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за абонаментно и сервизно обслужване на асансьорни уредби е доставка на резервни части за 1

j n i
УМБАЛ „Царица Иоанна-ИСУЛ" ЕАД'

Днес, I f i S . ' 2019 г„ в гр. София между:

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, ЕИК 831605806, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, ул. „Бяло море” № 8, представлявана от проф. д-р Бойко Коруков, 
дм -  изпълнителен директор, наричана за краткост „Възложител" от една страна, и

„Експрес Лифт Сервиз” ООД, ЕИК 020265561. със седалище и адрес на управление 
в гр. София ул. „Хубавка” № 4, ет. 1, представлявано от Александър Генов -  управител, 
наричано в договора за краткост „Изпълнител”, от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните'4, а всеки от тях поотделно „Страна“), на 
основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проведена процедура на 
възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е 
публикуване в АОП под ID № 9093214 и Протокол от 11Л1.2019 г., утвърден от 
изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет 
„Абонаментно и сервизно обслужване на асансьорни уредби с доставка на резервни 
части за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” се сключи настоящият договор, като 
страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави срещу 
възнаграждение и при условията на този договор абонаментната поддръжка на асансьорните 
уредби на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, посочени в Техническата спецификация.

(2) Абонаментната поддръжка на асансьорните уредби включва: труд, профилактика, 
смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички 
функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите 
(четири пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, 24-часово 
непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с 
оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на 
елементи от нея с оригинални, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и технически 
надзор на асансьори (поел. изм. с ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г.).

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в съответствие с 
Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото предложение на 
изпълнителя -  приложения към настоящия договор.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 4. Срокът за изпълнение на услугите е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата 

на влизане в сила на договора.
Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна- 

ИСУЛ” ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море” № 8.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) За предоставянето на услугите, предмет на договора, общата стойност на 
всички извършени плащания по този договор не може да надвишава сумата от 48 965.00 лева 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и пет лв.) без ДДС и 58 758.00 лева



(петдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и осем лв.) с ДДС, в т.ч. абонаментна такса за 
целия срок на договора в размер на 25 956.00 лева (словом: двадесет и пет хиляди 
деветстотин петдесет и шест лв.) без ДДС и 31 147.20 лева (словом: тридесет и една хиляди 
сто четиридесет и седем лв., 0,20 ст.) с ДДС, и бюджет от 23 000 лв. без ДДС за резервни 
части и елементи при необходимост от ремонти за срока на договора.

(2) Възложителят заплаща на изпълнителят месечна абонаментна такса в размер на 
2 595.60 лв. с ДДС, платима отложено до 60 дни, по следната банкова сметка представена от 
изпълнителя: IBAN: BG48PRCB92301032167412, BIC: PRCBBGSF

(3) Месечната абонаментна такса за абонаментна сервизна поддръжка на асансьорните 
уредби, включва: труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и 
регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и 
технически обслужвания на асансьорите (четири пъти годишно), определени в действащите 
нормативни документи, 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт 
или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление 
на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални, съгласно Наредба за безопасната 
експлоатация и технически надзор на асансьори.

(4) Стойността на вложените резервни части и/или елементи посочени в техническата 
спецификация на възложителя, се заплащат с абонаментната такса дължима за месеца, в 
който е приет извършения ремонт. Вложените резервни части и/ елементи се заплащат по 
цени, посочени от изпълнителя в представеното по процедурата ценово предложение -  
неразделна част от договора.

(5) Стойността на вложените резервни части и/или елементи извън посочените в 
техническата спецификация на възложителя, се заплащат с абонаментната такса дължима за 
месеца, в който е приет извършения ремонт. Вложените резервни части и/или елементи се 
заплащат по цени, посочени в представена от изпълнителя и приета от възложителя оферта.

(6) Заплащането на подменените/вложените елементи и/или части за асансьорните 
уредби по ал. 4 и ал. 5 се извършва само след предварителното одобрение на възложителя и 
след представяне на следните документи:

1. Констативен протокол, удостоверяващ вида на повредата и необходимостта от 
подмяна на съответните елементи и/или части, подписан от представител на изпълнителя;

2. Одобрена от възложителя количествено-стойностна сметка, съгласно Ценовото 
предложение на Изпълнителя и/или ценова оферта за елементи и/или части, които не са 
включени него, необходими за възстановяване работоспособността на съответната 
асансьорна уредба;

3. Двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършените ремонтни 
дейности и вложените елементи и части за отстраняване на повредата и въвеждането на 
асансьорната уредба в редовна експлоатация;

4. Оригинална данъчна фактура, издадена от изпълнителя.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. При подписването на този Договор, изпълнителят представя на възложителя 
гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС 
по чл. 6, ал. 1, а именно 2 448.25 лева (две хиляди четиристотин четиридесет и осем лв., 0,25 
ст.), наричана по-нататък в договора „Гаранцията за изпълнение“, която служи за 
обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по Договора.

Чл. 8. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, същата се внася 
по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG41UBBS88881000322926, BIG КОД: 
UBBSBGSF;

Чл. 9. (1) 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, 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;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност 
на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) 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.

Чл. 10. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, в 
която възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която 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 след прекратяването на договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличието на основание за това, 
са за сметка на изпълнителя.

Чл. 11. (1) Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение, в пълен размер, в 
срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно 
приемане на Услугите, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на изпълнителя;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 

представител изпълнителя или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на изпълнителя или 
упълномощено от него лице.

(3) 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 
на 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 гаранциите.

Чл. 12. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения 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.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на договора;
2. да иска и да получава от възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на договора.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва абонаментната поддръжка на асансьорните уредби включваща: труд, 

профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването 
на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на 
асансьорите (четири пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, 24-



часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни 
части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна 
на елементи от нея с оригинални, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и 
технически надзор на асансьори (поел. изм. с ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г.).

2. да извършва дейностите свързани с абонаментна сервизна поддръжка и ремонт на 
асансьорните уредби в съответствие с техническа спецификация на възложителя, 
техническото и ценовото предложение на изпълнителя, и нормативните актове, уреждащи 
дейността;

3. да състави за всяка асансьорна уредба, приета за абонаментно обслужване, 
констативен протокол, в който се отразява фактическото й състояние, подписан от 
Изпълнителя и упълномощено лице на Възложителя;

4. в работни дни /понеделник -  петък/ да осигури непрекъснато присъствие на 
минимум един квалифициран сервизен специалист в часовия диапазон от 07.30-16.30 часа, 
позициониран в работно помещение предоставено от Възложителя;

5. да реагира при извършване на сервизно обслужване и аварии след повикване, както
следва:

а) аварийно (при сигнализация, че в кабината е заседнал човек), в работни дни, от 
08.00 - 16.30 часа - 5 минути;

б/ аварийно (при сигнализация, че в кабината е заседнал човек), в работни дни от 
16.30 до 08.00 часа - 45 минути;

в/ аварийно (при сигнализация, че в кабината е заседнал човек), в празнични и 
почивни дни - 45 минути;

г/ сервизно (при сигнализация/повикване за нарушаване функцията на асансьорната 
уредба) -  24 часа.

6. да отстранява повредата при изпълнението на услуги свързани с абонаментната 
сервизна поддръжка на асансьори, когато дейността не е свързана с подмяна на елементи и 
части - 12 часа след диагностицирането на повредата.

7. да отстранява повредата при изпълнението на услуги свързани с абонаментната 
сервизна поддръжка на асансьори, когато дейността е свързана с ремонт и подмяна на 
елементи и части, включени в настоящата техническа спецификация -  5 работни дни след 
представена оферта и одобрение на Възложителя;

8. да води дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьорните 
уредби и резултатите от извършените проверки и ремонти, и към който да прилагат 
екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и 
преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на заменени предпазни 
устройства;

9. да отстрани за своя сметка допуснатите грешки и констатираните от възложителя 
недостатъци, дефекти и некачествено извършени работи. В случай на некачествен ремонт, 
извършен от изпълнителя, същият се отстранява за сметка на изпълнителя.

10. да осигури минимум 12 месечен гаранционен срок на извършените ремонтни 
работи, свързан с изпълнение на абонаментната поддръжка, който започва да тече от датата 
на приемането им, установено с двустранно подписан протокол.

11. да осигури минимум 12 месечен гаранционен срок на вложените елементи и 
части или този на производителя, ако е по-дълъг.

12. в рамките на гаранционния срок, да отстранява за своя сметка повредите, 
възникнали в резултат на некачествено изпълнение или некачествено извършената работа.

13. да извършва всички дейности при строго съблюдаване на изискванията на 
нормативната уредба на Република България по отношение на безопасни условия на труд.

14. да извършва обслужването на 9 броя GSM модули за връзка със сервиза и да 
заплаща таксата за 9 -  те броя SIM карти към обслужващия мобилен оператор.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи услугите, включени в абонаментната поддръжка в 

уговорения срок, количество и качество, съгласно техническата спецификация на



възложителя, техническото и ценовото предложение на изпълнителя, както и нормативните 
актове уреждащи дейността;

2. да контролира изпълнението на поетите от изпълнителя задължения, в т.ч. да иска 
и да получава информация от изпълнителя през целия срок на договора, и да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с това да пречи 
на оперативната дейност на изпълнителя;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
изпълнителя на изготвените от него протоколи, предложения за ремонти и оферти или 
съответна част от тях;

4. възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя в 
рамките на обекта, в който се намира, подлежащите на абонаментна сервизна поддръжка и 
ремонт асансьорни уредби, в резултат на които действия и/или бездействия възникнат: смърт 
или трудова злополука, на което и да било физическо лице. или загуба, или нанесена вреда 
на каквото и да било имущество в обектите, вследствие изпълнение предмета на договора по 
време на действието му.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. в 10-дневен срок от датата на влизане в сила на договора да предаде на 

изпълнителя, а изпълнителят да приеме за съхранение наличната техническа документация 
на асансьорните уредби, описана подробно в чл. 1, ал. 1 от договора. В протокола се отразява 
реалното техническо състояние на асансьорните уредби към датата на предаване и приемане. 
Документацията се връща на възложителя при прекратяване или изтичане на срока на 
настоящия договор, което се удостоверява с протокол подписан от оправомощени 
представители на Страните.

2. да предостави и осигури достъп на изпълнителя до информацията, необходима за 
извършването на услугите, предмет на договора, при спазване на относимите изисквания 
или ограничения съгласно приложимото право.

3. да оказва съдействие на изпълнителя във връзка с изпълнението на договора, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки при изпълнението му, когато 
изпълнителят поиска това;

4. да гарантира на изпълнителя достъп, свързан със спасяването на хора с цел 
осигуряване на 24-часовото непрекъснато аварийно обслужване на асансьора;

5. да участва със свои представители при ежегодните периодични прегледи и други 
проверки, като предявява своите искания и подписва съответните книжа;

6. да заплати на изпълнителя дължимите възнаграждения в размер, по реда и при 
условията, предвидени в този договор.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. При просрочване изпълнението на задълженията по този договор, 
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5 % (процента) от 
стойността на договора.

Чл. 18. При констатирано некачествено и/или друго непълно изпълнение на отделна 
дейност или при отклонение от изискванията на възложителя, посочени в техническата 
спецификация, възложителят има право да поиска от изпълнителя да изпълни изцяло и 
качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 
случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, възложителят има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 19. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 
страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността 
на договора.

Чл. 20. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото 
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.



ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, СЪГЛАСНО ДЕФИНИЦИЯТА ПО ЧЛ. 28 НА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 

АПРИЛ 2016 ГОДИНА(РЕГЛАМЕНТА), ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА 
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 21. (1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и задължения на 
страните, във връзка с данни и информация, определена като поверителна, които са станали 
известни по време на извършване на дейностите, описани в настоящия Договор.

(2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за поверителни и 
Страните се задължават да не предоставят на трети страни и лица, личните данни, предмет 
на Договора, или лични данни и информация, станали им известни при изпълнение на 
договора.

(3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва да бъде 
изрично деклариран, с подписите на представителите на страните.

Чл.22. Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са 
необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер и да се 
гарантира, че тяхната поверителност по никакъв начин не е нарушена.

Чл.23. Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще използват само 
обработващи лични данни, както и че са предприели достатъчни подходящи технически и 
организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с 
изискванията на Регламента и по този начин осигуряват защита на правата на субектите на 
данни.

Чл.24. Страните въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за да се 
гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за 
всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните 
лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

Чл.25. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното 
национално законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за защита 
на личните данни и на Регламента.

Чл.26. Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила относно 
обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените лични данни са 
достъпни само за надлежно упълномощени служители.

Чл.27.Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия Договор или 
по време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за постигане на целите 
и предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на 
подписване на договора.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на договора;
2. с изразходване на стойността в срока на договора;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни 
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице -  страна по договора без правоприемство;
(2) Договорът може да бъде прекратен
1 .по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2.когато за изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация;



Чл. 29. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и следващите от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ 
срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на изпълнителя всеки от следните случаи:

1. когато изпълнителят не е започнал изпълнението на услугите в срок до 15 
(петнадесет) дни, считано от датата на влизане в сила на договора;

2. изпълнителят е прекратил изпълнението на услугите за повече от 3 (три) дни;
3. изпълнителят е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на 

поръчката, посочени в договора и приложенията към него;
4. изпълнителят не отстрани в срока, определен от възложителя, констатирани 

недостатъци, дефекти и некачествено извършени работи при изпълнение на услугите по 
абонаментна сервизна поддръжка на асансьорните уредби, или при некачествено изпълнени 
ремонти по подмяна на елементи/части;

5. изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по договора.
(3) Възложителят може да развали договора само с писмено уведомление до 

изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
изпълнителя, то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.

Чл. 30. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, 
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 
Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 
този договор.

Чл. 31. Възложителят има право да прекрати едностранно настоящия договор с 30 
/тридесет/ дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойки, обезщетения или 
пропуснати ползи и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става 
след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните, за извършените от страна 
на изпълнителя, и одобрени и приети от възложителя услуги, предмет на договора.

Чл. 32. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Чл. 33. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както
следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Бяло море” № 8, тел.: 
02 9432147, Лице за контакт: инж. Цонка Малинова

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Хубавка” № 4, ет. 1 
тел.: 02 8710019, факс: 02 8704379, e-mail: expressls@ahv.bg, Лице за контакт: Александър 
Генов

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 

куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
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(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 
и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 
срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Чл. 34. Този договор е изготвен и подписан в 2 (три) еднообразни екземпляра -  един 
за възложителя и един за изпълнителя.

Чл. 35. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения:

1. Техническа спецификация на възложителя;
2. Техническо предложение на изпълнителя;
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Раздел Ш.Техническа спецификация-параметри Таблица № 1

№ по 
ред
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1 2 3 4 5 6 8
1 Клиника по хирургия ФОЗ 4 болничен 500 кг 6 0,5м/сек
2 Клиника по хирургия 1 4 болничен 500 кг 6 0,5м/сек
3 Клиника по хирургия 2 4 болничен 500 кг 6 0,5м/сек
4 Клиника нервни болести АВ 4 пътнически 500 кг 6 0,5м/сек
5 Клиника нервни болести 4 болничен 500 кг 6 0,5м/сек
6 Поликлиника ляв 4 болничен 500 кг 6 0,5м/сек
7 Поликлиника десен 4 болничен 500 кг 6 0,5м/сек
8 Поликлиника десен 6 пътнически 300 кг 3 0,63м/сек
9 Клиника по лъчелечение 1 кухненски 100 кг 0
10 Клиника по УНГБ 5 пътнически 630 кг 6 0,63м/сек
11 Клиника по хемодиализа 2 платформа 100 кг 0
12 Клиника по лъчелечение 1 платформа 200 кг 0

13 Диагностично-консултативен блок - 
пътнически 1 болничен 500 кг 6 0,73м/сек



Приложение № 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Участник: „Експрес Лифт Сервиз“ ООД (фирма)
ЕИК/ код по БУЛСТАТ: 020265561, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н 
Витоша, ул.Омая 8А, адрес за кореспонденция: гр.София, жк.Гео Милев, ул.Хубавка №4, тел 
02 871 00 19, факс 02 8 70 43 78, email expressls@abv.bg във връзка с участие в поръчка, 
възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с 
предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на асансьорни уредби е доставка на 
резервни части за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

С настоящото приемаме изцяло, без резерви или ограничения, в тяхната цялост 
условията на настоящата обществена поръчка.

Представяме на Вашето внимание нашето предложение за изпълнение на поръчката 
при пълно съобразяване с изискванията на Възложителя, посочени в техническата 
спецификация, както следва:

1. Ще осигурим в сградата на Възложителя един квалифициран специалист (монтьор 
по поддръжката на асансьорните уредби) за непрекъснато присъствие в часовия от 08:00 
-46:30 часа от понеделник до петък;

2. Предлаганият от нас срок за реакция при извършване на сервизно обслужване и 
аварии след повикване е както следва:

а) аварийно (при сигнализация, че в кабината е заседнал човек), в работни дни, от 
08.00 - 16.30 часа - 5 (пет) минути;

б/ аварийно (при сигнализация, че в кабината е заседнал човек), в работни дни от 
16.30 до 08.00 часа - 45 (четиридесет и пет) минути;

в/ аварийно (при сигнализация, че в кабината е заседнал човек), в празнични и 
почивни дни - 45 (четиридесет и пет) минути;

г/ сервизно (при сигнализация/повикване за нарушаване функцията на асансьорната 
уредба) -  24 (двадесет и четири) часа.

3. Предлаганият от нас срок за отстраняване на повреда (когато дейността не е 
свързана с подмяна на елементи и части) 12 (дванадесет) часа след диагностицирането на 
повредата.

4. Предлаганият от нас срок за отстраняване на повреда (когато дейността е 
свързана с ремонт и подмяна на елементи и части, включени в техническата спецификация) 
5 (пет) работни дни след одобрение на Възложителя.

5. Предлаганият от нас гаранционен срок на извършените ремонтни работи, свързан с 
изпълнение на абонаментната поддръжка е 12 (дванадесет) месеца.

6. Предлаганият от нас гаранционен срок на вложените елементи и части при 
изпълнение на абонаментната поддръжка е 12 (дванадесет) месеца.

7. Ще обслужваме 9 броя GSM модули за връзка със сервиза и ще заплащаме таксата 
за 9 -  те броя SIM карти.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с предложеното от нас изпълнение. /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Дата: 20.10.2019 г.

mailto:expressls@abv.bg


Приложение № 9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: „Експрес Лифт Сервиз“ ООД (фирма)
ЕИК/ код по БУЛСТАТ: 020265561, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Витоша, 
ул.Омая 8А, адрес за кореспонденция: гр.София, жк.Гео Милев, ул.Хубавка №4, тел 02 871 00 19, 
факс 02 870 43 78, email expressls@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по 

реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на асансьорни уредби с 
доставка на резервни части за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, Ви представяме нашето 
ценово предложение, както следва:

1. Предлаганата от нас месечна абонаментна такса за изпълнение предмета на 
поръчката е в размер на 2163.00(две хиляди сто шестдесет и три)лева без ДДС и 2595.60(г)вс хиляди 
петстотин деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки)яева с вкл. ДДС, в т.ч.:

№ Асансьорна уредба спипки
бр.

м есечна 
такса  без 

ДДС

месечна такса с 
ДДС

1 Клиника по хирургия ФОЗ - болничен 4 169.00 202.80
2 Клиника по хирургия 1 - болничен 4 169.00 202.80
3 Клиника по хирургия 2 - болничен 4 169.00 202.80
4 Клиника нервни болести АВ - пътнически 4 179.00 214.80
5 Клиника нервни болести - болничен 4 169.00 202.80
6 Поликлиника ляв - болничен 4 225.00 270.00

7 Поликлиника десен - болничен 4 225.00
270.00

8 Поликлиника десен - пътнически 6 204.00
244.80

9 Клиника по лъчелечение - кухненски 1 50.00 60.00
10 Клиника по УНГБ - пътнически 5 210.00 252.00
11 Клиника по хемодиализа - платформа 2 60.00 72.00

12 Клиника по лъчелечение - платформа 1 85.00
102.00

13 Диагностично-консултативен блок -  пътнически 6 204.00
244.80

14
Месечна абонаментна такса за SIM карти на GSM 
модулите за връзка със сервиза /за 9 броя/

45.00
54.00

2. Предлаганата от нас абонаментна такса за целия срок на договора е в размер на 
25956.00{двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и шест)лева без ДДС и 31147.20{тридесет 
и една хиляди сто четирдесет и седем лева и двадесет стотинки)лева с вкл. ДДС.

3. Предлаганите от нас цени на резервните части и елементи, които ще бъдат влагани 
изпълнението на поръчката са както следва.
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Резервни части и елементи Ед.
мяр
ка

Кол
и
чест
во

Ед. цена 
без ДДС

Ед. цена с 
ДДС

1. Повдигателен механизъм бр. 1 6861.00 8233.20
2. Отклонителна конструкция бр. 1 263.00 315.60
3. Обтегачна тежест бр. 1 321.00 385.20
4. Предпразен праг бр. 1 162.14 194.57
5. Предпазна летва бр. 1 187.40 224.88
6. Клинов механизъм бр. 1 593.20 711.84
7. Контакти врати бр. 1 71.60 85.92
8. Заключалки бр. 1 351.60 421.92
9. Ел. двигател _бр- 1 3760.00 4512.00
10. Задвижващ ремък на автоматична врата бр. 1 421.00 505.20
11. Бутон „Стоп“ бр. 1 121.40 145.68
12. Спирачки бр. 1 398.00 477.60
13. Контакти крайни спиркови бр. 1 261.35 313.62
14. Магнити бр. 1 85.60 102.72
15. Магнитни датчици бр. 1 231.20 277.44
16. Фотозавеса бр. 1 1231.40 1477.68
17. Буферно устройство/диктор / на вратите бр. 1 192.30 230.76
18. Заключващ механизъм на автоматични врати бр. 1 461.20 553.44
19. Отключващ лост бр. 1 98.35 118.02
20. Свързващи клеми бр. 1Т ~ 15.70 18.84
21. Ел лампи в кабините бр. 1 29.00 34.80
22. Контролни лампи на бутоните бр. 1 12.60 15.12
23. Противотежести бр. 1 78.40 94.08
24. Скоростен ограничител бр. 1 700.00 840.00
25. Контакт на ограничител на скоростта бр. 1 195.60 234.72
26. Контакт за автоматични врати бр. 1 121.60 145.92
27. Автоматични предпазители бр. 1 91.30 109.56
28. Основа на предпазител бр. т ~ 29.00 34.80
29. Стъкло за врата бр. 1 35.00 42.00
30. Ръкохватка на врата бр. 1 75.00 90.00
31. Пружина на автоматична врата бр. 1 241.00 289.20
32. Ремък на задвижващо устройство на 

автоматична врата
бр. 1 320.00 384.00

33. Буфер пружинен за задвижващо устройство на 
автоматична врата

бр. 1 253.00 303.60

34. Фотоклетка бр. 1 387.00 464.40
35. Контактор и контакти в командно ел. Табло бр. 1 292.13 350.56
36. Носещо въже бр. 1 3062.50 3675.00
37. Въже скоростен ограничител бр. 1 760.00 912.00
38. Контакт предпазна летва бр. 1 121.13 145.36
39. Силов контакт 220 в. бр. 1 49.16 58.99

Обща стойност без ДДС 22941.86

Дата: 20.10. 2019 г. ДЕКЛАРАТОР: /Александър Генов/
Име и фамилия

С на лицето (и печат)




