
Д О Г О В О Р  №

6.05 яе/УгДнес, ................Г. между

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕЛД, С7,с седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

“Възраждане", ул. “Княз Борис I” №121, Идентификационен номер ЕИК /БУЛСТАТ/ 

000632256, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, от 
една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и от друга страна

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД. със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район 

„Южен", бул. „Кукленско шосе“ № 9П. ЕИК /БУЛСТАТ/ 115627440, представлявано от 
Рикардо Каральо -  Управител по регистрация, и от Владимир Райчев -  Упълномощено 

лице с нотариално заверено пълномощно от Нотариус с район на действие РС-Пловдив с 

рег.№631, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № РД 12-033/05.02.2019г. на Изпълнителния Директор на 

“Метрополитен" ЕАД, за определяне на изпълнител по процедура с предмет: Доставка на 

електрически машини, уреди, оборудване и консумативи по обособени позиции -  
Обособена позиция №2: „Доставка на компоненти за електрически вериги”, открита с 

Решение № РД 12-230/02.11.2018г., Вписана в РОП под № 00423-2018-0017, и на основание 
Ч Л .1 12 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:

Е ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: 

„Доставка на компоненти за електрически вериги”, съгласно приложена спецификация 
и технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Обособена позиция №2 и приетото 

техническо предложение, неразделна част от настоящия договор.

Чл.2. Предаването и приемането на доставките, предмет на договора, се извършва с 

предавателно-приемателни протоколи, подписани от упълномощени представители на 

двете страни.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З Общата стойност на доставката е 20 869,48 лева без ДДС и 25 043,38 лева с ДДС, 

съгласно приетото Ценово предложение, неразделна част от договора.



Мл.4 1Л1'1Л0ЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 0 /нула/ лева - 

до 20% от стойността на договора по чл.З с ДДС, в срок до 10 /десет/ дни след представяне 

иа гаранция за авансово предоставените средства на е гойпое гга па аванса н фактура.

Фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ е регистрирана по ДДС.

Обслужваща банка и банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „Юробанк България“ ЛД

В1С: ВРВ1ВС8Р

ЮАМ: В059 ВРВ1 7924 1087 9844 01

Чл.5. Цената включва стойността на доставката до гр. София. "Метрополитен" ЕАД. депо 
"Обеля".

Чл.6, /1/ Плащанията на отделните доставки се извършват в срок до 20 (двадесет) дни след 

представяне на двустранно подписани предавателно-приемателни протоколи без забележка 

и оригинална фактура за реално доставеното по предмета на договора.

/2/ При всяко плащане по ал.1 се приспада пропорционално платения аванс по чл.4.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7 /1/. Крайният срок за доставките по пред.мета на договора е 3 /три/ месеца от датата 

на сключване на договора.

/2/. Място на доставката е гр.София. "Метрополитен"ЕАД. депо ..Обеля".

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставките в сроковете и при условията на 

договора.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме и заплати доставките, ако не 

отговарят на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата спецификация и изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или имат недостатъци.

Чл.10. При недостатъци или несъответствия на доставките с договореното. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ те да бъдат заменени с 

качествени, съответстващи на договорените.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме доставките, отговарящи на офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата спецификация и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със 
съответни предавателно-приемателни протоколи, както и да заплати цената в договорените 

срокове и размер.



V. ПРАНА И } л ;п .л ж г п и я  НА ИШЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. ИШЪЛПИ ГЕЛЯ Г се задължава да обезпечи доставката иа адреса, посочен в чл.7. 

а.1.2, в договорения срок, по вид, количество и качество, съобразно Ценовата оферта, 

спецификацията и техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЧлЛЗ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня и 

часа на доставката с оглед осигуряване на необходимите условия за приемането й.

Чл.14. При доставки, неотговарящи на договореностите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да замени некачествените с качествени такива, за своя сметка.

Чл.15. Доставките трябва да са окомплектовани със Сертификат за произход. Декларация 

или Сертификат за съответствие от производителя или съответната организация 

представител, както и с документи на български език, удостоверяващи техното качество и 

произход, гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове на 

експлоатация, други технически параметри.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставките в размера, по начин и 

в срок, уговорени в настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17. /1/. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ 

за внесена гаранция за неговото изпълнение в размер на 626,08 лв. -  3 % от стойността на 

договора без ДДС по чл.З.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за срок от най-.малко 
30 /тридесет/ дни след приключване на договора.

/2/. Гаранцията по ал.1 се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1/един/ месец след 

приключване на договора.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 

договора.

/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията при неточно 

изпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако договорът 

бъде развален по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, задържаната гаранция не 

изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ
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^1л.19. Гаранционният срок иа доставките, предмет на договора, е: 24 месеца от датата на 

доставката.

Чл.20. /1/. Предаването и приемането на стоката се извършва в мястото иа доставка. 

Изпълнението на доставката се констатира с двустранен приемателно-предавателен 

протокол, подписан от упълномощените представители на страните. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

чрез упълномощените си представители, е длъжен да прегледа доставките, като провери 

вида, количествата, описанието на техническите и функционални параметри в присъствие 
на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При подписване на приемателно-предавателния 

протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи по чл.15.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, при установяване на количествени несъответствия и/или 

недостатъци в качеството, да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да назначи комисия, в 

която да участва и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Комисията съставя протокол, в 
който отразява направените констатации. Отказът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише 

констативния протокол или неявяването на негов представител се удостоверява с 
подписите на останалите членове на комисията.

/3/. В случаите на констатирани несъответствия и/или недостатъци в количеството и/или 

качеството на доставките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с качествени и със съответстващи 

на договорените количества в срок от 10 (десет) дни, считано от датата на протокола по 
ал.2. Ако е необходим по-дълъг срок за отстраняване на несъответствията и/или 

недостатъците, той се уточнява в протокола по ал.2, но не може да бъде по-дълъг от 20 

(двадесет) дни.

Чл.21. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

гаранционния срок по чл.19 в случай, че някои от доставките в последствие дефектират. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 10 (десет) дни от датата на писменото 
уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подмени дефектиралите доставки с нови.

/2/. Подмяната се удостоверява с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол 

за подмяна без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/. За подменените доставки текат нови гаранционни срокове, считано от датата на 

протокола по ал.2.

Чл.22. При изпадане в забава за плащане по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за срока на забавата.



Чл.23. /I/. При заПава на изпълнение на задължение по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ЪЪЗЛОЖИЗТ^ГЯ иеуеюйка в размер на 0,05% от договорената етонност на 

недоставените стоки за всеки просрочен ден, но не повече о г 20% от същата стойност.

/2/. Сумите на неустойките по ал.1 се прихващат при последното плащане. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ио своя преценка има право да пристъпи към усвояване на гаранцията 

за изпълнение, когато начислява неус тойки по реда па този раздел.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. /1/. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие на страните;

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, 
с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИ1’ЕЛЯ при 
забавяне на срока по чл.7 с повече от 30 (тридесет) календарни дни.

/2/. Договорът се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок по договора, но не по-рано от неговото 

приключване;

2. При обективна невъзможност да бъде изпълнен.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ^

ЧЛ.25./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители и да представи копие от същия, заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл.66. ат.2 и ал.11 от ЗОП в срок до три дни от 

сключването му.

/2/. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия.

/4/. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 ̂Изискванията п условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е 
предвидил използването на подизпълнители



/5/. С’ключ1шпето на догсшор с под1 ппълиител. който не е обявен в офертата на 

и з и ь л г ш т к л я  и не е включен по време па итиълпепие на /1оговора по предвидения в 

ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице. което не е подизпълнител, 
обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е 
основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за 

усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл,26 При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

• приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите;

• действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 
на Договора;

• при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извърщва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите.

Чл,27./1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 

възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

/2/ Разплащанията по ал. /1/ се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5-дневен срок от получаването му.

/3/ Към искането по ал. /2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. /2/. когато искането за плащане 

е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Страните се задължават взаи.мно писмено да се уведомяват за настъпили или 
очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на договорните им 

задължения.

Чл. 29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се рещават доброволно 

между страните, а при непостигане на съгласие -  по съдебен ред.



Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите нормативни 
документи.

Чл. .31. Пасгоянщят договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра -  едип за 

ВЬЗЛОЖИТКЛ>1 и едип за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от договора са:

1. Техническа спецификация и Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Обособена 

позиция №2;

2. Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните им 

приложения.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/проф. д-р инж. Ст

ИЗП.ДИРЕКТОР НА 
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД

Владимир Райчев:..........................
Упълномощено лице с нотариално 
заверено пълномощно от Нотариус 
с район на действие РС-Пловдив е 
рег.№631

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

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

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



ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД
гр. Пловдив 4004 
Адрес за кореспонденция: 
гр.София 1172, ж.к.„Дианабад“, 
ул. „Св.Пимен Зографски" № 4, 
сграда 2, ЕИК 115627440

Т е л :02/862 52 77 
Факс: 02/ 862 52 88 
е-таП; зо5а@е1ес1гор1из.пе1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: „ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД, ЕИК 115627440, ИН по ЗДДС ВС 115627440, със 
седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4004, бул.„Кукленско шосе“ № 9П и адрес за 
кореспонденция: гр.София 1172, ул.„Св.Пимен Зографски“ № 4, сграда 2, тел.:02/862 52 77, 
факс:02/862 52 88, е-таП: 8оГ1а@,е1ес1гор1и5.пе1. представлявано от Владимир Йорданов Райчев 
-  Регионален .мениджър.

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет:

Дос тавка на електрически мащини, уреди, оборудване и консумативи по обособени позиции: 
Обособена позиции №2: Доставка па компоненти на електрически вериги

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

До подготвянето на официален договор тази оферта, заедно с писменото приемане от 
Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение 
между двете с трани.

С настоящото представяме нашето предложение за начина на изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура е горепосочения обект.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ние поемаме ангажимента да представим 
гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) па сто от стойността на договора без вкл. ДДС.

1, Ние предлагаме да извършим поръчката съгласно изискванията на възложителя при  ̂
следните условия:

1.1. 1Це изиълни.м доставката, предмет на обществената поръчка, в срок 3 (три) месеца от 
датата иа подписвапе на договора и в съответствие е вида и количеството компоненти на 
електрически вериги от Техническата спецификация.
1.2. Доставените компоненти на електрически вериги ще бъдат придружени ^  
документация на български език, удостоверяваща тяхното качество и произход, 
гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове на експлоатация, други X  
технически параметри.
1.3. Доставените компоненти на електрически вериги ще бъдат нови, неупотребявани и
нерециклирани. (\ К у

О
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1.4. Декларираме, че ще доставим компонентите на електрически вериги в 
„Мегроиоли ген” ЕЛД Депо „Обеля” в стандартни заводски опаковки, етикирани и 
маркирани съгласно утвърдената практика на производителя.
2. Предлагаме гаранционният срок за доставените от нас компоненти на електрически 
вери1 ’и да е 24 (диадссст и четири) месеца от датата на доставката.
3. Декларираме, че ще доставим описаните по-долу компоненти на електрически вериги 
от следните производители:

№
Видове компоненти па 

електричееки вериги съгласно 
Техническата снсцнфикация

Компоненти на електрически вериги, 
предлагани от участника
Вид,

в г.ч. препратка към стр. № от 
техническото предложение

Производител

За служба „Електроснабдяване” За служба „Електроснабдяване”

Спомагателни контакти: Спомагателни контакти:

1.
САР6-11М (каталог АВВ), или 
еквивалеш' САР6-11М (каталог АВВ) -  стр.7 АВВ

2.
САР6-02М (каталог АВВ ), или 
еквивалент САР6-02М (каталог АВВ ) -  стр. 10 АВВ

3.
7.Р-ШК (каталог Мое11ег), или 
еквивалент 2Р-ШК (каталог МоеПег) -  стр. 13 МоеПег

Контактен блок: Контактен блок:

4.

5.

113 каз. № Р9В01УН за управление 
на сигнални устройства 0  22 т т  
(каталог ОЕ), или еквивалент

НЗ кат. № Р9В01УН за управление 
на сигнални устройства 0  22 т т  
(каталог ОЕ) -  стр. 15

Оепега! Е1ес1:г1с

НО ка т. № Р9В10VN за управление 
на сигнални устройства 0  22 т т  
(каталог ОЕ), или еквивалент

НО кат. № Р9В10УN за управ
ление на сигнаши устройства 0  22 
т т  (катаюг ОЕ) - стр. 15

Оепега! Е1ес1г1с

6.

1НЗ+1РЮ кат. № Р9В11VN за 
управление на сигнални устройства 
0  22 т т  (каталог ОЕ), или 
еквивалент

1НЗ+1НО кат. № Р9В11УN за 
управление на сигнални устройства 
0  22 т т  (каталог ОЕ) -  стр. 15 Оепега! Е1ес1г1с

Контактори:

7.

8.

16А-ВС-30-10, ЗРМ НО, 11б-АС24У 
(каталог АВВ), или еквивалент

В6-30-10-01 (каталог АВВ)-стр. 16 АВВ

За служба „АТДВ и СВ” За служба „АТДВ и СВ”

Реле контрол на норедността на 
фазите, минималтю и максимално 
напрежение ШУ14ТК.32, или 
еквивалент

К.М22'Г1133 замества К.М43'К32, 
което производителя е спрял от 
п(шизводство (каталог 8Е) -  стр.21

8сЬпе1(Зег Е1ес1г1е

___________ X '

о у  3
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Т ел ;02/862 52 77 
Факс; 02/ 862 52 88

ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД
гр. Пловдив 4004 
Адрес за кореспонденция: 
гр София 1172, ж.к.„Дианабад“, 
ул. „Св Пимен Зографски” № 4, 
сграда 2, ЕИК 115627440

За служба „Електромеханпка” За служба „Електромеханпка”

Контактори: Контактори:

9. 2,5к\\^/220У4 доп. контакти 2,5к\^/220У+доп. контакти 
(ЕСШ12М7+ЕАВМ22) -  стр.24 8с1ше1(1ег Е1ес1пс

10. 5,5к'У/220У) доп. контакти 5,5к\У/220У+доп. контакти 
(ЕС 1025М7+ЕАОХ22) -  стр.ЗО 8сЕпе1(Зег Е1ес1пс

11. 11к\\^/220У 1 дои. контакти 11к\У/220У+доп. контакти 
(ЕС 11940АМ7+ЕАВМ22) -  стр.34 8сЕпе1(1ег Е1ес1пс

12. 75ки^/220У+доп. контакти 75к\У/220У+доп. контакти 
(ЕС1Р265М7)-стр.38 8сЬпе1(1ег Е1ес1г1с

13. 145А/48У +ДОП. контакти 145А/48У +ДОП. контакти 
(ЕС Ш 150Е7+ЕАВН22) -  стр.41 8с1ше1(1ег Е1ес1пс

14. 115А/48У +ДОП. контакти 115А/48У +ДОП. контакти 
(ЕС Ш 115Е7+ЕАВХ22) -  стр.45 8сЕпе1(1ег Е1ес1пс

15. 65А/48У +ДОН. контакти 65А/48У +ДОП. контакти
(ЕС 1В65 АЕ7+ЕАОХ22) -  стр.49 8сЬпе1с1ег Е1ес1пс

16. 40А/48У +ДОП. контакти 40А/48У +ДОП. контакти 
(ЕСШ40АЕ7+ЕАВН22) -  стр.53 8сЬпе1с1ег ЕЛесйс

17. 9А/48У +ДОН. контакти 9А/48У +ДОП. контакти
(ЕС 1В09Е7+ЕАВХ22) -  стр.57 8сЬпе1с1ег Е1ес1:пс

18. 5,5 к''У / 11боб-=24У АС + доп. 
контакти

5,5 к''У / 1]боб-=24У АС  ̂ доп. конт. 
(ЕС 1В25В7+ЕАВХ22) -  стр.61 8с1ше1(1ег Е1ес1г1с

19. 11 к\̂  ̂/ ибоб- 24У а с  ь д о и . 
контакти

11 к\\' / Е1боб-=24У АС + доп. конт. 
(ЕС 1В40АВ7+ЕАВХ22) -  стр.65 8сЬпе1(1ег ЕюсШс

20. Реле 24 У АС с палне и индикатор Реле 24 У АС с палне и индикатор 
(ЕХМ4АВ1В7)-стр.69 8сЬпе1с1ег Е1естс

Бутон пуск/стоп:

21.
ЯсЬпеЮег ХВ7-ЕА -  пуск (зелен), 
или еквивалент

8с1ше1с1ег ХВ7ХАЗ1— пуск (зелен) -  
стр.71 8сЬпе1с1ег ЕюсШс

22.
8с1ше1с1ег ХВ7-ЕА - стоп (червен), 
или еквивалент

8сЬпе1(Зег ХВ7НА42 -  стоп (червен) 
-  стр.73 8сЬпе1(1ег Еюс1пс

23.
ОЕ РВМРК2 -  теб ШС, или 
еквивалент

ОЕ (Р9ХРХК.О+Р9В10УН)-гес1 ШС, 
РВМРК2 -  спрян от производство
-  стр.75

Оепега! Е1ес1г1с

24.
ОЕ РВМР01 >̂гееп ШО, или 
еквивалент

ОЕ (Р9ХРХУО) Р9В10УХ) -дгееп 
ШО, РВМРС! -  спрян от 
производство - стр.75

Оепега! Еюс1пс ^ '

25.
11ромишлен суич 8с1ше1с1ег 
1с8е5и053й10, или еквивалент

Промишлен суич 8сЬпе1с1ег 
1с8ези053Гп0 -  стр.77

\
8с1те1(1ег ЕюсШс

чл. 4, т. 1 от Регламент
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26. Нивосигпализатор тип “круша“ Нивосигнализатор тин “круша“ -  
стр.79 АТМ1

27. Контролно реле Миникас И Контролно реле Миникас 11 -  етр.80 Ху1ещ

Клю ч двушкш ц цопеп;

28. ЗсЬпеЮег ХВ7Е1)25Р, или 
еквивалент

8сЬпе1с1ег XВ7N^21 -стр.83 
ХВ7ЕП25Р -  спрян от производство 8сЕпе1(1ег Е1ес1:г1с

29. ОЕ СЕМА Р9В10УН, или 
еквивалент ОЕ СЕМА Р9В10УХ - стр. 76 Оепега! Е1ес1пс

Контактни блокове:

30. 8сЬпе1<Зег ХВЕ 101 N0, или 
еквивалент 8сЬпе1с1ег 2ВЕ 101 N 0 - стр.85 8сЬпе1с1ег ЕюеШе

31. 8еЬпе1с1ег ХВЕ 102 NС, или 
еквивалент 8сЬпе1с1ег 2ВЕ 102 КС -  стр.87 8сЬпе1с1ег Е1ес1г1с

32. Еднонолюсен контакт 111УКО е 
канак за открит монтаж

Еднонолюсен контакт ШУКО е 
капак за открит монтаж -  стр.89 Мелоплам

33. Еднонолюсен гумен щепсел ШУКО Еднонолюсен гумен щепсел ШУКО 
-  стр.90 Хараламбидис

34. Еднонолюсен гумен куплунг 
ШУКО

Еднонолюсен гуметт куплунг ШУКО 
-  стр.90 Хараламбидис

За Депо „Обеля”

Контакти:

35. Монофазен подвижен Монофазен подвижен -  стр.91 Макел
36. Монофазен скрит монтаж Монофазен скрит монтаж -  стр.92 Мелоплам
37. Монофазен открит монтаж Монофазен открит монтаж -  стр.93 Мелоплам

38. Монофазен двоен скрит монтаж Монофазен двоен скрит монтаж -  
стр. 94 Мелоплам

39. Монофазен двоен открит монтаж Монофазен двоен открит монтаж -  
стр.95 Технил

40. Монофазен троен открит монтаж Монофазен троен открит монтаж -  
стр.96 Технил VI/

41. Трифазен 25А бакелит Трифазен 25А бакелит -  стр.97 Мелоплам ^

Клю ч — освепьчеи ие: "

42. дивиаторен о ткрит монтаж дивиаторен открит монтаж -  стр.98 Мелоплам
43. двоен открит мон таж двоен открит монтаж -  стр.99 Мелоплам
44. дивиаторен скрит монтаж дивиаторен скрит монтаж -  стр. 100 Мелоплам
45. двоен скрит монтаж двоен скрит монтаж — стр. 101 Мелоплам

Щепсел: \

46. монофазен гумиран мпЧ^^зеттг^'миран -  стр.90 Хараламбидис

ООД ,
ПловдиЕ
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(ЕС) 2016/679



Шлешпр©

Тел:02/862 52 77 
Факс; 02/ 862 52 88

ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД
гр Пловдив 4004 
/удрес за кореспонденция: 
гр.София 1172, ж.к.„Дианабад“, 
ул „Св.Пимен Зографски" № 4, 
сграда 2, ЕИК 115627440

47. моиофазсп бакелит монофазеп бакелит -  стр. 102 Мелоплам
48. трифазен гумиран 25А трифазен гумиран 25 А -  стр. 103 Хараламбидис
49. трифазен бакелит 25А трифазен бакелит 25А -  стр.97 Мелоплам
50. Фасонга обикновена Фасонга обикновена -  стр. 104 Мелоплам

4. Декларираме, че сме запознати е проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, 
приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор 
изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка в 
законоустановения срок.

5. Декларираме, че приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 6 месеца, 
считано от крайния срок за подаване на оферти.

6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

7. Декларираме, че при доставката на стоките ще представим документ за произход от 
производителя па стоките - в оригинал и в превод на български език - в случай, че 
оферираните стоки са оригинални.

Като неразделна част от нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
прилагаме следните документи:

-  Описание и технически данни за позициите от спецификацията -  каталожни данни от 
производи телите и снимки иа предлаганите изделия;

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

Дата: 13.12.2018г.

\ \ /Шькплюс!а
див у

Подпис:
Владимир Райчев 
Регионален мениджър 
„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД

(р
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ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД
гр. Пловдив 4004 
Адрес за кореспонденция: 
гр.София 1172, ж.к.„Дианабад‘', 
ул. „Св.Пимен Зографски” № 4, 
сграда 2, ЕИК 115627440

Тел;02/862 52 77
Факс: 02/ 862 52 88
е-та11: 8оЛа@еюсФор|ц8.пе1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От участник: „ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД, ЕИК 115627440, ИН по ЗДДС ВС 115627440, със 
седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4004, бул.„Кукленско шосе“ № 9П и адрес за 
кореспонденция: гр.София 1172, ул.„Св.Пимен Зографски“ № 4, сграда 2, тел.:02/862 52 77, 
факс:02/862 52 88, е-таП: 5оГ1а@,е1ес1гор1и5.пе1, представлявано от Владимир Йорданов Райчев 
-  Регионален мениджър.

Относно: Открита процедура за възлагане па обществена поръчка с предмет;
Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи по обособени 
позиции:
Обособена позиции №2: Доставка па компоненти па електрически вериги

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящо го Ви представяме пашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура 
за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет.

11оемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията 
Ви, заложени в документацията за настоящата поръчка.
За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

20 869,48 (Двадесет хиляди осемст отин шестдесет и девет и 0,48) лева без ДДС
и
25 043,38 (Двадесет и пет хилидн и чет иридесет и три и 0,38) лева с ДДС

и е формирана па база остойпостена количествено-стойностна сметка по Образец №3.2 — 
неразделна чает от пастоянщто Ценово предложение.

Заявяваме, че не желаем да получим аванс.
Фирма „ЕЛЕК ГРО ПЛЮС“ ООД е регистрирана по ЗДДС.

Посочените единични и общи цени в количествено-стойностната сметка включват всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, включително мита, такси, 
транспортни разходи, товарно-разтоварни дейности.
1 юсочепите в настоящото Ценово предложение и приложението към него цени са обвързващи 
и няма да бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.
1'арантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълн 
гореописаната оферта.

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



Дехсларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина на плащане, 
посочен в Проекта иа договор.
11рисмамс, че сдииствепо и само ние ще бъдем он оворпи за евентуално допуснати грешки 
или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени и чс при установена неточност/ 
исс1 ,ответствис/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата ни няма да бъде 
допусната до оценяване.

ИРИЛОЖЕНИР  ̂ - Образец №3.2 - Количествено-стойностна сметка за: Доставка на 
електрически машини, уреди, оборудване и консумативи но обособени позиции: 
Обособена иозиция №2: Доставка иа комиоисити иа електрически вериги

иа хащ иеи иоеи гсл и на С1).

Дата
Име и фамилия 
11одпис,печат

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



,ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД
ОБРАЗЕЦ №3.2

КОЛИЧЕСТБЕПО-СТОИПОСТНА СМЕТКА
за

Дос ганка па електрически машини, уреди, оборудване и консумагиви по обособени
позиции:

Обособена позиции № 2: Доставка на компоненти на електрически вериги

№ Компоненти на електрически вернгн Ед. мяр 
ка

Коли
чество

Единична 
цена 

(лв. без 
___ ДДС)

Обща стойност 
(лв. без ДДС)

За служба „Електроснабдяване”:
Спомагателни конт акт и:

1 САР6-11М (каталог АВВ), или еквивалент бр. 15 10,29 154,35
2 САР6-02М (каталог АВВ ), или еквивалент бр. 15 10,29 154,35
3 2Р-1НК (каталог МоеПег), или еквивалент бр. 10 26,57 265,70

Контактен блок:

4 Р13 кат. № Р9В01VN за управление на сигнални 
устройства 0  22 т т  (каталог ОЕЗ, или еквивалент

бр. 10 3,85 38,50

5 НО кат. № Р9В ЮУК за управление на сигнални 
устройства 0  22 т т  (каталог СЕ), или еквивалент

бр. 10 4,00 40,00

6 1113+1 НО кат. № Р9В11VN за управление на сигнални 
устройства 0  22 т т  (каталог СЕ), или еквивалент бр. 10

7,66 76,60
Контактори:

7 !6Л-[^С-30-Ю, ЗР+1 НО, У6-АС24У (каталог АВВ), 
или еквивалент бр. 10 38,99 389,90
За служба „АТДВ н СВ”:

8 Реле контрол на поредността на фазите, минимално и 
максимално напрежение 11М4ТК32, или еквивалент бр. 20

233,48 4669,60
За служба "Елекгромеханнка":
Контактори:

9 2,5к\У/220У+доп. контакти бр. 4 45,04 180,16
10 5,5к\У/220У+доп. Кон1'акти бр. 6 73,10 438,60
11 11к\У/220У+доп. контакти бр. 6 112,39 674,34
12 75к\У/220У+доп. контакти бр. 2 651,77 1303,54
13 145А/48У +ДОП, контакти бр. 1 352,73 352,73
14 115А/48У +ДОП. контакти бр. 1 295,34 295,34
15 65А/48У +ДОП. контакти бр. 1 177,02 177,02
16 40А/48У +ДОП. контакти бр. 1 112,39 112,39
17 9А/48У +ДОП. контакти бр. 1 41,38 41,38
18 5,5 к\У / Е1доб.=24У АС +доп. контакти бр. 6 74,27 445,62
19 11 к\У / Нбоб-~24У АС +доп. контакти бр. 6 111,44 668,64
20 Реле 24 У АС с палче и индикатор бр. 20 8,29 165,80

Бутон пуск/ст он:

21 §с11пе1с1ег ХВ7-ЕА -  пуск (зелен), или еквивалент бр. 10 4,86 48,60
22 8с1те1с1ег ХВ7-ЕА -  стоп (червеи), или еквивалент бр. 10 4,68 46,80
23 СЕ РВМРК2 -  гес1 ЖС, или еквивалент бр. 10 10,12 1 /  101,20
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24 СД: РВМ1’С1 ^гесп ШО, нли еквивалент бр. 10 10,12 101,20

25 Промишлен сунч БсЬпеИег 105080053610, или 
еквивалент

бр. 2 159,41 318,82
26 11ивоси1'нализатор гии “круша“ бр. 20 144,20 2884,00
27 Контролно реле Миникас II бр. 2 466,20 932,40

Ключ двупозициоиеи;
28 5с11пс1с1ег ХВ7Е025Р, или еквивалент бр. 10 5,08 50,80
29 ОП СЕМА Р9В10VN, или еквивалент бр. 10 3,85 38,50

Коппшкиши блокове:
30 ЗсЬпеИег 2ВЕ 101 N 0, или еквивалент бр. 10 3,13 31,30
31 ЗсНпеИег 2ВЕ 102 N0, или еквивалент бр. 10 3,13 31,30

32 Еднополюсеи контакт ШУКО с капак за открит монтаж бр. 100 6,51 651,00
*> о Еднополюсен гумен щепсел ШУКО бр. 100 4,23 423,00
34 Еднополюсеи гумен куплунг ШУКО бр. 50 4,62 231,00

За Депо „Обеля”:
Контакти:

35 Монофазен подвижен бр. 50 5,01 250,50
36 Монофазеи скрит монтаж бр. 50 5,73 286,50
37 Монофазен открит монтаж бр. 50 4,20 210,00
38 Монофазен двоен скрит монтаж бр. 20 6,78 135,60
39 Монофазен двоен открит монтаж бр. 20 7,23 144,60
40 Монофазен троен открит монтаж бр. 10 8,01 80,10
41 Трифазен 25А бакелит бр. 50 12,21 610,50

Ключ -  освет ление:
42 дивпаторен открит монтаж бр. 50 4,80 240,00
43 двоен открит монтаж бр. 20 5,34 106,80
44 дивиаторен скрит монтаж бр. 50 5,82 291,00
45 двоен скрит монтаж бр. 20 5,82 116,40

Щ епсел:
46 монофазен гумиран бр. 50 4,23 211,50
47 монофазен бакелит бр. 50 2,40 120,00
48 трифазен гумиран 25А бр. 50 16,26 813,00
49 трифазен бакелит 25А бр. 50 12,18 609,00
50 Фасонга обикновена бр. 50 2,19 109,50

Обща цена на доставката в лева без ДДС: 20869,48
ДДС 20%; 4173,90

Обща цена на доставката в лева с ДДС: 25043,38
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