 месеца), след двустранно подписване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на приемо-предавателен протокол за извършената доставка. Приемо-предавателния протокол, е
придружен с документи съдържащи гаранционния срок на вложените части.
3.3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
представи допълнителна информация за влаганите резервни части.
3.3.9. Гаранционен срок на ремонтираните повдигателни съоръжения е ……… месеца (не по малко от 12 месеца), след двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за извършен
ремонт на повдигателното съоръжение от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3.10. За проявилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатираните недостатъци или
некачествено изпълнени работи.
3.4. Възложителя си запазва правото за промяна на броя на повдигателните съоръжения, при
необходимост, в срока на действие на настоящия договор. Същите ще се обслужват и ремонтират
при договорените условия и цени, като общата стойност на обособената позиция не се надвишава.
IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
4.1. Общата стойност на договора, включваща абонаментно поддържане и ремонт на
повдигателни съоръжения е определена в размер на …………… лв. (словом), без ДДС., както следва:
4.1.1. За Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни
съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда”, максимална
стойност ……………… лв., без ДДС, която включва:
 Обща цена за 12 месеца, за абонаментно поддържане на 69 броя повдигателни съоръжения
на територията на Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда”, …………..лв., без ДДС;
 Обща цена за извършване на ремонт на 20 броя повдигателни съоръжения на територията на
Локомотивно депо - София и Вагонно депо „Надежда”, …………..лв., без ДДС;
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4.1.2. За Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни
съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив”, максимална
стойност ……………… лв., без ДДС, която включва:
 Обща цена за 12 месеца, за абонаментно поддържане на 27 броя повдигателни съоръжения
на територията на Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив”, …………..лв., без ДДС;
 Обща цена за извършване на ремонт на 6 броя повдигателни съоръжения на територията на
Локомотивно депо - Пловдив и Вагонно депо - Пловдив”, …………..лв., без ДДС;
4.1.3. За Обособена позиция № 3 - „Абонаментно поддържане и ремонт на повдигателни
съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна
Оряховица”, максимална стойност ……………… лв., без ДДС, която включва:
 Обща цена за 12 месеца, за абонаментно поддържане на 63 броя повдигателни съоръжения
на територията на Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”,
…………..лв., без ДДС;
 Обща цена за извършване на ремонт на 31 броя повдигателни съоръжения на територията на
Локомотивно депо - Горна Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”, …………..лв., без ДДС;
4.1.4. Единичните цени за отделните видове ремонтни дейности, са съгласно ценовата оферта
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения №№ 5, 6 и 7 към договора.
* Забележка: При сключване на договора, ще се посочи/посочат само цената/ите за
обособената/те позиция/и, за които участникът е избран за Изпълнител.
4.2. Цената/цените по т. 4.1, 4.1.1., 4.1.2. и 4.1.3. и т.4.1.4. е/са с включени всички разходи по
изпълнението на услугата предмет на договора и не подлежат на промяна по време на изпълнение на
договора.
4.3. Условия на плащане
4.3.1. Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от
датата на представяне на изискуемите в т.4.3.2. документи.
4.3.2. Условия за извършване на плащането е предоставянето от страна Изпълнителя на
Възложителя /на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД,
Дирекция „ПЖПС” на следните документи:
- оригинална фактура, издадена името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр.
София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ: Пламен Пешаров, съдържаща № и предмет на договора;
- протокол/и /Приложение № 7 към Техническата спецификация/, подписан/и от
упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя, съдържащ/и резултатите от
извършена функционална проверка на повдигателно съоръжение, съгласно Списъци на Повдигателни
съоръжения за абонаментна поддръжка - Приложения № 1, № 3 и № 5 към Техническа
спецификация.
- акт/ове за дефектовка на повдигателни съоръжения, подписан/и от упълномощени
представители на Възложителя и на Изпълнителя - Приложение № 8 към Техническа
спецификация;
- приемо - предавателен/и протокол/и за приемане на ремонта, подписан/и от упълномощени
представители на Възложителя и на Изпълнителя - Приложение № 9 към Техническа
спецификация, съгласно Списъци на Повдигателни съоръжения за ремонт - Приложения № 2, № 4
и № 6 към Техническа спецификация.
4.4. Необходимите документи за извършване на плащането се представят в срок до 5 /пет/ работни
дни след приключване на отчетния период /календарен месец/, на адрес, посочен в раздел ІХ, т. 9.3 от
настоящия договор.
4.5. При непредставяне в срок на горецитираните документи, както и при представяне на
документи неотговарящи на нормативните изисквания или съдържащи некоректни данни, на
посочения адрес, срокът за плащане на услугата се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло
представянето на документите или колкото е необходимо, за да бъдат отстранени несъответствията.
4.6. Всяко плащане ще се извършва посредством банков превод по сметка на Изпълнителя в
банка ........... , клон ..........., IBAN: ..........., BIC: ..........., Титуляр: .................... При промяна на
посочените данни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок
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от настъпване на обстоятелството на посочените в настоящия договор адреси са кореспонденция. В
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се
счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява качествено и в срок без отклонения
услугата съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение № 1 към договора.
5.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество,
количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.1.3. Да задържи или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от
страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в Раздел
VІІ от настоящия договор.
5.1.5. Да прави рекламации при установяване на некачествена услуга или ремонт, която не е в
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.1.6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
5.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове
съгласно настоящия договор.
5.2.2. Да приеме изпълнението на услугите предмет на настоящия договор, по реда и условията
на настоящия договор, като участва чрез упълномощени представители, заедно с представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично
упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
5.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
5.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по
договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на
договора.
5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
5.4.1. Стриктно да съблюдава изискванията заложени в Техническата спецификация на
Възложителя, която е неразделна част от настоящия договор, като организира и координира
цялостния процес, съгласно приетата оферта;
5.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията
му по настоящия договор.
5.4.3. 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.
Да предостави на Възложителя в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение
или на допълнително споразумение за замяна посочен в офертата подизпълнител, копие на договора
или на допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66,
ал.2 и 11 от ЗОП. /Тази точка ще фигурира само в случай че Изпълнителят е посочил в офертата си,
че ще ползва подизпълнители/.
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
6.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на …………….
/словом: ………./
лв. без ДДС, което представлява 5 % от общата стойност на договора без ДДС, посочена в т. 4.1. от
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настоящия договор, дължима на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и се представя в една от
следните форми:
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност не по-малък от 30
/тридесет/ дни след изтичане на срока на договора,
или
- парична сума /депозит/, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „БДЖПътнически превози” ЕООД – Банка: „ОББ” АД, гр. София, клон Света София, IBAN: BG 57
UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF
или
- застраховка, в оригинал, със срок на валидност не по-малък от 30 /тридесет/ дни след
изтичане на срока на договора.
6.2. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и гаранцията за
изпълнение на договора е учредена в чуждестранна банка и чужда валута, е необходимо стойността й
да отговаря на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на
учредяването й. Същата да бъде с официален превод на български език.
6.3. Гаранцията за изпълнение /когато е банкова гаранция или застраховка/ се усвоява от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез декларация до съответната банка или застраховател, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в
нарушение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне
на доказателства.
6.4. При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за решението си и за размера на усвоената част от гаранцията.
6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените
неустойки и обезщетения.
6.6. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума),
преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на раздел VІІ от настоящия договор до
30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.
6.7. В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза,
или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 дни от направеното
искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.
6.8. В случай, че застрахователят, издал застраховката за изпълнение на договора, се обяви в
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или му се отнеме лиценза,
или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 дни от направеното
искане, съответната заместваща застраховка от друго застрахователно дружество.
6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените
неустойки и обезщетения.
6.10. При едностранно прекратяване/разваляне на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора сумата от гаранцията се
усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване / разваляне на договора.
6.11. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд до
решаване на спора.
VІІ. САНКЦИИ
7.1. При забава на изпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи
неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от
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стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по–
големи.
7.2. При пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят дължи
неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.
7.3. Възложителят усвоява начислените по предходните точки неустойки от внесената от
Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора или от всяка друга сума, дължима на Изпълнителя
по този договор.
7.4. В случай, на закъснение в плащане на извършените услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за всеки ден закъснение, но не повече
от 10 % от стойността на неизпълнението.
VІІІ. СПОРОВЕ
8.1. Всеки спор между страните, 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.
8.2. В случай, че не бъде постигнато съгласие по чл. 8.1, от настоящия договор, всички
спорове, породени от този договор, или отнасящи се до него, ще бъдат решавани по съдебен ред,
пред компетентния съд в Р. България.
ІХ. СЪОБЩЕНИЯ
9.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.2. За дата на съобщението се смята:
9.2.1. датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;
9.2.2. датата на приемането – при изпращане по факс;
9.2.3. датата, посочена обратната разписка – при изпращане по пощата.
9.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия
Договор и предаване на документи се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. София 1080
.................................
ул. „Иван Вазов” № 3
..................................
Дирекция „ПЖПС”
..................................
отдел: „Енергийна ефективност”
....................................
тел:
тел. ...................... ....
факс:
факс:..........................
9.4. При промяна адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната. В случай, че страната по договора не изпълни това свое задължение, всички съобщения
изпратени до последния валиден по договора адрес се считат за получени от адресата.
Х. ФОРСМАЖОР
10.1. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, засегнатата страна се задължава да
уведоми в тридневен срок другата страна като посочи началната и крайната дата на събитията, както
и да й представи съответни официални документи, издадени от компетентни инстанции на дадената
държава.
10.2. Страните по настоящия договор не носят отговорност за пълно или частично
неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи не непреодолима сила.
ХІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14.1. Изменения в настоящия договор не се допускат, освен в случаите на чл. 116 ал. 1 от ЗОП.
14.2. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия
договор се удължава с тяхното времетраене.
14.3. Настоящият договор се прекратява:
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1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора - с 10-дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно
10-дневно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;
5. с окончателното му изпълнение;
6. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;
7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка –
предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление в срок до 10 дни след настъпване
на обстоятелствата, след уреждане на финансовите взаимоотношения.
14.4. Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, когато Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от десет работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани нередности;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител,
различен от посочения в офертата му;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.
Настоящият договор се състои от ….. /……/ страници и се състави, подписа и подпечата в два
еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
Приложение:
1. Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна
поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози”
ЕООД”;
2. Техническо предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 1 – „Абонаментно
поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - София и
Вагонно депо „Надежда”;
3. Техническо предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 2 - „Абонаментно
поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Пловдив и
Вагонно депо - Пловдив”;
4. Техническо предложение на Изпълнителя за Обособена позиция № 3 - „Абонаментно
поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на Локомотивно депо - Горна
Оряховица и Вагонно депо Горна Оряховица”;
5. Ценова оферта на Изпълнителя за Обособена позиция № 1;
6. Ценова оферта на Изпълнителя за Обособена позиция № 2;
7. Ценова оферта на Изпълнителя за Обособена позиция № 3;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пламен Ангелов Пешаров
Управител
на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД
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