ДОГОВОР №.
л / л^Г
Днес,..^..‘.......".2019 г. между
“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със 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
„ТРИСТАН 02” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, 1618, ул.
„Пчела” , бл. 15, ап. 15, ЕИК/БУЛСТАТ/ 130839386,
представлявано от Седефка ЗаневаПеткова - Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
в изпълнение на Заповед № РД12-078/28.03.2019 г. на Изпълнителния Директор на
“Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител /Процедурата е открита с Решение № РД12-020/23.01.2019 г., Вписана в РОП под № 00423-2019-0003/ и на основание чл.112 от ЗОП се
сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши
Доставка на акумулатори, електрически батерии, съгласно приложена спецификация и
прието техническо предложение, неразделна част от настояшия договор.
ЧлЛ. Предаването и приемането на доставката, предмет на договора, се извършва с
предавателно-приемателни протоколи, подписани от упълномощени представители на двете
страни.
И. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.З Общата стойност на доставката е 199 342.00 / сто деветдесет и девет хиляди триста
четиридесет и два/ лева без ДДС и 239 210.40 / двеста тридесет и девет хиляди двеста и десет
и 0,40/ лева с ДДС, съгласно приетото Ценово предложение, неразделна част от договора.
Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 0.00 /нула/
лева - 0% от стойността на договора по чл.З с ДДС, в срок до 10 /десет/ дни след представяне
на гаранция за авансово предоставяните средства и фактура.
Фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ е регистрирана по ДДС.
Обслужваща банка и банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Банка ДСК“ ЕАД
IВАN:ВС728Т8А93000024513701

Чл.5. Цената включва стойността на доставката, ОПР гр.София, “Метрополитен” ЕАД,
депо “Обеля”.
Чл.6. /1/ Плащанията па 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 платеният аванс по чл.4.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7 /1/. Срокът за доставка по предмета на договора от чл.1 е 6/шест/ месеца, считано
от датата на подписване на договора.
/2/. Място на доставката е гр.София, “Метрополитен”ЕАД, депо „Обеля”
IV. 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, техническите спецификации 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.П . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме доставките, отговарящи на офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със
съответни предавателно-приемателни протоколи, както и да заплати цената в договорените
срокове и размер.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заяви и обезпечи доставката иа адреса на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр.София, в договорения срок, съобразно вида и количеството, уточнени
в Ценовата оферта и качество, отговарящо на условията на спецификациите и техническите
изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми по надлежния ред
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня и часа на доставката с оглед осигуряване на необходимите условия
за приемането й.
Чл.14. /1/. При доставки, неотговарящи на договореностите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да замени некачествените с качествени такива, за своя сметка.
/2/. Доставките трябва да са окомплектовани със Сертификат за произход. Декларация
или Сертификат за съответствие от производителя или съответната организация представител,
както и документи иа български език, удостоверяващи техните гаранционни срокове, срокове
и условия на съхранение, срокове и условия на експлоатация, други технически параметри.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставките в размера, по
начин и в срок, уговорени в настоящия договор.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.!?. /1/. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
документ за внесена гаранция за неговото изпълнение в размер на 5 980,26 (пет хиляди
деветстотин и осемдесет и 0,26) лв. - 3 % от стойността на договора без ДДС по чл.З.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността па 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.
ЧлЛ8. 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
Чл.19. Гаранционният срок на доставените стоки е: 24 /двадесет и четири/ месеца от
датата на доставката.
Чл.20. /1/. 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.
/2/. 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
двустранно подписания протокол по ал. 1. Ако е необходим по- дълъг срок за отстраняване на
несъответствията и/или недостатъците, той се уточнява в протокола по ал. 1, 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. /1/. При забава на изпълнение на задължение по този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от договорената
стойност на недоставените стоки за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от същата
стойност.
/2/. Сумите на неустойките по ал.1 се удържат от дължимото по договора плащане.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя преценка има право да пристъпи към усвояване на гаранцията за
изпълнение, когато начислява неустойки по реда на този раздел.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 24. /1/. Настоящият договор може да бъде прекратен:
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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне
на срока по чл. 7 с повече от 30 (тридесет) календарни дни.
1.

/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*
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълпение с
посочените в офертата му подизпълнители и да представи копие от същия, заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП в срок до три дни от
сключването му.
Ч Л .25./1/.

/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 извърщва 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.
/5/. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата па
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора 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 па
пълния размер на гаранцията за изпълнение.
Чл.26 При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата па
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 па
Договора;
при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
може безпрепятствено да извърщва проверка на дейността и документацията на

' Изискваии51та и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато И зпълнителят е предвидил
използването на подизпълнители

подизпълнителите.
Чл.27./1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 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 взаимно 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. Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от договора са:
1. Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните им
приложения.
2. Техническа спецификация и Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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ОБРАЗЕЦ 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От участник: “Тристан 02 ООД”, ЕИК130839386, Седефка Петкова - Управител
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление
„Експлоатация”, Код по СРУ 31400000

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за
обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение
на посочената обществена поръчка.
1. Приемаме и се ангажираме да извършим поръчката съгласно изискванията на
възложителя при следните условия:
1.1. Ще изпълним доставката, предмет на обществената поръчка, в срок 6 (шест)
месеца от датата на сключване на договора.
1.2. Доставените акумулатори и електрически батерии ще бъдат придружени от
документи на български език, удостоверяващи тяхното качество и произход,
гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове на експлоатация,
други технически параметри.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
1.3. Доставените акумулатори и електрически батерии ще бъдат оригинални, нови,
неупотребявани и нерециклирани и ще са в съответствие с Техническата
спецификация.
1.4. Декларираме, че ще доставим стоките в „Метрополитен” ЕАД в стандартни
заводски опаковки, етикирани и маркирани съгласно утвърдената практика на
производителя.
2. Предлагаме гаранционният срок за доставените от нас акумулатори и електрически
батерии да е 24 месеца (не по-малко от 24 месеца от датата на доставката).
3. Декларираме, че ще доставим описаните по-долу акумулатори и електрически
батерии от следните производители и със следните технически характеристики:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

№

Наименование

Описание на предлаганите
акумулатори и електрически
батерии (наименование,
производител, марка, модел,
технически характеристики, др.)

За служба Електроснабдяване
1.

2.

Акумулаторна батерия тип УКЬА, 12 V/
минимум 100 АЬ / С10-до 10.8У, К1 <6,8
гп12
Проектен живот съгласно Е1ЖОВАТ 2015
спецификация: Ьоп§
10-12 г.
Габаритни
размери:
Д/Ш/В
330±3/171±2/215±2 мм; обща височина с
връзките 222±2 мм
Акумулаторна батерия тип УКЬА, 12 У/
минимум 100 АЬ / С10-до 10.8У, Ш <7,0
т'П
Проектен живот съгласно ЕПЯОВАТ 2015
спецификация: Ьоп§
10-12 г.
Габаритни размери не по-големи от:
Д/Ш/В 558/126/275 мм
Клеми на полюсите" 6*оп11;егт1па1”
За службаЛТДВ и СВ

3.

Акумулаторна батерия, тип УКЬА,
’ 12У/5.0 АЬ,
: Проектен живот съгласно ЕПКОВАТ 2015
спецификация: минимум Оепега! ригрозе
16-9 г.
4. 1Акумулаторна батерия, тип УКЬА,
112У/7.2 АЬ,
Проектен живот съгласно ЕПКОВАТ 2015
!спецификация:
!
;минимум Оепега! ригрозе 6-9 г.
: 5. Акумулаторна батерия, тип УКЬА,
12У/9.0 АЬ,
Проектен живот съгласно ЕПКОВАТ 2015
спецификация:
минимум Оепега! ригрозе 6-9 г.
6. Акумулаторна батерия, тип УКЬА, 12У/17
АЬ,
Проектен живот съгласно ЕПКОВАТ 2015
[спецификация:
минимум Оепега! ригрозе 6-9 г.
' За Електромеханика
7.

IТягов акумулатор
1машина КСМ ВЬ.
1Характеристики;
/

'^1 р ; , >х/
/
■'.■'Г ■ ! /

за

К1ТАК КА12-100 (12У -ЮОАЬ)
тип АОМ УКЬА
100 АЬ / СЮ-до 10.8У, К1 5 т П
Проектен живот Ьоп§ И1е 10-12 г.
съгласно ЕПКОВАТ 2015
Габаритни размери: Д=328 мм;
Ш=172 мм; В=215 мм; обща
височина с връзките 220 мм
К1ТАК РТ12-100 (12У -ЮОАЬ)
тип АОМ УКЬА
ЮОАЬ/СЮ-до Ю .8У,К15.5тП
Проектен живот Ьоп§ И1е 10-12 г.
съгласно ЕПКОВАТ 2015
Габаритни размери: Д=508 мм;
Ш=110 мм; В=234 мм;
Клеми на полюсите" &оп1; 1егт1па1”
К1ТАК НК12-22^У (12У - 5АЬ)
тип АОМ УКЬА
Проектен живот: Оепега! ригрозе
6-9 г.
К1ТАК НК12-28У^ (12У - 7.5 АЬ)
тип АОМ УКЬА
Проектен живот: Оепега! ригрозе
6-9 г.
К1ТАК НК12-38^V (12У - 9 АЬ)
тип АОМ УКЬА
Проектен живот: Оепега! ригрозе
6-9 г.
К1ТАК КТ12180 (12У - 18 АЬ)
тип АОМ УКЬА
Проектен живот: Оепега! ригрозе
10 г.

подопочистваща К1ТАК 0012-33 (12У - ЗЗАЬ)
Характеристики:
- 12У- 26 АЬ(С5),
чл. 36а, ал.3 от ЗОП

чл. 36а, ал.3
от ЗОП

№

8.

9.

;1 10.
1

11.

1
!
1
;
1 12.

Описание на предлаганите
акумулатори и електрически
:
Наименование :
" батерии (наименование,
производител, марка, модел,
технически характеристики, др.)
; - 12У, минимум 25 АИ (с5),
- гелов УКЬА
- гелов.
- автомобилни клеми
; - за автомобилни клеми, с дясна плюсова - размери на акумулатора
■клема
(Д,Ш, В): 195x127x168 мм.
- размери на коритото за два акумулатора
: (Д, Ш, В): 255x205x180 мм.
Тягов акумулатор за подопочиствап];а Тягов акумулатор НВА 40Т12Н
машина КСМ Ву1;е 461.
ОЕЬ
1Характеристики:
По каталог за КСМ Ву1е 461
1“ .2У, минимум 85 АЬ (с5),
Характеристики:
^- гелов,
- 12У-85 А11(С5),
- за автомобилни клеми, с дясна плюсова - гелов
клема
- автомобилни клеми
- размери на коритото за два акумулатора - размери на батерията (Д, Ш, В):
, (Д, Ш, В): 365x350x255 мм.
345x170x230 мм.
Тягов акумулатор за подопочистваща Тягов акумулатор NВА 40Т12К
; машина КСМ Ву1;е I.
ОЕЬ
!Характеристики:
По каталог за КСМ Ву1е 461
' - 12У, минимум 85 АЬ (с5).
Характеристики:
- гелов.
- 12У-85 А11(С5),
- за автомобилни клеми, с дясна плюсова - гелов
1клема
- автомобилни клеми
“ размери на коритото за два акумулатора - размери на батерията (Д, Ш, В):
(Д, Ш, В): 365x350x255 мм.
345x170x230 мм.
Тягов акумулатор за подопочистваща Тягов акумулатор NВА 40Ь12НН
машина КСМ Оо.
ОЕЬ
1Характеристики:
По каталог за КСМ Оо
1-■12У, минимум 105 АЬ (с5).
Характеристики:
' - гелов.
- 12У, 105 А11(С5),
' - за автомобилни клеми, с дясна плюсова - гелов
- автомобилни ьслеми.
1клема
' - размери на коритото за два акумулатора - размери на батерията (Д, Ш, В):
(Д, Ш, В): 345x345x290 мм.
345x170x285 мм.
Тягов акумулатор за подопочистваща Тягов акумулатор КВА 40Ь12NН
машина N^Ш8к ВА531:
ОЕЬ
1Характеристики:
По каталог за КИйзк ВА531
: - 12У, минимум 105 АЬ (с5),
Характеристики:
- гелов,
-12У, 105АЬ(С5),
1- за автомобилни клеми, с дясна плюсова - гелов
1клема
- автомобилни клеми.
- размери на коритото за два акумулатора - размери на батерията (Д, Ш, В):
345x170x285 мм.
: (х;, Ш, В) 350x350x300 мм.
Тягов акумулатор за подопочистваща Тягов акумулатор НВА 40Ь12К
!машина КагсЬег ВК530:
ОЕЬ
1Характеристики:
По каталог за КагсЬег ВК530
Характеристики:
^- 12У, минимум 80 АЬ (с5).

Ч

'

>

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

№

13.

Описание на предлаганите
акумулатори и електрически.
Наименование
батерии (наименование,
производител, марка, модел,
технически характеристикиу др.)
- АОМ,
- 12У-85 АЬ(С5),
- за автомобилни клеми, с дясна плюсова - гелов
- автомобилни клеми
клема
- размери на коритото за два акумулатора - дясна плюсова клема
(Д, Ш, В) 353x350x230 мм.
- размери на батерията (Д, Ш, В):
345x170x230 мм.
За депо ,^Обеля“
Акумулаторни батерии
Електрически
характеристики
сертификат ГОСТ Р МЗК62259 (1ЕС
62259) или еквивалент
56КОТ70Р-1
56 елемента, свързани в подвижна касета
за монтаж в акумулаторния сандък на
меторвагони тип 81-740.2/81-741.2
• Ном. напрежение 1,2У;
е Мощност 70АЬ;
Габаритни размери 127x62,5x282 мм

14.

Тягоза панцерна акумулаторна батерия
тип
бРгзбЗО
за
електрокар
с
товароподемност 3 тона. Производител на
електрокара „Димекслифт” АД,
модел Е 30 с размери на коритото Д/Ш/В
1030/990/630 мм.
• Ном. напрежение 80У;
Мощност (номинален капацитет) 63 ОАЕ;
15. ;Тягова панцерна акумулаторна батерия
Iтип
4 Р 2 з4 2 0
за
електрокар
с
товароподемност 2 тона. Производител на
електрокара „Димекслифт” АД,
модел Е 20 с размери на коритото Д/Ш/В
1030/710/630 мм.
• Ном. напрежение 80У;
Мощност (номинален капацитет) 420АЬ;
16. IЗадвижваща батерия тип РТ 06 200 за
1подопочистващ апарат N^1Г18к ВК-752
• Ном. напрежение 6У;
I• Мощност
(номинален
капацитет)
200А11;
: Размери
на
коритото
за
четири
!акумулатора (Д, Ш, В) 353x350x230 мм.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ЗАИТ /Завод автономниих
источников тока/ тип 56КОЕ70Р-1
56 елемента, свързани в подвижна
касета за монтаж в акумулаторния
сандък на меторвагони тип 81740.2/81-741.2
• Ном. напрежение 1,2У;
• Мощност 70АЬ;
• Габаритни размери
127х62,5х282мм
• Технически характеристики по
сертификати:
- ГОСТ Р МЗК60623 (1ЕС
60623)
ГОСТ Р МЗК62259 (1ЕС 62259)
Тягова панцерна акумулаторна
батерия
ЕЛХИМ-ИСКРА
тип
6Р28Н6ЗО
• Ном. напрежение 80У;
• Мощност (номинален
капацитет) 63 ОАЕ;
Размери Д/Ш/В 1026/990/627 мм
Тягова панцерна акумулаторна
батерия
ЕЛХИМ-ИСКРА
тип
4Р28Н420
• Ном. напрежение 80У;
• Мощност (номинален капацитет)
420А11;
Размери Д/Ш/В 1026/708/627 мм
Задвижваща батерия П8 Вайегу
П82200ХС2
• Ном. Напрежение 6У;
• Мощност(номинален
капацитет) 206А11;
• Габаритни размери на блок
(Д, Ш, В) 260x181x269 мм________

чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

4. Декларираме, че сме запознати с 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
'"РУД.
7. Деклариргл1е, че при доставката на стоките ще представим: документ за произход от
производителя на стоките, представен в оригинал и в превод на български език - в
случай, че оферираните стоки са оригинални, както и паспортите на акумулатори,
преведени на български език.
^Сато неразделна част от нашето Техническо предложение за изпълнение на
поръчката, прилагаме каталожни данни /документи, разрядни характеристики и

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с
данъг{и и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. които са
в Република България:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:

м^тV.пар.Ъ§
Относно задълженията, опазване на околната среда:
.Аинистерстео на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.,1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67
Телефон: 02/ 940 6331,Интернет адрес: Ьир://мт\^З.товг^.^о\егптеп1.Ь2/
Относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица N92, Телефон: 02/ 8119
443,Интернет адрес: НШ://туц>. т1зр. яоуегптеШ.
Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по
труда”: София 1000, бул. Дондуков№3, тел.:02 8101759; 0700 17670; е-таИ:
.VесгШ1гесюг@§11 ^о\егпт еп(. Ь§

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Образец 2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

От участник: ТРИСТАН 02 ООД, ЕИК130839386, Седефка Петкова - Управител
Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление
„Експлоатация’^ Код по СРУ 31400000

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет.
Поемаме 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:
199342.00 (сто деветдесет и девет хиляди триста четиридесет и два) лева без ДДС
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
(госочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС)
и 239210.40 (двеста тридесет и девет хиляди двеста и десет лева и четиридесет
стотинки) лева с Д ДС (посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС)
Е е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка по образец 3
неразделна част от настоящото Ценово предложение.
Заявяваме,
че
ще
ползваме
аванс
в
размер
на
..................
7Г.............. ) лв. - ............... % (до 20%) от стойността на поръчката с
(............................
ДДС, след като представим гаранция за авансово предоставени средства.
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.
’ Този образец е задъло1сителен и се поставя в офертата в запечатан непрозрачен плик с надпис
“Предлагани ценови параметри", поставен в плика с офертата

Шр

^4

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Сцс

Посочените в настоящото Ценово предложение и приложението към него цени са
обвързващи и няма да бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие
с гореописаната оферта.
Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина на
плащане, посочен в Проекта на договор.
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грещки
или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.
Неразделна част от нашето Ценово предложение е Образец 3 - Количествено-стойностна
сметка на хартиен носител и на С Р.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в
изчисленията, офертите няма да бъдат допуснати до оценяване.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 3
Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление
„Експлоатация”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОИНОСТНА СМЕТКА
№

Наименование

Ед.
мярка

Коли
чество

бр.

36

205.00

7380.00

бр.

54

259.00

13986.00

бр.

100

14.60

1460.00

бр.

680

16.00

10880.00

бр.

222

22.00

4884.00

Единична цена Обща стойност
(лв. без ДДС)
(лв. без ДДС)

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

служба Електроснабдяване

1.

2.

Акумулаторна батерия тип УКЬА, 12 У/ минимум
!00 АЬ / СЮ-до 10.8У, Ш <6,8 т!2
Проектен живот съгласно Е11К.ОВАТ 2015
спецификация: Ьоп§ ИГе 10-12 г.
Габаритни размери: Д/Ш/В 330±3/171±2/215±2 мм;
обща височина с връзките 222±2 мм
1Акумулаторна батерия тип УКЬА, 12 V/ минимум
^00 А1г / СЮ-до 10.8У, Ш <7,0 т П
.ГТросктен живот съгласно Е11ЯОВАТ 2015
1спецификация: Ьоп§ 111е 10-12 г.
1Габаритни размери не по-големи от: Д/Ш/В
'558/126/275 мм
^Клеми на полюсите" ГгоШ 1егт1па1”
\3а служба ЛТЛВ и СВ

3. Акумулаторна батерия, тип УКЬА, 12У/5.0 АЬ,
ГЛроектен живот съгласно Е11КОВАТ 2015
■лгецификация:
(.еинцмум Оепега! ригрозе 6-9 г.
4. /гсумулаторна батерия, тип УК.ЕА, 12У/7.2 АЬ,
1Проектен живот съгласно Е1Л10ВАТ 2015
.о.^ецификация:
•лцпг.мум Оепега! ригрозе 6-9 г.
5. |.-1кумулаторна батерия, тип УКПА, 12У/9.0 АЬ,
[; 1рое1сген живот съгласно Е1Л10ВАТ 2015
!слецификация:
1минимум Оепега! ригрозе 6-9 г.
6. 1Акумулаторна батерия, тип УКЬА, 12У/17 АЬ,
1т'Аоектен живот съгласно Е1Л10ВАТ 2015
;спецификация:
|..1:1иим>м Оепега! ригрозе 6-9 г.
\3(; слект ром ехаиит
1
7. 1Тя 1'сз акумулатор за подопочистваща машина К.СМ
1/, ■■
1 '.араюеристики:
2'Л мили;«1ум 25 АЬ (с5),
селев,
I- за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема
I" роз.мери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В):
1П5х205х!80 мм.
1

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
бр.

50

43.00

2150.00

бр.

2

114.00

228.00

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Наименование

№
'1 ягов

Ед.
мярка

Коли
чество

Единична цена Общ а стойност
(лв. без ДДС)
(лв. без ДДС)

акумулатор за подопочистваща машина К.СМ

Ву1:е461.

9.

Харс1ктеристики:
и 12У, минимум 85 АЬ (с5),
I- 1'елов,
- за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема
- размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В):
:^о5х550х255 мм.
•'х';: 'св акум>'латор за подопочистваща машина К.СМ

IХарзлгеристики:
2” , минимум 85 АЬ (с5),
с.-ОВ,
- <1 автомобилни клеми, с дясна плюсова клема
размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В):
|365х350х255 мм.
10. Тягов акумулатор за подопочистваща машина К.СМ
X^О.
Характеристики:
- 12 V , минимум 105 АЬ (с5),
I- . елов,

бр.

350.00

1400.00

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

бр.

350.00

1400.00

бр.

405.00

810.00

I- за авзчзмобилни клеми, с дясна плюсова клема
•- рдз.мери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В);

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

11. ■^я.^в зку.мулатор за подопочистваща машина N^Ш8к
. 4531: ’
Хара.'сгеристики:
- 12У, миниму.м 105 АЬ (с5),
.'е.’Ов,
.Xавтомобилни клеми, с дясна плюсова клема
роз.мсри иа. коритото за два акумулатора (Д, Ш, В)
.50x350x300 мм.

бр.

405.00

1620.00

12. Тя гов акумулатор за подопочистваща машина КагсЬег
ЗЯ530:
-Хараюгеристики:
:2У, минимум 80 АЬ (с5),
- ЛОМ,
- за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема
‘ .>аз;.юри на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В)
е53:<350х230 мм.

бр.

350.00

1400.00

16522.00

132176.00

10560.00

10560.00

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

оепо „Обеля‘
13. . ^к-умулаторни батерии
сле^стрически характеристики - сертификат ГОСТ Р
.'.ЗК62259 (ШС 62259) или еквивалент
'■ <ОЬ70Р-1
.. х-..:;.;еНхТ., свьрзани в подвижна касета за монтаж в
акумулаторния сандък на меторвагони тип 81-...2/81-741.2
.'.ом. .напрежение 1,2У;
' 1Ощност70АЬ;

14

Xозаритхш размери 127x62,5x282 мм_____________
и1оья панххерна акумулаторна батерия тип бРгзбЗО
: е.^скг-рохар с товароподемност 3 тона.
X. е:;заодител на електрокара „Димекслифт” АД,
Е 32 с раз.мери на коритото Д/Ш/В
.0 л990/630 .мм.
м. напрежение 80У;
ху10хцнос1' (но.минален капацитет) бЗОАЬ;

бр.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Наименование

№

15. /ягова панцерна акумулаторна батерия тип 4Р2з420
за електрокар с товароподемност 2 тона.
. :^^-.:<1заодител на електрокара „Димекслифт” АД,
подел Е 20 с размери на коритото Д/Ш/В
: 030/710/630 мм.
Ном. напрежение 80У;
=.^1оп;посг (номинален капацитет) 420АЬ;
16. оадБиж ьащ а оатерия тип Е Г 06 200 за подопочистващ
парат КИпзк ВК-752
Ьом. напрежение 6У;
.Мощност (но.минален капацитет) 200АЬ;
Размери на коритото за четири акумулатора (Д, Ш,
) 353x350x230 мм.

Ед.
мярка

Коли
чество

бр.

1

Единична цена Обща стойност
(лв. без ДДС)
(лв. без ДДС)

7800.00

7800.00

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

бр.

4

302.00

Обща цена на доставката в лева без ДДС:
ДДС:

Обща цена на доставката в лева с ДДС:

1208.00

199342.00
39868.40
239210.40

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата:
Лме и фамилия:
Подпис и печат:

27-02-19
Седефка Петков!

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Забележки:
1. Всяка офертна цена /единична и обща/ трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетич!!
оапс'гая /до стотинка/.
.1 . Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена. Участник, който не'е
попълнил стойност по някоя позиция от ценовото предложение или е попълнил число "нула", ще се счита за
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
3. Г1ри установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грешка в изчисленията в количественотс/.х10сгна':а сме'гка на Участник в процедурата, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

