ЕООД „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” - ХАСКОВО
гр. Хасково, ул. „Ивайло” No 1, ет.3, тел. 038 662122

Документация
за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда
на глава 8“а“ от ЗОП, чрез публична покана, с предмет: „Доставка и монтаж
на девет броя неупотребявани автомата за платено паркиране за
нуждите на „Тролейбусен транспорт” –ЕООД, гр. Хасково“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Тролейбусен транспорт” ЕООД - гр. Хасково, кани всички
заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител на
обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет:
„Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани автомата за
платено паркиране за нуждите на „Тролейбусен транспорт” – ЕООД гр.
Хасково“.

I.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
Възложител на обществената поръчка, възлагана по реда на Закона за
обществените поръчки е „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” - ЕООД
Хасково, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, област
Хасковска, ПК 6300, ул. „Ивайло” № 1,ет.3, тел.: , 038-624074,038-662122
сайт: troleibusi.hs@abv.bg, профил на купувача: tths.bg
1. Предмет на поръчката – „Доставка и монтаж на девет броя
неупотребявани автомата за платено паркиране за нуждите на
„Тролейбусен транспорт” – ЕООД гр. Хасково“.
2.
Техническа спецификация - Доставените и монтирани девет броя
неупотребявани автомата за платено паркиране, трябва да са в пълно
съответствие с описаните по-долу изисквания на Възложителя:
2.1. Апаратът да е с форма близка до правоъгълен папалелепипед с
височина не повече от 1,90 м. лесно различим на фона на паркиралите
автомобили;
2.2. Цвят на конструкцията – тъмно син поне 60 % от повърхността на
машината;
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2.3. Апаратът да дава визуална информация, на български език и поне
на един от официалните езици в ЕС - текущ час, дата, цена, както и
периода за който е платено паркирането;
2.4. Автомаът да позволява лесна работа и да е с ясно различими
бутони за манипулация;
2.5. Да издава талони на български език с информация за - час, дата,
дължима сума за паркирането, час от и до на паркирането и определени
условия за паркирането;
2.6. Да е защитен максимално от влиянието на околната среда и от
физически интервенции;
2.7. Апарата да работи с български и евро монети;
2.8. Отделението, в което ще се съхраняват монетите да е обособено
като трезор и да отговаря най-малко на стандарт за сигурност EN 14450 –
стъпало 2;
2.9. Автоматът за платено паркиране да осигурява инкасо в отделен съд,
без да съществува възможност за достъп на инкасиращия към монетите в
трезора;
2.10. Инкасото да е опростено, с ограничен брой манипулации, за да
позволява бързо отнасяне на събраната сума в банка или каса;
2.11. Температурен режим на работа на паркоавтомата от – 20 до + 55
градуса;
2.12. Софтуера на автомата да позволява промяна на зададената тарифа
без допълнителни устройства и да има възможност за дистанционно
следене работата на автоматите чрез включването им в терминал за
контрол;
2.13. С едно зареждане да се издават поне 6000 талона за паркиране;
2.14. Да има автономно захранване без включване към ел.мрежа;
2.15. Автоматите за платено паркиране трябва да отговарят на
актуалните (действащи към момента) Български държавни стандарти
или еквивалентни международни стандарти;
2.16. Автоматите за платено паркиране трябва да са с прилежаща
документация за доказване на техническото състояние на всеки отделен
елемент от оборудването и гаранционен срок за подръжка;
2.17. Доставените автомати за платено паркиране трябва да бъдат
придружени с необходимата документация за обслужване на български
език, оригинални гаранционни карти и други.
Забележка: От участие в процедурата ще бъдат отстранявани тези, чиито
предложения за изпълнение на поръчката не отговарят на Техническата
спецификация на Възложителя.
3.

Количество – 9 броя
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4.
Прогнозна стойност – до 66 000 лв. (словом – шестдесет и шест
хиляди лева) без ДДС или 79 200 лв. (словом – седемдесет и девет хиляди и
двеста лева) с ДДС.
5.
Начин на плащане - в срок до 30 (тридесет) дни от датата на
представяне на фактурата.
6.

Място на изпълнение – гр. Хасково.

7.
Срок на доставка - не повече от 2 /два/ календарни месеца от
датата на сключване на договор за изпълнение.
8.
Гаранционен срок:
8.1. Участниците следва да предложат гаранционно поддържане на
автоматите за платено паркиране и на всички допълнително монтирани
устройства и елементи, за срок не по - малък от 12 /дванадесет/ месеца от
датата на подписването на приемо-предавателен протокола за
съответната доставка.
8.2. Гаранционният срок на доставените паркинг автомати, както и на
всички допълнително монтирани устройства и елементи не може да бъде
по - кратък от 12 /дванадесет/ месеца.
8.3. След гаранционното обслужване /всички видови ремонти,
обслужвания, доставка на консумативи и др./, трябва да се извършва от
фирмата доставчик или от оторизирани от нея специалисти.
9.
Критерий за оценка - „най – ниска цена”.
9.1. Ценовото предложение на участника следва да се представи в
български лева без ДДС, а ако не е регистриран по ЗДДС - да посочи
крайна цена.
9.2. В цената следва да са включени всички разходи по доставката и
монтажа на автоматите за платено паркиране, франко мястото на
доставка - гр. Хасково, ул. „Цар Освободител” № 2 /Малък Бизнесцентър/.
Предложената цена да е крайна.
9.3. Предлаганата от участника цена не трябва да надвишава
планирания от възложителя финансов ресурс - до 66 000 лв. без ДДС.
Участник, предложил по - висока цена от посочения финансов ресурс на
Възложителя, ще бъде отстранен от по-нататъчно участие в процедурата.
9.4. На първо място ще бъде класиран участникът предложил „найниска цена” в лева, без ДДС за доставката и монтажът на девет броя
автомати за платено паркиране. Всеки следващ ще бъде класиран на 2-ро,
3-то и т.н място в нисходящ ред в зависимост от направеното от него
ценово предложение.
10. Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 60 /шестдесет/
календарни дни от дата на крайния срок за подаване на оферти.
11.

Финансиране – със средства на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.
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II.

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.
До участие в обявената чрез публична поканата процедура се
допускат участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1
и ал. 5 от ЗОП. Изискванията се прилагат по отношение на лицата
определени в чл. 47 ал. 4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът
удостоверява липсата на обстоятелствата по-горе с декларация по чл. 47,
ал. 9 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка
участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи
от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а по отношение на липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 – декларация. Не може да участва в
обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за
което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по т. II.1. При подписване на договора за обществена
поръчка участникът - чуждестранно физическо или юридическо лице,
определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която е установен.
2. Участникът, следва да изпълнил минимум 2 доставки с предмет
еднакъв или сходен с предмета на поръчката през последните 3 години,
считано до датата на подаване на офертата от участника.
3. Всички документи трябва да са в срок на тяхната валидност, когато
такава е изрично записана в тях или да с дата на издаване, посочена като
изискване от Възложителя.
4. В документите, съставящи офертата на Участника не се допускат
никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако
не са заверени с подпис на лицето (лицата, упълномощени от Участник,
които го представляват).
5. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с
представителни функции: назовани в съдебната регистрация или ЕИК
и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се
представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива
функции.
6. Всички документи, съставящи офертата, които не се представят в
оригинал и за които не се изисква нотариална заверка на подписа трябва
да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та,
представляващ/и Участника и свеж печат. В случай, че Участникът е
обединение/консорциум, горното изискване трябва да бъде изпълнено от
лицето, представляващо обединението/консорциума. Копията на
документите следва да бъдат четливи.
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7. Всички документи, свързани с офертата трябва да бъдат на български
език. В случай на участие на чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1а от ЗОП се
представя в официален превод.
8. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в
автентичността на представени копия от документи да изиска от
участника оригиналите или нотариално заверени копия на същите.
9. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се
зачита изписаната с думи.
В случай, че участникът е обединение на физически и/или
юридически лица, изискването се прилага за обединението като
цяло.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Всяка офертата трябва да съдържа минимум следната информация:
1.
2.
3.
4.

Представяне на участника – /Приложение 1/;
Ценово предложение - /Приложение 2/;
Техническо предложение - /Приложение 3/;
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /в случай, че
ще се използва такъв/ – /Приложение 5/;
5. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - /Приложение 6/;
6. Документ за съотвтствие на трезора с изискванията на стандарт за
сигурност EN 14450-стъпало 2.
7. Снимков материал на предлаганият модел автомат за платено
паркиране;
Копията на всички документи приложени към офертата трябва да са
заверени за вярност с оригинала с подпис на представляващия и свеж печат на
участника.
Публичното заседание на комисията ще се проведе на 08.10.2015 г. от
11.00 часа, в офис № 1 на Малък бизнесцентър, находяща се в гр.
Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 2.

Молим, попълнете приложенията и ги поставете в непрозрачен, добре
запечатан плик, на който да е описан предмета на поръчката, както и
седалище и адрес на участника. Адрес за получаване на офертите – гр.
Хасково, ул. Цар Освободител 2 /малък бизнесцентър/, ет. 2, офис 1.
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До
„......................................................” ЕООД,
гр. Хасково

Приложение № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
във възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:
„Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани автомата за платено
паркиране за нуждите на „Тролейбусен транспорт” – ЕООД гр. Хасково“
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(Или друга идентифицираща информация
в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен)
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефони:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник
в обединението, като се добавят необходимия брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или
поотделно (невярното се зачертава) от
следните лица:
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Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:……………………………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:..........................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНЕВ,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас публична покана
по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на
девет броя неупотребявани автомата за платено паркиране за
нуждите на „Тролейбусен транспорт” – ЕООД гр. Хасково“, като
подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и
приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени
в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на
поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената
поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект
на договор.
4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще
ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:
1.........................................................................................................................................
............
2.........................................................................................................................................
............
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които
ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)
5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде .......
календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
Неразделна част от настоящия документ е:
а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и
5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно
документите за регистрация;
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата, ……………………………………………………................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ...........................................................………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………
(длъжност)
на .................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ....................................,
(наименование на участника)
в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с
изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани
автомата за платено паркиране за нуждите на „Тролейбусен
транспорт” –ЕООД гр. Хасково“

ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с
влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а)
престъпление
против
финансовата,
данъчната
или
осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260
от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от
Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от
Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство
по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните
закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбележете само едно
обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно8

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към община,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е
допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен (при чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по
смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице
по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да
уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен), в които се съдържат посочените
обстоятелства (по т. 1.-4) са:
1...............................................
2...............................................
3...............................................
Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен), който е длъжен да предоставя
информация за обстоятелствата по т.1-4 служебно на възложителя, е:
1...............................................
2...............................................
3...............................................

Дата:
________/ _________ / ______
Име и фамилия на __________________________
представляващия:
Подпис на лицето и __________________________
печат:
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До
„Тролейбусен транспорт” ЕООД,
гр. Хасково

Приложение № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От …………………………………………………………………………….…………..……
/наименование на участника/
Адрес на управление: ………………………...…………………………………...………
П. код: …………….Тел: ……………. Факс: …………… e-mail: ……….....………..
Ид. № по ЗДДС ………………………………………. ЕИК: …………………………….
Представляващ участника: …………………………………...……………………….....
/име, презиме, фамилия/
Длъжност: ……………………………………………………………….....……………...…
Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………..…...…
П. код: …………….Тел: ……………. Факс: …………… e-mail: …….……………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
Във връзка с публикуваната публична покана за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани
автомата за платено паркиране за нуждите на „Тролейбусен транспорт” –
гр. Хасково“, в качеството си на участник, правя следното ценово предложение:
Цена за доставка на 9 /девет/ броя автомати за платено паркиране - ...............
/……...........................................……….............................................………./ лева без ДДС.
........................................... /................................................................................./ лева с ДДС.
Предложената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката,
съгласно обявените условия.
Настоящата оферта има валидност ………….. дни, считано от крайния срок за
получаване на оферти.

Дата:………………………….

Подпис:…………………………
/печат/
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До
„Тролейбусен транспорт” ЕООД,
гр. Хасково

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От …………………………………………......................………………………….....………
/наименование на участника/
Адрес на управление: …...............……………………………………...…………………
П. код: …………. Тел: ……………. Факс: …………… e-mail: …………….....…..
Ид. № по ЗДДС ……………………………..………. ЕИК: …………………………….
Представляващ участника: ………………………...………………………………..…..
/име, презиме, фамилия/
Длъжност: ……………………………………………………….....……………………..…
Адрес за кореспонденция: …………………………………………..………………..…
П. код: …………….Тел: ……………. Факс: …………… e-mail: ……….…………..
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
Във връзка с публикуваната публична покана за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани
автомата за платено паркиране за нуждите на „Тролейбусен транспорт” –
ЕООД, гр. Хасково“, в качеството си на участник правя следното техническо
предложение:
1.

Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани автомати за платено
паркиране, със следните характеристики:
1.1. Марка и модел: ..............................
1.2. Височина: ........................................
1.3. Цвят: .................................................
1.4. Автоматът дава визуална информация, на български език и
................................ език за текущ час, дата, цена, както и периода за който е
платено паркирането;
1.5. Издава талони на български език с информация за часа, датата,
дължимата сума за времето на паркиране, час от и до за времето на престоя
и определени условия за паркирането;
1.6. Защитен е максимално от влиянието на околната среда и от физически
интервенции;
1.7. Апаратът работи с български и евро монети;
1.8. Отделението, в което ще се съхраняват монетите е обособено като трезор
и отговаря на ................................................................, за което прилагам
съотвеният документ;
1.9. Автоматът за платено паркиране осигурява инкасо в отделен съд, без да
съществува възможност за достъп на инкасиращия към монетите в трезора;
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2.
3.
4.

5.
6.

1.10.
Температурният режим на работа на автоматът е от ............ до
............. градуса;
1.11.
Софтуера на автомата позволява промяна на зададената тарифа
без допълнителни устройства и дава възможност за дистанционно следене
работата на автоматите чрез включването им в терминал за контрол;
1.12.
С едно зареждане да се издават ............... талона за паркиране;
1.13.
Автоматът разполага с автономно захранване без включване към
ел.мрежата;
1.14.
Автоматите за платено паркиране трябва отговарят на актуалните
(действащи към момента) Български държавни стандарти или еквивалентни
международни стандарти, за което прилагам съответните документи;
1.15.
Автоматите за платено паркиране трябва са с прилежаща
документация за доказване на техническото състояние на всеки отделен
елемент от оборудването и гаранционен срок за подръжка;
1.16.
Доставените автомати за платено паркиране са придружени с
необходимата документация за обслужване на български език, оригинални
гаранционни карти и други.
Предлагам срок на доставка ............... /............................................../ работни дни.
Гаранционен срок ..................... /...................................................................../ месеца.
Заявявам, че предлаганите от мен автомати за платено паркиране са в
пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на
Възложителя.
Заявявам, че съм запознат с условията за изпълнение на поръчката и
приемам същите.
Запознат съм с клаузите на проекта на договор, изготвен от Възложителя и
приемам същите.

Настоящата оферта има валидност ……. дни, считано от крайния срок за
получаване на оферти.
Прилагам снимков материал на моделът автомат за платено паркиране.

Дата:……………………

Подпис: ………………………
/печат/
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Проект!

Приложение № 4

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка

Днес, ........................ 2015 г., в гр. Хасково, на основание чл. 101 е от Закона
за обществените поръчки и на протокол ...............................................
.................................. , и във връзка с проведена процедура за избор на
изпълнител на обществена поръчка чрез публичпа покана по реда на чл.
14, ал. 4, т. 2 от ЗОП във връзка с разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП с
предмет: .................................................... между:
1. „Тролейбусен траспорт” ЕООД със седалище и адрес на управление
гр. Хасково, ул. „Ивайло”№, ет. 3, ЕИК 836144261, представлявано от
управителя Йордан Христов Панев, наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. „...........” ................................, ЕИК………………….със седалище и адрес на
управление гр……………………………………….., представлявано от
…………………………. наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
се сключи настоящият договор за следното:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извърши доставка и монтаж на 9 (девет) броя неупотребявани автомата
за платено паркиране марка ……., модел ……….. съгласно Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предмет на публичната покана, в
съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в
публичната покана и с приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е
неразделна част от нас тоящия договор
ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2(1) Настоящият договор влиза в сила и поражда действие след
подписването му от двете страни.
(2). Срокът за доставка на автоматите за платено паркиране, е два месеца
от датата на подписване на договора.
(3). Извършването на доставката се удостоверява с приемно-предавателен
протокол, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или и
от посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3.(1). Стойността на настоящия договор, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е ………….., лв. /………….лева/ без
ДДС, или ………. лв. /……………… лева/ с ДДС.
(2). Посочената стойност е окончателна и включва всички разходи по
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доставката до гр. Хасково, ул.”Цар Освободител“ № 2 и монтажа на
автоматите за платено паркиране.
(3). Плащането се извършва от Тролейбусен траспорт”ЕООД, гр.Хасково
след подписване на двустранно подписан приемо-предавателен
протокол за доставка и представяне на оригинална фактура, издадена на
името на платеца.
Чл. 4. (1) Изплащането на дължимата сума се извършва по банков път с
отделно платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
посочена в чл. 5 ал.2 в срок до 30 дни от датата на представяне на
фактурата.
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5 . ( 1 ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сс задължава да:
1.да достави и монтира автоматите по чл. 1, предмет на настоящия
договор, в съответствие на техническите изисквания, характеристики и
параметри от документацията за участие в обществената поръчка,
придружени с необходимата документация за експлоатация на
български език. техническо обслужванеи за доказване на техническото
състояние на всеки отделен елемент от оборудването, както и да предс
тави гаранционен срок за поддръжка на паркинг автоматитеи па всички
допълнително монтирани устройства и елементи и оригинали на
гаранционните карти за това.
2.да извърши доставката и монтажът, предмет на настоящия договор в
срок и място, указани съответно в чл.2, и чл.З, ал.2 и гаранционно
поддържане в съотве тствие с чл. 5, т. 5 от нас гоящия договор
3.да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за датата на доставката
4.да издаде по законоустановения ред оригинална фактура за
извършената доставка
5.да извършва гаранционно поддържане на паркинг автоматите и на
всички допълнително монтирани устройства и елементи за срок от 12
(дванадесет) месеца, считано от датата на подписания протокол за
доставка съгласно чл. 3, ал. 3 от този дог овор.
6.В рамките на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави
рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани явни недостатъци,
липси или появили се скрити недостатъци на паркинг автоматите, като
иска отстраняването или коригирането им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по факс, телефон,
електронна поща, поща.
7.В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
предприеме незабавни действия по предявената рекламация и да
отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за
качество на доставения.
8.да представи необходимата документация за експлоатацияна български
език, техническо обслужване и за доказване на техническото състояние на
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всеки отделен елемент от оборудването на автоматите за платено
паркиране, предмет на настоящия договор
9. да извършва следгаранционното обслужване на /всички видови
ремонти, обслужвания, доставка на консумативи и др./, или оторизира
специалисти на коио да възложи тези функции.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дължимото възнаграждение
по определения в раздел III от настоящия договор начин и размер;
Банкова сметка на изпълнителя
Банка: ……………………………………………
IBAN: ……………………………………………
BIC: ………………………………………………

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
1.да заплати доставката по цена и начин, посочени в раздел III от
настоящия договор;
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да получи 9 (девет) бр.неупотребявани
автомати за платено паркиранесъгласно чл. 1 от настоящия договор само
когато същите отговарят на техническите изисквания, спецификации и
параметри от документацията за участие в публичната покана, и след
представяне на оригинална фактура, двустранно подписан приемателнопредавателсн протокол от Възложителя и Изпълнителя, както и след
представяне па необходимата документация за експлоатацияна
български език, техническо обслужване и за доказване на техническото
състояние на всеки отделен елемент от оборудванетона същите;
(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1.да получи изпълнение на предмета на договора в пълния му обем и в
уговорените в него срокове;
2.да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да получи 9 (девет) бр.неупотребявани
автомати за платено паркиране съгласно чл. 1 от настоящия договор,
само когато същите отговарят гга техническите изисквания,
спецификации и параметри от документацията за участие в публичната
покана;
3.да откаже приемането на доставка, която не отговаря на техническите
изисквания, характеристики и параметри, както и да откаже да заплати
съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
своите задължения точно съгласно договора и неговите приложения;
4. да получи гаранционно обслужване на паркинг автоматите и на всички
допълнително монтирани устройства и елементи, за срок от 12
/дванадесет/ месеца, считано от датата на подписания протокол за
доставка съгласно чл. 3. ал. 3 във връзка с чл. 2, ал. 3 от този дог овор.
V.
САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 7. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирано с двустранно 15

подписан протокол между страните, той заплаща неустойка на
Възложителя, в размер от 10 % (десет процента) от стойността на
договора. При частично неизпълнение на поетите е настоящия договор
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той заплаща неустойка на
Възложителя в размер от 10 % (десет процента) от неизпълнената част.
(2). При забавено изпълнение на поетите задължения по настоящия
договор, изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от
1% (един процент) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не
повече от общо 20 % (двадесет процента) от цената на договора.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички вреди, нанесени на
трети лица по време на изпълнение на договорената доставка и монтаж,
в следствие на негови действия или бездействия.
(4). Страни те запазват правото си да търся т обезщетение по общия ред
за всички вземания за вреди, надхвърлящи размера на неустойката.
VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8. (1) Настоящият договор се прекратява:
1.С пълното, качествено и в срок изпълнение на предмета на договора
2.по взимно съгласие па страните, изразено писмено.
3.Едностранно
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тридневно предизвестие при
констатирано несъответствие на доставените автомати за платено
паркиране с оферираните такива от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. с десетдневно писмено предизвестие, когато в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването на договора, не е в
състояние да изпълни своите задължения, включително при
невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на доставката
по причини, които не е могъл да предвиди или предотврати.
2. При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати договора без
писмено предизвестие.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, които са
настъпили в следствие на непреодолими сили. При възникване на
форсмажорни обстоятелства и неблагоприятни климатични условия,
които
възпрепятстват
изпълнението
на
задълженията
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът на доставката се удължава с толкова дни, с
колкото същият е закъснял, след представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
официален документ, удостоверяващ настъпилата невъзможност, но при
условие, че забавянето па доставката не нанася вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
В такива случаи в срок or 1 ден се иска изрично писменото съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване срока на доставката.
Чл. 10. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия
договор са в писмена или електронна форма или чрез факс, изпратени до
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ответната страна. При промяна на адреса си за кореспонденция
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
противен случай изпратенатакореспонденция на посочения в настоящия
договор адрес се счита за валидно връчена.
Чл. 11. Страните по настоящия договор ще решават споровете,
възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с
договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при
непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България.
Чл. 12. Страните по договора могат да го изменят по взаимно съгласие
чрез подписване на споразумения.
Чл. 13. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Неразделна част от Договора са:
Ценово предложение – Приложение № 1
Техническо предложение -Приложение № 3
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният ............................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ...............................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...................................................................................................................
(длъжност)
на „…………………………………...............................………, ЕИК ………………………
(наименование на подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен
търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):
„.............................................................................................................., ЕИК .........................,
изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на
„.............................................................................................................., при изпълнение на
обществена поръчка с предмет ...........................................................................................
„....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще
бъдат изпълнени от подизпълнителя)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на
посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в
горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/…............................/.............................
...........................................................................................
...........................................................................................
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Приложение № 6
СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП
Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани
автомата за платено паркиране за нуждите на „Тролейбусен транспорт” – ЕООД
гр. Хасково“
Декларатор
Административни град/село
данни
община
адрес
Длъжностно
качество
Наименование на
участник/подизпъ
лнител/съдружник
в обединение
заявяваме, че през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на
нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу доставки, еднакви или сходни с
предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:
№ Предмет
на Стойност/цена (без ДДС) и Крайна дата на Получател
изпълнената
количество/брой/обем
на изпълнение на на
доставка
и изпълнената доставка
доставката
доставката
кратко описание
1.
2.
В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас,
прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

ДАТА: __________ 2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________
(име и фамилия)
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