
/198ДОГОВОР № 
за възлагане на обществена поръчка

Днес, в гр. София, между:

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз Борис I” № 121, ЕИК 
000632256, представлявано от проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов, в качеството на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
„РИКУЕСТ” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, 1619, бул. „Никола Петков” , бл.81, 
ЕИК 130481686, представлявано от Юлиян Владиславов Иванов, в качеството на 
Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

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

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 
РД12-145/05.06.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 
обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 
(петнадесет) броя автомати за продажба на превозни документи, се сключи този 
Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърпш 
срещу възнаграждение и при условията на този Договор: „Доставка, монтаж и 
пускане в експлоатация на 15 (петнадесет) броя нови и неупотребявани автомати 
за продажба на хартиени карти с баркод за еднократно преминаване и за 
зареждане на електронни карти на места във вестибюлите на метростанциите, 
посочени от "Метрополитен" ЕАД“, съгласно утвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Техническа спецификация. Техническото и Ценовото предложения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор, 
наричани „Приложенията“ и представляващи неразделна част от него.
(2) ИЗПЪЛЕМТЕЛЯТ трябва да предвиди всички дейности, включително: демонтаж и 
извеждане от Системата за контрол на достъпа и таксуване на пътници (СКДТП) на 15 
(петнадесет) броя автомати за продажба на хартиени карти с баркод за еднократно 
пътуване на посочени от "Метрополитен" ЕАД места във вестибюлите на 
метростанциите. Демонтажът на старите автомати (с изтекъл технически ресурс) е за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същите се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо- 
предавателен протокол.
(3) В обема на обществената поръчка се включва също Гаранционно обслужване на 
доставените, монтирани и пуснати в експлоатация 15 бр. нови автомати за продажба на 
превозни документи, предмет на Договора, в рамките на Гаранционния срок по чл. 26, 
ал. 1.
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на Договора е 269 865,00 (двеста шестдесет и девет хиляди 
осемстотин шестдесет и пет) лева без ДДС или 323 838,00 (триста двадесет и три 
хиляди осемстотин тридесет и осем) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, неразделна част от Договора.
(2) В цената по ал, 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 
качественото изпълнение на Договора, в т.ч. стойността на демонтажа на старите 
автомати, доставката, монтажа и пускането в експлоатация на 15 бр. нови, 
неупотребявани автомати за продажба на превозни документи, предмет на Договора, 
както и Гаранционното обслужване на същите в рамките на Гаранционния срок по чл. 
26, ал. 1.
(3) Общата стойност на Договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на изменение за 
Срока му на действие.

Чл. 3. За изпълнението на предмета на Договора по чл. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената, посочена в чл. 2, ал. 1, както следва:

3.1. Авансово плащане -  в размер на 0,00 лв. (нула лева) -  до 20 % от Общата 
стойност на Договора по чл. 2, ал. 1 с Д ДС, в срок до 10 (десет) дни, след подписване на 
Договора и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура-оригинал и Гаранция, 
обезпечаваща авансово предоставените средства в пълен размер, в една от формите, 
предвидени в ЗОП;

3.2. Окончателно плащане -  в размер на 100 % (сто на сто) -  в рамките на Общата 
стойност на Договора по чл. 2, ал. 1 с ДДС, в 10-дневен срок след представяне на; 
приемо-предавателни протоколи за доставката, монтажа и пускането в експлоатация на 
15 бр. нови автоматите за продажба на превозни документи, предмет на Договора, 
подписани без забележки от Страните, както и оригинална фактура за дължимата сума, 
като се приспада пропорционално преведения аванс по чл. 3, т. 3.1.

Чл. 4. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД
В1С: К2ВВВ08Р
IВАN: В028К2ВВ91551068013606

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на 
промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
счита се, че плащанията са надлежно извършени.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) 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 8 095,95 (осем хиляди деветдесет и пет и 0,95) лева, 
която служи за обезпечаване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
Договора.
(2) Страните се съгласяват, че Сума в размер на 2 698,65 лв. (две хиляди шестстотин 
деветдесет и осем и 0,65 лева), представляваща 1 % (едно на сто) от Стойността на 
Договора, без ДДС, е предназначена за обезпечаване на Гаранционното обслужване на 
доставехте, монтирани и пуснати в експлоатация 15 бр. нови автомати за продажба на
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превозни документи, предмет на Договора, в рамките на Гаранционния срок по чл. 26, 
ал. 1.

Чл. 6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, тя се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 
поръчка.

Чл. 7. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърпш 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. 8. (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. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава част от Гаранцията за изпълнение в размер 
на 2 % (две на сто) в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на 
Договора и окончателното приемане и заплащане на доставките, предмет на Договора, 
в пълен размер, ако липсват основания за задържане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
каквато и да е сума по нея.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част от Гаранцията за изпълнение в размер на 1 % (едно 
на сто), предназначена за обезпечаване задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
Гаранционно обслужване на автоматите за продажба на превозни документи, предмет 
на Договора, в рамките на Гаранционния срок по чл. 26, ал. 1.
(3) При необходимост, във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за 
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение 
на първоначалната банкова гаранция, съответно застраховка.

Чл. 10. (1) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извърщва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума — чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 4, ал. 1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

у?
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Раве 3 14



3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полицаУзастрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава останалата част от Гаранцията за изпълнение по чл. 
5, ал. 2 в размер на 1 % (едно на сто), при липса на основания за усвояването й, в 30- 
дневен срок след изтичане на Срока за гаранционно обслужване на автоматите за 
продажба на превозни документи, предмет на Договора.

Чл. 11. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи 
към усвояване на Гаранцията.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцилга 
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.

Чл. 13. 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 10 (десет) дни след датата на влизане в сила на Договора, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато работите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и развалянето на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е на това 
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 14. 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. 15. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) 
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. 5, ал. 1 от Договора.

Чл. 16. (1) При подписване на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в 
размер на 0,00 лв. ( нула лева), както е предвидено в чл. 3, т. 3.1. от Договора.
(2) Гаранцията за авансово предоставените средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответното спазване на 
изискванията на чл. 7-9 от Договора.
(3) Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни след 
връщане или усвояване на аванса.
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Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставените средства са 
престояли при него законосъобразно.

IV. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по Договора, включително демонтаж 
на старите автомати, доставката, монтажа и пускането в експлоатация на 15 бр. нови 
автомати за продажба на превозни документи, предмет на Договора, е съгласно срока, 
посочен в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо 
Приложение № 2, неразделна част от Договора -  3 (три) месеца, считан от датата на 
подписване на Договора.
(2) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата и е със Срок на действие 
до изтичане Гаранционния срок, съответно Срока за гаранционното обслужване, на 
автоматите за продажба на превозни документи, предмет на Договора -  24 (двадесет и 
четири) месеца, съгласно срока, посочен в Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считан от датата на подписване на приемо-предавателния протокол 
между страните за изпълнението на всички работи по Договора, вкл. пускането в 
експлоатация на новите автомати за продажба на превозни документи.

Чл. 19. Мястото на доставка -  гр. София, “Метрополитен” ЕАД (на посочени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места във вестибюлите на метростанциите).

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

А: НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска и да получи изпълнение на всички дейности, включени в предмета на 
Договора по чл. 1, 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, 
както и да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на 
Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно необходимостта от 
предприемане на действия за решаването на възникналите в хода на изпълнението 
проблеми;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в срок, без 
отклонение от договореното и без недостатъци;
5. да получи доставката на 15 бр. нови, неупотребявани автомати за продажба на 
превозни документи, предмет на Договора, на договореното място за доставка, както и 
техния монтаж и пускането им в експлоатация, в срока и при условията на Договора:
5.1. да откаже да приеме и заплати доставените нови, неупотребявани автомати за 
продажба на превозни документи, ако не отговарят на Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или имат 
недостатъци;
5.2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при недостатъци или несъответствия на доставените 
автомати за продажба на превозни документи с договореното, те да бъдат заменени с 
качествени, съответстващи на договорените.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на неговите задължения по Договора, в 
резултат на които възникват;
1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице;
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2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение 
предмета на Договора.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури контролиран достъп до всички съоръжения и инсталации, необходими за 
извършването на подмяната на автоматите за продажба на превозни документи;
2. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 
за извършването на дейностите, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки при изпълнението му, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
4. да определи свой представител, който да участва в работата Приемателната комисия 
като подпише приемо-предавателния протокол за дейностите, предмет на Договора;
5. да приеме изпълнението на всички дейности, включени в предмета на Договора по 
чл. 1, когато то отговаря на договореното, по реда и при условията на Договора;
6. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в чл. 2-4 от Договора;
7. да освободи представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение и Гаранция 
за авансово-предоставените средства, съгласно чл. 9-17 от Договора;
8. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в 
Гаранционния срок дефекти.

Б: НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията си по този Договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнението на всички дейности, включени в 
предмета на Договора по чл. 1, когато то отговаря на договореното, по реда и при 
условията на Договора;
3. да получи Цената за доставените, монтирани и пуснати в експлоатация нови, 
неупотребявани автомати за продажба на превозни документи в размера, сроковете и 
при условията по чл. 2-4 от Договора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълнява задълженията си по Договора в уговорените срокове, в пълен обем и 
качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Техническата спецификация и Техническото му предложение, неразделна част от 
Договора (Приложения № 1 и 2), вкл. да осигури за своя сметка доставката и монтажа 
на 15 бр. нови автомати за продажба на превозни документи, както и пускането им в 
експлоатация;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
на изпълнението на дейностите по Договора, да предложи начин за отстраняването им, 
като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването 
им;
3. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 
изпълнението на Договора;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания, дадени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на Договора;
6. да демонтира старите автомати и да ги предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо- 
предавателен протокол/и;
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7. да достави 15 бр. нови, неупотребявани автомати за продажба на превозни документи 
на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр, София, в договорения срок, съобразно видя и 
количеството, уточнени в Техническото му предложение и качество, отговарящо на 
Техническата спецификация - неразделна част от Договора, както и да обезпечи 
монтажа и пускането им в експлоатация;
8. да уведоми по надлежния ред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня и часа на доставката, 
монтажа и пускането в експлоатация на 15 бр. нови, неупотребявани автомати за 
продажба на превозни документи, с оглед осигуряване на необходимите условия за 
приемането им;
9. при доставени нови автомати за продажба на превозни документи, неотговарящи на 
договореностите, да замени некачествените с качествени такива, за своя сметка;
10. доставените нови, неупотребявани автомати за продажба на превозни документи 
трябва да са окомплектовани със Сертификат за произход. Декларация или Сертификат 
за съответствие от производителя или съответната организация-представител, както и 
документи, удостоверяващи Гаранционния срок, срокове и условия на експлоатация на 
български език;
11. да определи свой представител, който да участва в работата на Приемателната 
комисия като подпише приемателно-предавателния протокол за дейностите, предмет на 
Договора;
12. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, 
недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Приемателната комисия;
13. да отстранява за своя сметка всички дефекти, повреди и недостатъци, проявили се в 
Гаранционния срок на новите автомати за продажба на превозни документи, съответно 
в Срока за гаранционното им обслужване. Ако за отстраняване на повредата е 
необходима подмяна на части, същите трябва да са нови, неупотребявани и да са 
придружени с документ за качество и гаранция;
14. да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане;
15. да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато съществува опасност 
от забавяне или нарушаване изпълнението на Договора;
16. при осъществяване на дейностите по изпълнение на Договора (монтаж и пускане в 
експлоатация) да не допуска повреди или разрушения. В случай, че по своя вина 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини подобни щети, то възстановяването им е за негова сметка;
17. преди подписване на констативния акт за установяване монтажа и пускането в 
експлоатация на новите автомати за продажба на превозни документи, да почисти и 
отстрани за своя сметка излишните материали и отпадъци;
18. да спазва правилата по охрана на труда и противопожарна безопасност при монтажа 
и пускането в експлоатация на новите автомати за продажба на превозни документи.

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността при монтажа и 
пускането в експлоатация на новите автомати за продажба на превозни документи.
(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, 
то възстановяването им е за негова сметка.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 26. (1) Гаранционният срок на доставените и монтирани 15 (петнадесет) броя нови 
автомати за продажба на превозни документи, предмет на Договора, съответно Срокът 
за гаранционното им обслужване е: 24 месеца (минимум 24 месеца), считан от датата 
на предавателно-приемателния протокол за пускането им в експлоатация.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява Гаранционното обслужване на 
доставените, монтирани и пуснати в експлоатация 15 (петнадесет) броя нови автомати 
за продажба на превозни документи, предмет на Договора, в рамките на Гаранционния 
срок по ал. 1, т.е. 24 месеца (минимум 24 месеца), считан от датата на предавателно- 
приемателния протокол за пускането им в експлоатация.
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Чл. 27. (1) При поява на дефекти/повреди в сроковете по предходния член, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след установяването им.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка дефекти, повреди и 
недостатъци, появили се в Гаранционния срок на доставените и монтирани 15 бр. нови 
автомати за продажба на превозни документи, съответно в Срока за Гаранционното им 
обслужване, в срок до 5 (пет) дни от констатирането им в подписан между Страните 
двустранен протокол.
(3) Ако се установи, че дефектът/повредата на доставените, монтирани и пуснати в 
експлоатация автомати за продажба на превозни документи не може да бъде отстранен, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови автомати за своя сметка в двустранно уговорен срок в 
констативен протокол, подписан между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За доставените нови апарати се установява нов Гаранционен срок, 
равен на този по чл. 26, ал. 1, който започва да тече от датата на предавателно- 
приемателния протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимото време и условия за 
изпълнение на гаранционните задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 29, (1) След приключване на дейностите, предмет на Договора, вкл. пускане в 
експлоатация на новите 15 (петнадесет) броя автомати за продажба на превозни 
документи, предмет на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнената работа.
(2) Приемането на изпълнените работи се осъществява с приемателно-предавателни 
протоколи в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните, подписани от 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностни лица.

Чл. 30. (1) При приемане на работите, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява 
количеството, външния вид и техническите характеристики на монтираните 15 бр. нови 
автомати за продажба на превозни документи, предмет на Договора, в присъствието на 
упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или 
бъдат констатирани недостатъци в монтираните нови автомати за продажба на 
превозни документи, предмет на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да 
приеме изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 
отстраняването им. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изцяло за негова 
сметка. За отстранените недостатъци се съставя отделен протокол.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме изпълнението, ако 
констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението става 
безполезен за него.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Настоящият договор се прекратява;
1. с изтичане на уговорените срокове по чл. 18, ал. 1 и 2 - за изпълнение на дейностите 
по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изтичане на Гаранционния срок, съответно 
Срока за гаранционното обслужване на доставените, монтирани и пуснати в 
експлоатация 15 бр. нови автомати за продажба на превозни документи по чл. 26, ал. 1 
и ал. 2;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок най- 
късно до 7 (седем) дни, считано от датата на настъпване на невъзможността като 
представи и съответни доказателства за това;
4. при прекратяване на юридическо лице — Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като причината за прекратяването 
трябва да бъде изрично упомената;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на всяка от Страните;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от Страните по Договора с 10 
(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 10 (десет) 
дни;
2. не отстрани в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, констатираните 
недостатъци/дефекти;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
(4) Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълнява своите задължения, той може да го 
прекрати едностранно, с едномесечно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
да е налице неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Прекратяването става след 
уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на 
Договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора без дължими 
неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

Чл. 32. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и 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:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Договора в срок до 10 
(десет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Договора за повече от 10 (десет) 
дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на 
поръчката. Техническата спецификация и Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 
изпълни непременно в уговореното време.

(1
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Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на 
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 34. 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 изпълнението по Договора, 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. 35. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 
авансово предоставените средства.

IX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 
неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 37. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци 
и пропуски, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 38. (1) При неспазване на срока за демонтаж, доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на автоматите за продажба на превозни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от Общата стойност на 
Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % от същата стойност, 
която неустойка се удържа от Гаранцията за изпълнение по чл. 5, ал. 1 или при 
окончателното разплащане по Договора.
(2) При забава в плащанията на договорената цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % на ден от стойността на забавеното 
плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % общо.

Чл. 39. При неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
някое от задълженията му по Договора, същият дължи неустойка в размер на 5 (пет на 
сто) % от Общата стойност на Договора по чл. 2.

Чл. 40. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при 
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за 
това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да задържи Гаранцията за изпълнение и да прекрати Договора.

^  Ра^е 10 о114
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Чл. 41. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Общата стойност 
на Договора.

Чл. 42. 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.

Чл. 43. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за 
сметка на виновната страна.

Чл. 44. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на появилите се 
дефекти/повреди в Гаранционния срок, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и 
претърпените щети.

X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ*

Чл. 45. (1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 
избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(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 
настояпщя Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
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 на пълния размер на Гаранцията за изпълнение.

Чл. 46. 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 извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите.

Чл. 47. (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 15-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.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Ра§е 11 о114



(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

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

XI. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 48. Страните се задължават да обработват личните данни, посочени в Договора или 
получени при и по повод изпълнението на Договора, в съответствие с принципите на 
защита на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета и Закона за защита на личните 
данни, в частност чрез:
1. Ограничаване на обработването на личните данни само до необходимите за 
изпълнението на договора цели;
2. Обработка на личните данни на компютрите и другите технически носители на 
информация, в съответствие с приетите вътрешни правила от Страните, в които се 
регламентират мерките за защита на личните данни при обработка.

Чл. 49. Страните се задължават:
1. Да не съхраняват лични данни и да изтриват незабавно личните данни, които са 
ползвали за н)^ждите на Договора, когато вече не са необходими;
2. Да не обработват лични данни, събирани за едни цели, за други цели, без другата 
страна да е посочила основанието за този вид обработка;
3. Да не ползват лични данни, когато естеството на лични данни не изисква това.

Чл. 50. Всяка страна има право да изисква от другата да администрира личните данни 
законосъобразно.

Чл. 51. Страните гарантират, че техните служители, които са оправомощени да 
обработват лични данни, са поели ангажимент за поверителност и конфиденциалност 
на получената информация, вследствие на изпълнението на задълженията си по този 
Договор. Страните следва да ограничат достъпа до данните до служителите, имащи 
отношение към сключването и изпълнените на Договора.

Чл. 52. Страните гарантират, че прилагат подходящи технически и организационни 
мерки за осигуряване на сигурност на личните данни, включително чрез:
- Гаргштиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на 
системите и услугите за обработване.

Чл. 53. Страните декларират, че субектите на данни, посочени в Договора, като лица за 
контакт, респ. лица, които са упълномощени да предават/приемат изпълнението по 
Договора, са дали своето изрично съгласие, свързаните с тях лични данни да бъдат 
обработвани за целите на изпълнение на договора, като субектите имат право на 
достъп до своите лични данни и коригиране на такива данни.

Чл. 54. Страните се задължават:
1. Да възпрепятстват всяко неупълномощено лице да има достъп до компютърни 
системи, обработващи лични данни, и по-специално:
- неразрешено четене, копиране, промяна или премахване на носители за съхранение;
- неразрешено въвеждане на данни, както и всяко неразрешено развриване, промяна 
или изтриване на съхраняваните лични данни;
- неразрешено използване на системи за обработка на данни посредством средства за 
предаване на данни;

 ̂ А /7
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2. Да гарантират, че оправомощените потребители на система за обработка на данни 
имат достъп само до личните данни, за които се отнася тяхното право на достъп;
3. Да гарантират, че при предаване на лични данни и транспортиране на носители за 
съхранение данните не могат да се четат, копират или изтриват без разрешение.

Чл. 55. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предотвратява всякакъв незаконен или 
случаен достъп до личните данни и всякакво друго незаконно обработване и 
злоупотреба с личните данни и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в слз^чай че 
установи злоупотреба или достъп.

Чл. 56. Задълженията за опазване на личните данни по този Договор не се прилагат 
спрямо лични данни, които са поискани от компетентен държавен орган и за 
предоставянето на които е налице законово изискване.

XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 57. (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 пош;а.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Антим I” № 35
Тел.: 02/9212910
Факс: 02/9872244
е-гааП: з.с11тигоу@те1горои1ап.Ь§
Лице за контакт: инж. Стоян Димитров -  Зам. Началник Служба 
телемеханика за движение на влаковете и съобщителни връзки”

„Автоматика и

2.3аИЗПЪЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: бул. „Никола Петков“ АГо81, сгр.Г, ет.1
Тел.: 02 9454885; 0888 452770
е-таП: §к@^е^ие51;-Ь§.сот; та11@геяие51:.Ь§
Лице за контакт: Георги Кърпачев -Управител

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

Чл. 58. Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили или 
очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на 
договорните им задължения.

Чл. 59. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие -  по съдебен ред.

Чл. 60. За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите нормативни 
документи.

Чл. 61. Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра -  един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от Договора са:

Приложение № 1 - Техническа спецификация; 
Приложение № 2 - Техническо предложение; 
Приложение № 3 - Ценово предложение.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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(проф. д-р инж. Ст. Братоев"!^“

ИЗП. ДИРЕКТОР НА 
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

ЗА ИЗПЪЛНР^ТЕЛЯ: ^
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ОБРАЗЕЦ 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: Рикуест ООД, ЕИК: 130481686, Георги Кърпачев -  Управител
(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице; 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:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на 
превозни документи, Код по СРУ 30144200

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. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената 
поръчка, декларираме, че ще изпълним еъщата в съответствие с всички изисквания, 
посочени в техническата спецификация.

1. Ще изпълним доставката, монтажа и пускането в експлоатация на 15 броя автомати 
за продажба на превозни документи, в срок от 3 /три/ месеца (до 3 (три) месеца) от 
датата на подписване на договора.

2. Предложеният от нас гаранционен срок и обслужване на автоматите за продажба на 
превозни документи е: 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на 
приемно предавателен протокол за пускане в експлоатация (не по-малко от 24 месег1а 
от датата на подписване на двустранният предавателно —приемателен протокол за 
пускане в експлоатация).

3. Декларираме, че автоматите за продажба на превозни документи ще бъдат нови и 
неупотребявани и ще са в съответствие с Техническата спецификация.

4. Предлагаме автомати за продажба на превозни документи със следните технически 
характеристики: Предлагаме 15 броя нови автомати за продажба на превозни 
документи модел 8еИ’-8егу1се СО20М. За по-голямо удобство техническите  ̂
характеристики на тези автомати са представени в приложените към офертата 
документи: Брошура; Описание на автомат за самотаксуване; Матрица на 
съответствие.

5. 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.

у

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

= 3 ч



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

Дата: 23.05.2019
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП ■ л

.......
стникй) } }(подпис т  лицето, представляващо участникф ^

/ У  •! ''.Ч. <
/ /  „ 'У У

Георги |^жрпачев . . — /
{име и фамшия налгщето, представляващо участ р^а)

Управител
(качество яа лицето, представляващо участника) 

Рикуест ООД
(наименование на участника)

Забележка: Участтщите могат да получат необходимата гтформагщя за задълженията, свързани с 
данъци 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: 
тт;пар.Ь^

Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:Информационен 11ентър на МОСВ:
работи за посетгнпели всеки работен ден от 14 до 17 ч.,1000 София, ул. "У. Гладстон"№  67
Телефон: 02/940 6331,Интернет адрес: Шр://\^\ш3.тоем:.§охегптеп1.Ь^/

Относно задълженията,сеързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и сог1иалната политика: София 1051, ул. Триадица Я°2, Телефон: 02/ 8119 
443,Интернет адрес: Ипр://\у\у\у. тЬо. туегптеп1. Ьг. Изпълнителна агенция „ Главна инспекг(ия по 
труда": София 1000, бул. Дондуков№3, тел.:02 8101759; 0700 17670; е-таИ: 
зеспА1гес1ог@§И. §оуегптеп(. Ь§

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



{ В К Е О У Е ^ Т
бул. „Никола Петков" М«81,сгр.Г,ет.1, 1619 София, България 
тел. (02) 9454885, (02) 9454886, (088) 8452770, (088) 5339398 
е-та11: таис51геаие51.Ьа. '^ е Ь : ул/л/у.геаие51,Ьа 
РИКУЕСТ ООД

Описание на автомат за самотаксуване

Автомат за самотаксуване от серията 5еИ -̂5егу1се СО20М има следните основни функции 
и характеристики:

1. Издава единични хартиени карти (билети) за еднократно пътуване. Билетите могат 
да се зареждат в автомата предварително напечатани, нагънати или на рулон.

2. Автомата отпечатва по термодиректен способ информация и 10 или 20 баркод 
върху хартиената карта.

3. Разрешаващата способност на принтера монтиран в автомата е 200 0Р1

4. Има автоматично отрязване на хартиеният билет за еднократно пътуване

5. Автомата издава хартиени карти за еднократно пътуване срещу заплащане с 
монети и банкноти

6. Автомата има вграден валидатор за монети с номинали - 0.10 лв; 0.20 лв; 0.50 лв;
1.00 лв; 2.00 лв

7. Автомата има вграден валидатор за банкноти с номинали - 2.00 лв., 5.00 лв., 10.00 
лв., 20.00 лв., 50.00 лв., 100.00 лв.

8. Автомата връща ресто в монети - два поминала

9. Статичните надписи по корпуса на автомата са на два езика (български и 
английски)

10. Потребителския интерфейс на автомата за самотаксуване е двуезичен (Английски 
и Български) и разбираем с минимален брой действия с менюто - 8.4 инчов цветен 
сензорен екран 1Е0 с задно осветление.

11. Корпуса на автомата за самотаксуване е изработен от 2 т т  ламарина, вратата на 
автомата е с многоточково заключване.

12. Автоматът има контейнер за събиране на банкноти в размер на 900 бр от всички 
номинали.

13. Автоматът има сепаратор за насочване на приетите монети в отделни контейнери.
Два контейнера за връщане на ресто и един контейнер каса.

14. Автоматът за самотаксуване има вградена функция за броене и отчитане на 
наличността на монети, банкноти и хартиени карти за еднократно пътуване

15. Автоматът за самотаксуване има вградена система за осчетоводяване на /
издадените хартиени карти '

16. Отпечатаният баркод върху хартиените карти при закупуване от апарата за 
самотаксуване е съвместим с издаваните от билетните каси на Метрополитена

17. Автоматът за самотаксуване има изградена комуникация с информационната 
система на СКДТП в метрото

18. Автоматът за самотаксуване има възможност да зарежда карти за многократно
пътуване с метро чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

19. Автомата има възможност за надграждане за безкешово плащане, ако му се 
добави четец за банкови карти

20. Автоматът за самотаксуване има високоразвита система за мониторинг и 
диагностика, която следи състоянието и подава информация към ЦДП

21. Достъпът до паричните отделения на автомата за самотаксуване е възможен само 
от инкасо персонала, който притежава допълнителен ключ.

22. Паричните отделения за банкноти и монети на автомата за самотаксуване са 
отделени от общото пространство и са заключени с допълнителен ключ,

^  чл. 36а, ал. 3 от ЗОП {

/

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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бул. „Никола Петков" №81,сгр.Г,ет.1, 1619 София, България 
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РИКУЕСТ ООД

изработени са от метал. При смяна на консумативи (хартиени карти, ролка за 
фискален принтер) оператора няма достъп до паричните отделения.

23. Автоматът за самотаксуване поддържа статистика за: Зареждания с банкноти, 
монети,билети,отваряне, затваряне на автомата, и други събития.

МОНЕТЕН АКСЕПТОР

Различаване на монети :

Електрозахранване..... ;

Консумация.................. :

Други.............................:

БАНКНОТ ВА/1ИДАТОР

Различни видове банкноти: 6 вида (2лв., 5 лв, 10 лв., 20 лв., 50 лв., 100 лв.);

5 вида (10, 20, 50 ст., 1 лв., 2 лв.); 

+ 12 V;

макс. 400 гпА; 

готовност за работа с евро.

Електрозахранване............:

Консумация.........................:

Други.............................:

ПЕЧАТАЩО УСТРОЙСТВО

Технология на печат...................

Разделителна способност............

Максимална широчина на печата : 

Максимална дължина на печата ..:

+ 12 V;

макс. 400 тА; 

готовност за работа с евро.

термодиректен;

200 с1р1 (6 6о1:5/тпп); 

104 т т ;

812 т т ;

Скорост............................................: 200 т т /з ;

10 и 20 ОК собе;

25,4 т т  до 118 т т ;  

12,7 т т  до 812 т т ;  

0,063 т т  до 0,254 т т ;

0,063 т т  до 0,127 т т ;  

от захранващ и защитен блок;

Баркодове...................................... :

Широчина на хартията.................. :

Дължина на хартията....................:

Дебелина на хартията...................:

Интерфейс към други устройства: ЕНтегпе!, К5232 ап<1 1)5В ш^ег^асез;

Електрозахранване от иР5...........: АС 220У;

АВТОМАТИЧЕН НОЖ

Дебелина на х ар ти я та ..................... ;

Електрозахранване.........................:

УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО

Интерфейс към печатащо устройство :

Интерфейс към системата...................

Интерфейс към монетоприемника..... :

Интерфейс към банкнотоприемника ..:

Електрозахранване от 0Р5 .................. :

Отпечатва уникален баркод (11РС-А, ОРС-Е, ЕАН13, ЕАН8, СООЕ39, 1ТР, СООАВАК, 
СО0Е93, СО0Е128, СО0Е32, Р0Р417, 0АТАМАТК1Х, А2ТЕС, ОК СООЕ) с информация в 
буквено-цифров вид съдържащи календарна дата, астрономическо време, 
наименование и номер на МС и Вестибюл;

Синхронизира времето на автомата на самотаксуване с това, което е резидентно в 
печатащото устройство в касите и валидаторите на метростанцията.

МЕХАНИЧНАТА КОНСТРУКЦИЯ

К5232С;

етернет (ТСР/1Р); 

паралелен, сс1а1к, МОВ; 

паралелен, сс1а1к, МОВ; 

АС 220У;

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

\\
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чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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Метален корпус с антикорозионно покритие от 2 т т  ламарина;

Вандалоустойчив заключващ механизъм, с отделни вътрешни заключвания на 
паричните отделения;

Звукова и алармена сигнализация за неоторизирано отваряне на автомата;

Надписи (инструкции) на български и английски език, указващи точно 
различните опции и стъпки за работа с автомата.

Подготовка за терминал за плащане с банкови карти (ще бъдат уточнени при 
подписване на договора за изпълнение на настоящата поръчка).

БЛОК ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ ЗА МНОГОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

Осигурява зареждане на електронни карти за многократно пътуване с 
изброените платежни средства - монети, банкноти и банкови карти.

ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Позволява безпроблемно включване към СКДТП в Софийския метрополитен и 
съвместна работа с другите устройства и модули на системата.

СИСТЕМАТА ЗА ДИАГНОСТИКА

Автоматът за самотаксуване има развита системата за диагностика, която 
следи състоянието на автомата и предава информация за текущото му състояние в 
ЦДП, също и регистрира установените промени в работното състояние на 
автомата в архивен журнал.

НАДЕЖДНОСТ

непрекъсната работа 24 часа, 7 дни в седмицата, 52 седмици; 

средно време между отказите Т > 2400 часа;

среден брой на грешки при обмен на данни Т. гр. < 10-12;

средно време за възстановяване на работоспособността Т. в. <0.5 час; 

минимален срок за експлоатация Т. екс. >10 год.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ

температура 5 до 45 °С;

влажност 30 до 90%;

атмосферно налягане 84до107кРа.

РЕМОНТОПРИГОДНОСТ

Всички модули и възли на автомата за продажба на превозни документи за 
еднократно пътуване са свързани електрически и механически по начин 
позволяващ лесната им замяна на място.

Гаранционният срок и обслужване е 24 месеца от датата на двустранният 
Предавателно-приемателен протокол.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



5е//-5ег^/се С020М

АВТОМАТ ЗА САМОТАКСУВАНЕ
АВТОАЛАТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Нашите автомати от серията 5е1Т5етсе С020М са 
предназначени за продажба хартиени билети, които се 
използват като превозни документи в различни варианти 
в системи за електронно таксуване в обществения 
транспорт.

5е^^5е^V^се 0020М има опционална възможност за 
зареждане и на стойност в електронни карти за 
определен брой билети предназначени за пътуване в 
метро, автобусния, тролейбусния и другите видове 

'обществен транспорт, при използването на различни 
видове заплащане.

5е^^5е^V^се СО20М е модерна машина за билети и талони 
на самообслужване, монтирана в устойчива на 
вандализъм метална конструкция изработена от 2 мм 
ламарина.

5еК-5егу1се СО20М осигурява висока скорост на 
обработка, удобен и интуитивен интерфейс със 
сензорен екран за работа с клиенти, плащане в брой с 
банкноти и монети и връщане на ресто, или с кредитни 
и дебитни карти, връзка с НАП и последващо 
отпечатване на фискален бон.

При проектирането са взети необходимите мерки за 
неутрализиране на неблагоприятните въздействия на 
околната среда като вибрации, колебания в 
захранването, вандализъм, което гарантира на 5е^  ̂
5егу1се СО20М висока надеждност при ежедневна работа 
и дълъг период на експлоатация.

(^ХАРАКТЕРИСТИКИ
8,4 инчов цветен сензорен екран 

Обработващ блок за банкноти и монети 

Обработващ блок дебитни и кредитни карти 

Четец за смарт карти 150 14443 А/В 51:апс1агс)

Диспенсер за електронни карти или билети 

Фискален принтер с връзка с НАП 

Модул за комуникация; кабелен и безжичен 

Поддържа НРС технологии 

Монетен хопър за връщане на ресто

Допълнително метално вътрешно отделение за банкноти и

Непрекъсваемо токозахранване за 60 мин.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



кециезЬ 5е1^-5егуке ,(^020М

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Кутия / Врата Тялото е произведено от 2 т т  ламарина, многоточково заключване на вратата 
Прахово боядисан в КА^ 5017
Предният панел е със залепени визуални указания за работа

Размери / Тегло Ширина X Височина х Дълбочина; 540 т т  х 1800 т т  х 560 т т  
Тегло - около 80 кг.

Потребителски
интерфейс

8,4 инчов цветен сензорен екран 1Е0 със задно осветяване
Графичен потребителски интерфейс на Български и Английски
Прост и разбираем потребителски интерфей с минимален брой действия с менюто
(предоставяне на информация за документи, добавяне на стойност/документи към
безконтактна карта, отпечатване на хартиени карти за еднократно пътуване, предварително
отпечатани и сгънати по подходящ начин)

Опериране с 
банкноти

Банкнот валидатора приема банкноти от 2, 5, 10, 20, 50, 100 лева. (настройваемо)
Касета за банкноти - събиране до 900 банкноти с отделен ключ и и с осигурена възможност за 
лесна подмяна с празна касета.
Отделно метално отделение с врата и ключалка за валидатора на банкноти “

Опериране с монети 
и връщане на ресто

Аксептора за монети приема всички номинали. 0.10 лв; 0.20 лв; 0.50 лв; 1.00 лв; 2.00 лв 
Хопър за връщане на ресто - връща до два поминала монети 
Отделно заключващо се отделение за касата за монети и за хопърите

Безкешово плащане 
(опция)

Приема различни по вид кредитни и дебитни карти, след оторизачия с пин код 
Поддържа МРС технология за безконтактно плащане 
СРК5 модем за трансфер на данни за банковите карти.

Фискално
устройство

Фискален Термо принтер с връзка с НАП. Ролката с термохартия е с размери Ф200 х 80 т т  
Отпечатване на ЦР сос1е

Опериране с 
електронни карти

Интелигентен картов четец 150 14443 А/В 51;апс1агб 
Диспенсер за хартиени карти (билети) 3000 броя

Комуникация ЕАМ (К345), VV̂ АN, 2 х ОББ, ОРР5, ЕОСЕ
Предназначени за връзка, контрол и информационен обмен със Сървъра на системата за 
електронно таксуване.

Работно напрежение АС 230У/50Н2
Непрекъсваемо токозахранване 1)Р5 650УА - 60 мин

Работна
температура

На закрито +5°С до +45°С
На открито -25°С до +45°С (опция; използват се индустриални модули, монтират се 
допълнителни уплътнения и нагревател; монтират се под навес)
Работна влажност на въздуха от 10% до 90%

Допълнителни Вандалоустойчивост в съоветствие 
Време за инициализация до 5 мин 
Жизнен цикъл на хардуера 10 год.

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

Рикуест ООД
София 1619, БългайИя
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Г тел.: 02 9454885 
факс; 02 9454886
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Образец 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От участник: Рикуест ООД, ЕИК: 130481686, Георги Кърпачев ~ Управител
(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице; в случай на обединение следва да 

се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове)

Относно: Открита процедура за възлагане на обгцествена поръчка с предмет; 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на 

превозни документи, Код по СРУ 30144200

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 еъответствие 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:

269 865.00 (двеста шестдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и нула 
стотинки) лева без ДДС (посочва се грфром п словом стойността в лева без ДЦС) 
и 323 838.00 (триста двадесет и три хиляди осемстотин тридесет и осем лева и нула 
стотинки) лева с ДДС (посочва се г/ифром и словом стойността в лева с ДДС)

Заявяваме, че ще ползваме аванс в размер на 0 % (до 20%) от стойността на поръчката с 
ДДС, след като представим гаранция за авансово предоставени средства.

Посочената обща цена включва всички разходи, свързани е качественото изпълнение на 
поръчката, включително мита, такси, транспортни разходи, товарно-разтоварни дейности.
Посочените в настоящото Ценово предложение 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.

1 чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 
грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая (до 
стотинка).

Дата 23.05.2019
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ПОДПИС и ПЕЧАТ:.....^.
( Г. Къртшчеу Управител )
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