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за възлагане на обществена поръчка за услуги

Днес, 0 / М . Ж . , .  гр. София, между:

„МЕТРОПОЛИТЕН” еа ;д,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз Борис I” №121, ЕИК 000632256, 
представлявано от Стоян Братоев Иванов, в качеството на Изпълнителен директор, наричан 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
УНИКЕН ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, ж.к. Младост, бул. Александър 
Малинов №91, ет.З, ЕИК 131339640, представлявано от Валентин Томов Маринков, в 
качеството на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Заповед № РД12-114 от 
22.06.2018г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 
предмет:
„Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 9 броя асансьори при 
метростанция „ВИТОША” и метростанция „ЛЮЛИН”“, се сключи този договор за 
следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
„Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 9 броя асансьори при 
метростанция „ВИТОША” и метростанция „ЛЮЛИН”“ съобразно Наредбата за 
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (Приета с ПМС № 75 от 
01.04.2003 г., обн., ДВ, бр. 33 от 11.04.2003 г., в сила от 12.05.2003 г., последно изм. и доп., 
бр. 88 от 24.10.2014 г.), относимите и действащи Български държавни стандарти и при 
условията и сроковете, определени в настоящия договор, наричани за краткост „Услугите“.

(2).Списъкът на асансьорите, предмет на договора, с посочени производител /тип, 
модел/, заводски номер, година на производство, година на пуск и начало на поддръжката, 
е даден в Техническата спецификация на Възложителя за Обособена позиция №2.

Асансьорите от списъка по предходната алинея се предават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол в състоянието, в което се намират, 
като за всеки асансьор се съставя отделен протокол, с фиксирана дата за начало на 
поддръжката му.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който
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ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този 
Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до три дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до три дни от 
настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие до 
05.06.2021 г. /изтичане на гаранционния срок на асансьорите/. Датите, на които започва 
предоставянето на услугите за отделните асансьори, са посочени в Техническата 
спецификация -  Приложение №1 към Договора.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е гр. София -  обектите на метрото.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 6. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
база единичната цена, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като 
максималната стойност на договора за абона.ментно сервизно обслужване в гаранционен 
срок на 9 броя асансьори за срока на договора и съобразно предавателно-приемателните 
протоколи по чл.1, ал.З не може да надвишава 37 800 (тридесет и седем хиляди и 
осемстотин) лева без ДДС и 45 360 (четиридесет и пет хиляди триста и щестдесет) лева с 
ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“.

Месечната стойност на услугата за абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок 
на асансьорите от списъка по чл.1, ал.2 е функция от броя на поддържаните асансьори през 
съответния месец.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичната цена, свързана с изпълнението на Услугите, посочена в Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е фиксирана за времето на изпълнение на договора и не 
подлежи на промяна.

Единичната цена на услугата за абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 
асансьор е 120 (сто и двадесет) лева/месец/асансьор без ДДС, съответно 144 (сто 
четиридесет и четири) лева/месец/асансьор с ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Стойността на доставените резервни части, труда за ремонта, сервизното обслужване, 
консумативите, необходими за нормалното функциониране на асансьорите, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предвид действащия гаранционен срок за съоръженията, предмет на 
договора, през целия период на неговото действие.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
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чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети 
-  в срок до 10 {десет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния 
период.

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извърщва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния период, подписан 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; и
3. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърщва всяко дължимо плащане в срок до 10 
(десет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията 
по ал. 1.

Платената цена отговаря на броя на асансьорите, включени в протокола по т.2, 
абонаментно сервизирани през предходния месец, умножена по единичната цена за 
абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на един асансьор съгласно Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ако през даден месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърщи функционална проверка и/или 
техническо обслужване на даден/и асансьор/и, същият/ите не се включва/т в списъка на 
асансьорите по протокола по т.2, подлежащи на месечно плащане.

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извърщват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК -  офис ул. Жолио Кюри, гр. София 
В1С: ^NСК ВС8Р
IВАN: ВС51 ^NСВ 7000 1508 6256 02
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извърщени.

Чл. 10.(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част 
от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване 
на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението” от Договора, и 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) дни от 
подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 
да извърщи плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 
момента на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно 1 134 (хиляда сто тридесет и четири) лева.
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Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 
{три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична еума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. [13] от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. [14] от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. [15] от Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

Чл. 14. (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 във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
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. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като 
трето ползващо се лице (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. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
{тридесет) дни след прекратяването на Договора / приключване на изпълнението на 
Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за 
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
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(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 на 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 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. 17. 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.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, 
в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг 
от 30 {тридесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора 
на това основание;
2 . при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума 
по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 
съответствие с чл. [11] от Договора.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 -  10 от 
договора;
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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. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите и да извърши преработване и/или допълване 
в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
Ч Л .39 от Договора;
6. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
7. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. Да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, 
без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. Да поддържа асансьорите от списъка по члЛ, ал.2 в техническа изправност и безопасност 
за целия срок на изпълнение на договора;
Ю.Да изготвя график за техническо обслужване на асансьорите от списъка по чл.1, ал.2, с 
посочена дата, който да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 20-то число на предходния месец 
за одобряване;
11 .Да спазва изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор 
на асансьори (Приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г., обн., ДВ, бр. 33 от 11.04.2003 г., в сила 
от 12.05.2003 г., последно изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г.);
12. Техническото обслужване да бъде съгласно инструкциите на производителя за 
експлоатация и поддръжка на асансьорите, правилата и нормите на действащото 
законодателство;
13. При извършване на ремонтни дейности да влага резервни части и консумативи, които са 
оригинални, нови и не са рециклирани;
14. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, 
гаранционни срокове за вложените при ремонта резервни части;
15. Да извършва аварийно обслужване на асансьорите за срока на договора;
1 б.Да поддържа дежурни специалисти за контакт при спешни обаждания (през работно и 
извънработно време, почивни и празнични дни);
17. Да освободи пътниците при аварийно спиране на асансьорните уредби в срок до 45 мин. 
от уведомяването;
18. При констатации за неизправности на асансьорите, застрашаващи живота на пътниците, 
да ги спира от движение, за което да съставя протокол и да предприеме незабавни действия 
за ремонт;
19. Да извършва аварийно обслужване на асансьор в срок до 1 час от получаване на сигнал 
за аварийното му спиране;
20. Да осигури поддържането на „горещ телефон" - стационарен или мобилен, в зависимост 
от часовете на денонощието;
21. При повреда на асансьор да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок до 24 
часа независимо от деня на седмицата /работен или почивен ден/;
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22. При възникване на повреда, която не може да се отстрани в срок до 24 часа, да съставя 
протокол с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с който констатира съответната неизправност. Максималният 
срок за ремонт и пускане в експлоатация е до 3 (три) календарни дни от датата на 
съставения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол.
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите складови наличности от 
резервни части и консумативи с оглед спазване на сроковете по т.21 и т.22.
24. Да отстрани за своя сметка, в горните срокове, всички неизправности, които са 
възникнали по асансьорите, независимо от причините, с изключение на умишлено 
/злонамерено/ нанесени повреди, като в този случай представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
фактура за закупените части.
25. Да изпълнява услугата с квалифициран технически състав, както и с необходимите 
технически средства и оборудване, с които да гарантира професионално и качествено 
изпълнение на услугата за срока на договора.
26. “̂Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промени в списъка на техническия състав, 
изпълняващ предмета на договора. При необходимост от замяна на лице от този списък, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ново лице с еквивалентна 
или по-добра професионална правоспособност.
27. Да опазва съществуващото имущество, съоръжения, мрежи и инсталации на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не допуска нанасянето на каквито и да е вреди по тях. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички вреди, причинени 
виновно от негови работници и/или съоръжения и да възстанови повреденото в предишния 
му вид и функции със собствени средства.
28. Да инструктира своите работници и служители, пряко ангажирани с изпълнението на 
договора, да спазват разпоредбите на действащото законодателство по безопасност и 
хигиена на труда и противопожарна охрана.
29. Да осигури на работниците и служителите необходимото работно облекло и лични 
предпазни средства за извърщване на дейностите, предмет на договора.
30. Да представя необходимите документи, доказващи фактически извърщените дейности.
31. Да вземе всички мерки за предотвратяване на щети, увреждания или смърт на 
физически лица или вреди на юридически лица, които не са страна по договора.
32. Да вземе мерки за опазване на околната среда в съответствие с всички нормативни 
изисквания, независимо дали има за това предписания, указания и дали е предвидено в 
договора.
33. Да почиства обектите, предмет на договора, и да извозва отпадъците за своя сметка, 
включително и след окончателното приключване на дейностите по предмета на договора.
34. Да изпълнява задълженията си по този договор в съответствие с: изискванията на 
нормативните разпоредби и актовете, действащи по време на изпълнение на настоящия 
договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора, техническата 
спецификация и документацията за обществената поръчка.
35. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, удостоверяващи съответствието на 
материалите и изделията за влагане със съответните спецификации и стандарти, съгласно 
действащата нормативна уредба.
36. Да поддържа застраховка „Обща гражданска отговорност” за причинени от него 
имуществени и неимуществени вреди на трети лица, при или по повод осъществяване на 
стопанската му дейност.
37. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 {три) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 {дни) дни от сключването на договор за подизпълнение 
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
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Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
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, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 
това да пречи на изпълнението.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период !месец!, когато отговаря 
на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в 
този Договор;
3. 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;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
39 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно 
клаузите на чл. 16/20 от Договора.
7. Да осигури безпрепятствен достъп до асансьорите;
8. Да изготвя и подписва чрез упълномошени от него лица протоколите във връзка с 
изпълнението на договора;
9. Да заплати договорената цена при посочените в договора условия и при точно 
изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. При повреда и нарушаване на нормалния режим на работа на асансьорите да уведомява 
незабавно по телефона, писмено, по електронна поша или по факс ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период (месец) се 
документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от 
Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите в определен от него срок, като в 
такъв случай преработването и/или допълването се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е 
изцяло за негова сметка / когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 
уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже 
приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходяш срок за 
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
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САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 28. (1) При виновно забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на каквото и да е 
задължение, произтичащо от клаузите по този договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 3% на ден от пълната месечна стойност на услугата за всички 
асансьори от списъка по чл.1, ал.2, за всеки ден забава, но не повече от 30% от нея.

Чл. 29. При констатирано лощо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
дейност/задача 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/задача, 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. 30. 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. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка 
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение или чрез прихващане на дължимите 
по договора суми, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 32. 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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ИА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Този Договор се прекратява;
1. с изтичане на Срока на Договора и изпълнението на всички задължения на Страните по 
него;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 {седем) дни от 
настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
(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 -  по искане на всяка от Страните;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие.

Чл. 34. (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 Ч Л .87 и сл. 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:
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1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 {десет) 
дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 {десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката. Техническата спецификация и Техническото предложение.

Чл. 35. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.

Чл. 36. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБИДИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора 
и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 38. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са 
длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 39. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или 
по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската 
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, 
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 
изпълнението на Договора.
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член. Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 
или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган 
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от 
нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на 
тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобшения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни 
и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено.

Чл. 41. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичаши от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 42. 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 ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 43. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на 
това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 
3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
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(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност 
за изпълнение на Договора.
(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 44. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват 
от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 45. (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. „Антим I” № 35
Тел.: +359 2 921 2067
Факс: +359 2 921 2244
е-таП: гпе1го@те1гороИ1ап.Ь8
Лице за контакт: инж. Румен Стоянов

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1715, ж.к. Младост, бул. Ал. Малинов №91, ет.З 
Тел.: 0882 694 315 /инж. Хр. Таков/; 0885 120 045 /офис/ 
е-таИ: Ьг151:о.1акоу@.ип1кеп.Ьа. оШсе@ип1кеп.Ь§
Лице за контакт: инж. Христо Таков

(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;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(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 5 {пет) 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.
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 {пет) дни от 
вписването й в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 46. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрещаване на спорове

Чл. 47. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 
чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се отнася за рещаване от 
компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 48. Този Договор се състои от 13 {тринадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 
{два) еднообразни екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 49. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

чл. 4, т. 1 от Регламент 
В Ъ З Л О Ж И Т Е ^ Е _  (ЕС) 2016/679

/
/проф. д-р инж. Ст

ИЗП.ДИРЕКТОР НА 
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.УНИКЕ}

/В. Мари,

чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679
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ОГфазец 1.2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: УНИКЕН ЕООД, представлявано от инж. Валентин Томов Маринков, с адрес 1715 гр. 
София, р-н Младост, Ж.К. Младост 4, бул, Александър Малинов № 91, ет. 3, офис 302, тел. 02/874 40 50. 

0885120 045, факс 02/874 41 51, е-глаН: о№се@ип1кеп.Ьо, в качеството му на Управител

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за 
кореспонденция -  адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се 

иосочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите
членове)

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Абонаментно 
сервизно обслужване в гаранционен срок на 6 броя ескалатори и 9 броя асансьори при 
ме |ростанция ^ВИТОША” и метростанция .ДЮЛИН”, по обособени позиции:

Обособена позиция №2 -  Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 9 
брой асансьори при метростанция иВИТОША** н метростанция „ЛЮЛИН”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената поръчка, 
пре оставяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на посочената обществена 
по](Ьчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, 
че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, посочени в техническата 
спецификация за нея.

I. Предлагаме да извършваме абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 9 
/девет/ броя асансьори при метростанция „ВИТОША” и метростанция ,ЛЮЛИН”, в 
рамките на договорния срюк, и в съответствие с Техническата спецификация.

2. Декларирам, че представлявания от мен участник ще изпълнява обществената поръчка с 
не по-малко от 18 /осемнадесет/ сервизни техници, чиито имена и номер на 
удостоверението за притежаване на правоспособност за упражняване на професията 
„монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” посочвам в 
приложения по-долу списък.

3. Екипът сервизни техници ще има за Ръководител Младен Славов, който
притежава правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, 
поддьря^е и ремонтиране на асансьори” ~ 1-ва степен и чието име и номер на
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4.

5.

6,

7.

удостоверението за притежаване на правоспособност за упражняване на професията 
„монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” посочвам в списъка 
по Т.2.

Декларирам, че представлявания от мен участник е оторизиран да сервизира асансьори 
с марка ОЯОКА.
Декларирам, че съм запознат с проекта на договора за възлагане на обществената 
поръчка, приемам го без възражения и, ако бъда определен за изпълнител, ще сключа 
договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за 
обществената поръчка в законоустановения срок.
Декларирам, че приемам срока на валидност на нашата оферта да бъде 6 месеца, 
с^штано от крайния срок за подаване на оферти.
Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
Т11УД.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

При ло ж ете : Списък с имената на сервизните техници и Ръководителя, с които декларирам, че 
пр< лставлявания от мен участник ще изпълнява поръчката, както и номерата на 
уд('сговеренията им за притежаване на правоспособност за упражняване на професията 
„монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”.

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
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За^шеж ка: Участниците могат да подучат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и 

оси уровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в Република 
Бъл срия:

Относно задълженията, свързани с данъци и  осигуровки:

Наг .юналнс агенция по приходите:Информационен телефон на НАЛ - 0700 18 700; интернет адрес: ^VтV.пар.Ь^ 

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ:

раб ти за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67

Телефон: 02/940 6331,Интернет адрес: ^аф://тV^VЗ.тое)V.^аVе^птеп^.Ь^/

Относно задълженията,сеьрзани със зо1дшла на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/8119 443,Интернет 

одр. с: Иир;//тпу.тБр.гоуегптет.Ье. Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда": София 1000, бул. 

Цон&.чсов №3, тел.:02 8101759; 0700 1 7670; е-таИ: хесг1{Игес1ог@^И.^оуегптеп1.Ь^

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

с
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Приложение към Обоазеи 1.2.

№ Техническо  л иие  
/т а и т е  и м е н а /

Професионална квалиф икация  
/правоспособност/
/№  на издадения докум ент / .

1 Младен Славов Рег. № -  първа степен
2 Димитър Помаков Рег. № 2018 г . - т р е т а  степен
3 И в а н “ _____ Манавски Р е г.№ -  първа степен
4 Христо Таков Р е г.№ -  втора степен
5 Христо Миланов Р е г.№ 2017 г. -  първа степ ен
6 Цветомир Симеонов Р е г.№ 2017 г. -  трета степен
7 Веселин Николов Рег. № ' г. -  трета степен
8 Иван Узунов Рег. № 13 г. -  трета степен
9 Красимир Григоров Рег. № 1 г. -  първа степен
10 Александър Петров Рег. № 1 г. -  първа степен
11 Георги Варийски Рег. № ' г. -  трета степен
12 Н иколай' 1 Андреев Рег. № 1 г. -  първа степен
13 Явор Йорданов Рег. № първа степен
14 Лъчезар 1 Лазаров Рег. № г. -  първа степен
15 Петър Стойчков Рег. № втора степен
16 Боян Величков Рег. № - т р е т а  степен
17 Евгени Илиев Рег. № • втора степен
18 Сергей Доински Рег. № първа степен

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
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Образец 2.2
ЦЕНОВО п р е д л о ж е н и е '

I

' ) г участник: УНИКЕН ЕСЮД. представлявано от инж. Валентин Томов Маринков, с адрес 1715 гр. 
София, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 91, ет. 3, офис 302, тел. 02/874 40 50, 

0885 120 045, факс 02/874 41 51, е-таН: о№се@иш'кеп.Ьа, в качеството му на Управител

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за 
ко}<гспонденция -  адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се 

посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите
членове)

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Абонаментно 
сервизно обслужване в гаранционен срок на 6 броя ескалатори и 9 броя асансьори при 
метростанцня ^ВИТОША” и метростанция „ЛЮЛИН”, по обособени позиции:

Обособена позиция №2 -  Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 9 
броя асансьори при метростанция „ВИТОША” и метростанция „ЛЮЛИН”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
пр(|цедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет.

I. Единичната цена за абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на един 
асансьор за един месец при метростанция „ВИТОША” и метростанция ,Д1ЮЛИН” е:

120.00 /сто  и двадесет/ лв. без ДДС или

144.00 /сто  четиридесет и четири/ лв. с вкл. ДДС.

Забележ ка: Предложената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката, 
както и мита, данъци, транспортни разходи, такси за издаване на сертификати, оценки за 
съответствие, декларации за съответствие и други вземания, дължими от изпълнителя, 
съг шсно законодателството в Република България и не подлеоки на увеличение. 
Вь ложителят не дължм заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
Изиълнителя.

Попълнената от участника оферта съгласно този образец се поставя в отделен запечатан 
неп/\озрачен плик с надпис ''Предлагани ценови параметри" ~ за обособена позиция М 2



2. ] [риемаме плащането на цената за изпълнение на договора да се извършва в съответствие с 
условията на договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележки:
1 .1/ената следва да е закръглена до втория знак след десетичната запетая (до стотинка).
2. За целите на оценяване на офертите се ползва единичната цена за абонаментно сервизно 
обс лужване в гаранционен срок на един асансьор за един месец, посочена от участника в лева 
без и д е  в т.1 на образеца.

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679


