
Д О Г О В О Р  №

ДнеЕ^^/:..'^.Лл.2019 г. меааду

“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

"ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА" ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1505, р-н "Оборище", ул. "Алеко Константинов" № 1, ЕИК 
(БУЛСТАТ) 131130758, представлявано от Управителя Валентин Станиславов Василев, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Решение № РД 12-191/30.07.2019 г. на Изпълнителния директор 
на “Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител (Процедурата е открита с 
Решение № РД 12-118/07.05.2019 г. и Решение № РД 12-157/14.06.2019 г., Обявлението 
за поръчка е публикувано в Официален вестник на ЕС под номер 2019/8 090-217109, 
както и Обявление за изменение под номер 2019/8 115-283599, вписана е в Регистъра на 
АОП под номер 00423-2019-0011) и на основание чл. 112 от ЗОП  се сключи настоящия 
договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: Доставка на резервни части за 
железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложена 
спецификация и приетото Техническо предложение, неразделна част от настоящия 
договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приеме и заплати доставката.

Чл. 2. Предаването и приемането на доставката, предмет на договора, се извършва с 
предавателно-приемателни протоколи, подписани от упълномощени представители на 
двете страни.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Общата стойност на доставката е 119 659,59 лева (сто и деветнадесет хиляди 
шестстотин петдесет и девет лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС и 143591,51 
лева (сто четиридесет и три хиляди петстотин деветдесет и един лева и петдесет и 
една стотинки) с ДДС, съгласно приетото Ценово предложение, неразделна част от 
договора.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс.

Фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ е/не е регистрирана по ДДС.



Обслужваща банка и банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

РгоСгесШ Вапк (Ви1^апа) ЕАП 
IВАN; ВС19РКСВ923010507057(П 
В1С: РКСВВ08Р

Чл. 5. Цената включва стойността на доставката, ООР гр.София. “Метрополитен” ЕАД, 
депо “Обеля”.

Чл. 6. 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 доставените резервни части, предмет на 
договора.

Ш. СРОК и  м я с т о  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) Срокът за доставка на договореното количество резервни части по чл. 1 е 9 
(девет) 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 резервните части в сроковете и при 
условията на договора.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме и заплати доставените резервни 
части, ако не отговарят на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническите спецификации 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или имат недостатъци.

Чл. 10. При недостатъци или несъответствия на резервните части 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 резервните части, отговарящи на 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническите спецификагщи, 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 на адреса на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, в договорения срок, съобразно вида и количеството, 
уточнени в Ценовата оферта и качество, отговарящо на условията на спецификациите, 
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 доставени резервни части, неотговарящи на договореностите, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени некачествените с качествени такива, за 
своя сметка.



(2) Доставените резервни части трябва да са окомплектовани със Сертификат за 
произход. Декларация или Сертификат за съответствие от производителя или 
съответната организация представител, както и документи, удостоверяващи 
гаранционните срокове, срокове и условия на съхранение, срокове и условия на 
експлоатация на български език.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размера, по начин и в срок, 
уговорени в настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
документ за внесена гаранция за неговото изпълнение в размер на 3 589,79 лева (три 
хиляди петстотин осемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки) -  3 % от 
стойността на договора без ДДС по чл. 3.

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 изпълнение 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. 17. 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. 18. Гаранционният срок за резервните части е: 12 (дванадесет) месеца от датата на 
доставката.

Чл. 19. (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 се 
удостоверява с подписите на останалите членове на комисията.

(2) В случаите на констатирани несъответствия и/или недостатъци в количеството 
и/или качеството на доставените резервни части, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с 
качествени и със съответстващи на договорените количества в срок от 10 (десет) дни, 
считано от датата на двустранно подписване на протокола 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. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в гаранционния срок по чл. 18 в случай, че някои от вложените 
резервни части в последствие дефектират. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 
10 (десет) дни от датата на писменото уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
подмени дефектиратите части с нови.



(2) Подмяната се удостоверява с двустранно подписване на приемо-предавателен 
протокол за подмяна без забележки.
Чл. 21. При изпадане в забава за плащане по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за срока на забавата.

Чл. 22. (1) При забава на изпълнение на задължение по този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % 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 прихващат от средствата за окончателното 
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. 23. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие на страните.
2. С изтичане на уговорения срок по договора, но не по-рано от неговото приключване;
3. При обективна невъзможност да бъде изпълнен;
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 30 
(тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
5. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на 
срока по чл. 7 с повече от 30 (тридесет) календарни дни.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ*

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата.

(2) 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 на подизпълнителя.

(3) Разплащанията по ал. 2 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.

(4) Към искането по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

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

(6) Отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в 
хода на изпълнението на поръчката.

^Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато 
Изпъ.1ните,1ят е предвидил изпаззването на подизпълнители



Чл. 25. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Чл. 26. (1) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 
за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 
следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида 
на дейностите, които ще изпълнява.

(2) При замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички 
документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 1, в срок от три дни от 
неговото сключване.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили рши 
очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на 
договорните им задължения.
Чл. 28. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие -  по съдебен ред.

Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите нормативни 
документи.

Чл. 30. 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 
приложения.
2. Техническа спецификация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(проф. д-р инж .^т. Братоев)

ИЗП. ДИРЕКТОР НА 
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(Валентин

УПРАВИТЕЛ НА 
'ТРАНСПОРТНА
АВТОМАТИКА” ЕООД

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



1:ПТРАНСПОРТНА
АВТОМАТИКА

уП/
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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София 1505

Ш ( а - 1 ( с1. Ь 9  ул. "Васил Друмев" 2 Б, офис 2
тел.: +359 888 340881, е+лаН: дГ8се@*а.|1с1.Ьд

ОБРАЗЕЦ 1.2

Изх.Ху 82/12.06.2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният/ата Валентин Станиславов Василев в качеството си на Управител на 
„Транспортна автоматика“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 131130758, със седалище и адрес на 
управление 1505 София, ул. Алеко Констатинов № 1, участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни части за метровагони серии 81- 
717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) 
за АТДВ, съгласно приложени спецификации по обособени позиции: Обособена позиция 
№2: Доставка на резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за 
АТДВ, съгласно приложена спецификация, след запознаване с всички документи и образци 
от документацията за обществената поръчка, представям на Вашето внимание предложение за 
изпълнение на посочената обществена поръчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител 
на обществената поръчка, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички 
изисквания, посочени в документацията.

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

1.1. Ще изпълним доставката, предмет на обшествената поръчка в срок 9 (девет) месеца от 
датата на сключване на договора.
1.2. Доставените резервни части ще бъдат придружени от документи на български език, 
удостоверяващи тяхното качество и произход, гаранционни срокове, срокове и условия на 
съхранение, срокове и условия на експлоатация.

1.3. Доставените резервни части ще бъдат оригинални, нови, неупотребявани и 
нерециклирани и ще са в съответствие с Техническите спецификации.

1.4. Всички изделия, за които се отнася обществената поръчка, са новопроизведени и 
отговарят на предписаните от завода-производител характеристики по: вид, параметри и 
други технически характеристики.

1.5. Декларираме, че ще доставим стоките в стандартна експортна опаковка, подходяща да 
предпази стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, 
съответстваща на вида и начина на транспорт.

2. Предлагаме гаранционният срок за доставените от нас резервни части да е 12 (дванадесет) 
месеца от датата на доставката (не по-малко от 12 месеца) I  /(/7 / /

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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3. Декларираме, че ше доставим следните ретервни части:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

София 1505
ул. "Васил Друмев“ 25, офис 2
тел.! +359 ВВ8 340881, е та11: о№се®(а-1(Д.Ь9

Изисквания на възложителя
Предложение на 

участника

м
Наименование

Обозначение/тип, съгласно техническата спецификация, 
технически характеристики

Наименование 
Обозиачеиие/тип; 

Каталожен номер, ако 
е приложимо; 
Производител

1. Хидравличен агрегат Е5 -С66433-1за стрелкови обръщателен 
апарат хидравличен ^NI§ТАК- НК. или еквивалент

„Фьосталпине
Сигналинг

Зайнерхолц“,
гр.Зайнерхолц,

Германия

2.
Джемперни въжета от проводник ПВ-А2, 3 кУ, 1x120 тгп^с 
дължина 1,30 м. е 2 бр. конусни болта, М20, комплект с 4 бр. 
гайки, 2 бр. шайби и 2 бр. пружинни шайби

„Транспортна 
автоматика“ ЕООД, 
гр.София, България

3. Регулируемо съпротивление - 7157-Р-100У2 100 ома, 0.3А 
чертеж 7157.00.00-04 или еквивалент

ЧАО „Транссвязь“ 
гр.Харков, Украйна

4. Блок тип ПУ-2 или еквивалент
ЧАО „Транссвязь“ 
гр.Харков, Украйна

5.
Контакт прехвърлящ (осеви) усилен ляв за реле тип НМПШ код 
13953-02-00 или еквивалент

„Камишловски 
електротехнически 
завод“, гр.Камишлов, 
Руска Федерация

6.
Контакт прехвърлящ (осеви) краен за реле тип НМПШ код 
13953-06-00 или еквивалент

„Камишловски 
електротехнически 
завод“,гр. Камишлов, 
Руска Федерация

7.
Контакт прехвърлящ (осеви) ляв за реле тип НМПШ код 13953- 
09-00 или еквивалент

„Камишловски 
електротехнически 
завод“, гр.Камишлов, 
Руска Федерация

8.
Контакт прехвърлящ (осеви) десен за реле тип НМПШ код 
13953-18-00 или еквивалент

„Камишловски 
електротехнически 
завод“, гр.Камишлов, 
Руска Федерация

9.
Контакт усилен с упорна пластина за реле тип НМПШ код 
13953-04-00 или еквивалент

„Камишловски 
електротехнически 
завод“, гр.Камишлов, 
Руска Федерация

10.
Контакт фронтови с упорна пластина за реле тип НМПШ код 
24147-07-00 или еквивалент

„Камишловски 
електротехнически 
завод“, гр.Камишлов, 
Руска Федерация

11. Капак за реле тип НМПШ код 24152-02-00 или еквивалент

„Камишловски 
електротехнически 
завод“, гр.Камишлов, 
Руска Федерация

/
ЧЛ. 36а, ал. 3 

I

 ̂ л ! / 

от ЗОП
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чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

София 1505
V/ УУ.I а - Кс1. Ь д ул. "Васил Друмев' 2Б, офис 2

тел.: +359 888 340881, е-таИ; о№сг@1а-1(0.Ьд

Изисквания на възложителя
Предложение на 

участника

м
Наименование

Оболшчение/пшп^ съгласно техническата спецификация, 
технически характеристики

Наи.иеноеание 
Обозначение/тип; 

Каталожен номер, ако 
е при.южачо; 
Производител

12. Подложка долна код 13552-00-09 или еквивалент

„Камишловски 
електротехнически 
завод“, гр.Камишлов, 
Руска Федерация

13. Индуктивност за блок ПРЦМ тип: 626.00.11-32 или еквивалент ЧАО „Транссвязь“ 
гр.Харков, Украйна

14.
Индуктивност за блок ПРЦМ тип: 626.00.12-16 
или еквивалент

ЧАО „Транссвязь“ 
гр.Харков, Украйна

15.
Интегрална схема тип: К176ИЕ12 
или еквивалент

К176ИЕ12

16.
Монтажна шина 2000мм за контролер 87-300, код: 6Е87390- 
1ВС00-0АА0

Сименс АГ, Германия

17.
Захранващ блок Р8307,1при1: 120/230 V АС, оигриЕ 24 У/5 А ОС, 
код: 6Е87307-1ЕА01-0АА0

Сименс АГ, Германия

18. Процесорен модул СРП 315-2 ОР, код: 6Е57315-2АН14-0АВ0
Сименс АГ, Германия

19.
Карта памет за 87-300/С7/ЕТ 200, 3, ЗУ ЦВазЬ, 512 КВ, код: 
6Е87953-8Е331-0АА0

Сименс АГ, Германия

20. Разширителен модул 1М360, код: 6Е87360-ЗАА01-0АА0
Сименс АГ, Германия

21. Разширителен модул 1М361, код: 6Е87361-ЗСА01-0АА0
Сименс АГ, Германия

22.
Кабел за връзка между 1М360 и 1М361, 1т, код: 6Е87368-ЗВВ01- 
ОААО

Сименс АГ, Германия

23. Комуникационен модул СР343-1, код: 6СК7343-1ЕХ30-0ХЕ0
Сименс АГ, Германия

24.
Модул цифрови входове 8М321,18о1а1:ес1 32 01, 24 У ОС, 1х 40- 
ро1е, код: 6Е87321-1ВЕ00-0АА0

Сименс АГ, Германия

25.
Фронт конектор за модул цифрови входове, код: 6Е87392- 
1АМ00-0АА0

Сименс АГ, Германия

26.
Модул цифрови изходи 8М322,1зо1а1:ес1 16 0 0 , ге1ау соп1ас18, 1х 
20-ро1е, код: 6Е87322-1НН01-0АА0

Сименс АГ, Германия

27.
Фронт конектор за модул цифрови изходи, 16 изхода, код: 
6Е87392-1А300-0АА0

Сименс АГ, Германия

28.
Модул цифрови изходи 8М322,18о1а1ес1, 8 0 0  (ге1ау), 1х 40-ро1е, 
24 У ОС, 5 А ог 230 У АС, 5 А, код: 6Е87322-1НР10-0АА0

Сименс АГ, Германия

29.
Фронт конектор за модул цифрови изходи, 8 изхода, код: 
6Е87392-1ВМ01-0АА0

Сименс АГ, Германия

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и /I л / /  
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. /  11/1///

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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София 1505
VV \Л/ \ /7 .1 а "  11 . Ь д ул. "Васил Друмев* ЗБ, офис 3

тел.! +359 888 340881, е та11; оГТке(»1а ИД.Ьд

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

Технически данни за позициите от спецификациите, които не са по каталожен номер, 
описание и/или каталози за предлаганите резервни части;

— Документ за произход ог производителя на системите или от производителя на резервните 
части, представен в оригинал и в превод на български език - в случай, че оферираните части са 
оригинални, както следва:

1. Писмо без номер от 11.06.2019 г. от „фьосталпине ФАЕ София“ ООД, регионален клон 
на фьосталпине ФАЕ АТ, Австрия, производител на хидравлични стрелкови 
обръщателни апарати -  в оригинал;

2. Писмо № 81 от 12.06.2019 г. от „Транспортна автоматика“ ЕООД, производител на 
апаратурата на системите за транспортна автоматика, експлоатирани в Софийския 
метрополитен - оригинал;

3. Писмо № ОСБ/151 от 04.06.2019 г. от „Харковски електротехнически завод 
„Трансвязь“, гр. Харков, Украйна, производител на системите за АЛС-АРС -  оригинал 
и в превод на български език;

4. Писмо № 484 от 10.06.2019 г. от „Камишловски електротехнически завод“, гр. 
Камишлов, Руска Федерация, производител на релета, блокове и апаратура за 
автоматика и телемеханика на железопътния транспорт -  оригинал и в превод на 
български език

5. Декларация за произход № 051 от 07.06.2019 г. от „Сименс Мобилити“ ЕООД, 
регионално дружество на Сименс АГ, Германия, производител на апаратура за 
системите на служба АТДВ -  оригинал.

-  В случай, че оферираните части не са оригинални, оригинал на декларация от производителя 
на системите или от производителя на резервните части, че оферираните от него части са 
съвместими с посочените в Техническата спецификация марка и модел и в превод на български 
език. Съвместимостта се удостоверява с заверено копие на съответния сертификат, 
удостоверение или изпитателни листове, издадени от независими технически 
институти/лаборатории и в превод на български език.

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

Дата: 12.06.2019 г. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(поИпсб)^^

Валентин Василев 
Управител
„Транспортна автоматика“ ЕООД

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация 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: м/м^м .̂пар.Ъ  ̂ I

Относно задълженията, опазване на околната среда:
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

София 1505
УУ а - и с1. Ь 0 "васил Друмев" 2Б, офис 2

тел.: т35$ 888 840881, е-та11: о№се(?'1а-11«1.Ьд

Министерство ни околнита среда и водите: Информационен център на МОСВ:
работи :ш посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч„ 1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67
Телефон: 02/ 940 6331,Интернет адрес: ^г^^р://^^м'\VЗлноеУV.уоVе^нтен^Ь^/

Относно ладълженияпнцсвързани със закрила на 'заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/ 
8119 443, Интернет адрес: Шр://\у\у\у. тЬр. 20Уегптеп(. Ь^. Изпълнителна агенция „ Главна 
инспекция по труда'/ София 1000, бул. Дондуков№3, тел.:02 8101759; 0700 17670; е-таН: 
зес̂ с̂1̂ е̂с̂ о̂ @§̂ .̂§ОVе̂ птеп̂ .Ь§

1 з .

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

София 1505
^ Л /^ Л /^ Л / .1 д - к с I .Ь ^  ул. "Васил Друмев" 2Б. офис 2

тел.: +359 588 340881, е-таН: о№св@4а-)1с1.Ьд

О б р азец  2.2 .

Изх.№ 83/12.06.2019 г.

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният Валентин Станиславов Василев, в качеството си на Управител на 
„Транспортна автоматика“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 131130758, със седалище и адрес 
на управление 1505 София, ул. Алеко Константинов № 1, участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни части за 
метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно 
оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации 
по обоеобени позиции: Обособена позиция №2: Доставка на резервни части за 
железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съглаено приложена 
спецификация, с настоящото Ви представям 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 участие в настоящата поръчка.

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на 
настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

119 659,59 ( сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет и 0,59) лева 
без Д ДС (посочват се цифром и словом стойността в лева без ДДС) 
и 143 591,51 ( сто четиридесет и три хиляди петстотин деветдесет и един и 0,51)
лева с ДДС'(посочват се цифром и словом стойността в лева с ДДС)

и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка за Обособена 
позиция №2 по Образец 3.2. -  неразделна част от настоящото Ценово предложение.

Заявяваме, че НЯМА да ползваме аванс.

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.

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

Гофия1505
VV УУ - 11 с1. Ь  9  УЛ. "Васил Друмев” 2Ь, ефис 2

тел.: +359 888 340881. е-та11: о№се(в?1а-1гс1.Ьд

Посочените н 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 е 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 нащето Ценово предложение е Образец 3.2 - Количествено- 
стойностна сметка за:
Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и 
резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, 
съгласно приложени спецификации по обособени позиции:

Обособена позиция №2: Доставка на резервни части за железопътно оборудване 
(осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложена спецификация.

на хартиен носител и на СР

ЗАБЕЛЕЖКИ:

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

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

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

Дата: 12.06.2019 г. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Валентин Василев 
У правител
„Транспортна автоматика“ ЕООД

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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О б р азец  3 .2

У
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

София 1505
VVVVVV.̂ а-|1:сI,Ьд У"- ДРУ“®®" ̂ 6, офис 2

тел.; +359 888 340881, е-гпа11: д№се@и-115|.Ьд

К о л и ч ест в ен о -ст о й н о ст н а  см етк а  

за
Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за 
железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации 
по обособени позиции:
Обособена позиция №2: Доставка на резервни части за железопътно оборудване (осигурителна 
техника) за АТДВ, съгласно приложена спецификация

м

Наименование 
Обозначение/ тип

(Съгласно предложението на участника, 
посочено в Образец 1.2*)

Мярка

коли
чество Ед. цена 

/лв. без 
ДДС/

Обща 
цена 

/лв. без 
ДДС/

1. Хидравличен агрегат Е5 -  С66433-1за стрелкови 
обръщателен апарат хидравличен 11М18ТАК- НК брой 1 6 815,00 6 815,00

2.

Джемперни въжета от проводник ПВ-А2, 3 кУ, 
1x120 т т ^ с  дължина 1,30 м. с 2 бр. конусни 
болта, М20, комплект е 4 бр. гайки, 2 бр. шайби 
и 2 бр. пружинни шайби

брой 30 93,70 2 811,00

3. Регулируемо съпротивление - 7157-Р-100У2 100 
ома, 0.3А чертеж 7157.00.00-04 брой 30 63,00 1 890,00

4. Блок тип ПУ-2 брой 15 541,20 8 118,00

5.
Контакт прехвърлящ (осеви) усилен ляв за реле 
тип НМПШ код 13953-02-00 брой 50 107,40 5 370,00

6.
Контакт прехвърлящ (осеви) краен за реле тип 
НМПШ код 13953-06-00 брой 60 88,65 5 319,00

7.
Контакт прехвърлящ (осеви) ляв за реле тип 
НМПШ код 13953-09-00 брой 30 88,65 2 659,50

8,
Контакт прехвърлящ (осеви) десен за реле тип 
НМПШ код 13953-18-00 брой 30 88,65 2 659,50

9.
Контакт усилен е упорна пластина за реле тип 
НМПШ код 13953-04-00 или еквивалент брой 100 107,40 10 740,00

10.
Контакт фронтови е упорна пластина за реле тип 
НМПШ код 24147-07-00

брой 100 107,40 10 740,00

11. Капак за реле тип НМПШ код 24152-02-00 брой 10 34,00 340,00

12. Подложка долна код 13552-00-09 брой 20 5,24 104,80

13. Индуктивност за блок ПРЦМ тип: 626.00.11-32 брой 30 173,90 5 217,00

14.
Индуктивност за блок ПРЦМ тип: 626.00.12-16 
или еквивалент брой 50 173,90 8 695,00

15. Интегрална схема тип: К176ИЕ12 брой 15 12,15 182,25
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м

Наимеиовапис 
Обозначение/ тип

(Съгласно предло.жението на участника, 
посочено й Образец 1.2*)

Мярка

коли
чество Ед. цена 

/лв. без 
ДДС/

Обща
цена

/лв. без 
ДДС/

16.
Монтажна шина 2000мм за контролер 87-300, 
код: 6Е87390-1ВС00-0АА0 брой 6 158,35 950,10

17. Захранващ блок Р8307, 1приЕ 120/230 V АС, 
оШриЕ 24 У/5 А ОС, код: 6Е87307-1ЕА01-0АА0 брой 10 281,72 2 817,20

18.
Процесорен модул СРС 315-2 ОР, код: 6Е87315- 
2АН14-0АВ0 брой 5 2 920,00 14 600,00

19.
Карта памет за 87-300/С7/ЕТ 200, 3, ЗУ N1̂ а51̂ , 
512 КВ, код: 6Е57953-8ЕЗЗ1-ОААО брой 5 328,12 1 640,60

20.
Разширителен модул 1М360, код: 6Е87360- 
ЗАА01-0АА0 брой 1 363,60 363,60

21.
Разширителен модул 1М361, код: 6Е87361- 
ЗСА01-0АА0 брой 1 416,10 416,10

22.
Кабел за връзка между 1М360 и 1М361, 1т, код: 
6Е87368-ЗВВ01-0АА0 брой 1 116,18 116,18

23.
Комуникационен модул СР343-1, код: 60К7343- 
1ЕХ30-0ХЕ0 брой 5 2 485,00 12 425,00

24.
Модул цифрови входове 8М321,18о1а1е(1 32 01, 
24 V ОС, 1х40-ро1е, код: 6Е87321-1ВЕ00-0АА0 брой 15 620,06 9 300,90

25.
Фронт конектор за модул цифрови входове, код: 
6Е87392-1АМ00-0АА0 брой 15 71,07 1 066,05

26.
Модул цифрови изходи 8М322,18о1а1:ес1 16 ОО, 
ге1ау соп1ас1:8, 1х20-ро1е, код: 6Е87322-1НН01- 
ОААО

брой 5 638,06 3 190,30

27. Фронт конектор за модул цифрови изходи, 16 
изхода, код: 6Е87392-1АЗОО-ОААО брой 5 47,63 238,15

28.
Модул цифрови изходи 8М322,18о1а1:ес1, 8 ОО 
(ге1ау), 1х 40-ро1е, 24 V ОС, 5 А ог 230 V АС, 5 А, 
код: 6Е87322-1НР10-0АА0

брой 2 365,65 731,30

29. Фронт конектор за модул цифрови изходи, 8 
изхода, код: 6Е87392-1ВМ01-0АА0 брой 2 71,53 143,06

ОБЩА ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА В ЛЕВА БЕЗ ДДС: 119 659,59
ДДС: 23 931,92

ОБЩА ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА В ЛЕВА С ДДС: 143 591,51

Дата: 12.06.2019 г. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

{П О О Щ С )Ю(̂ Ь

Валентин Василев 
Управител
„Транспортна автоматика“ ЕООД

*В случай, че участникът е оферирал в Образец 1.2. по някоя позиция еквивалентен артикул (в 
приложимия случай), по съответната позиция на Количествено-стойностната сметка следва да бъдат
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вписани Наименование Обозначение/ тип на оферирания в Пт>Лп „' ‘ е  'Р^оложение за изпълнение на поръчката
еквивалентен артикул.

Забележки:

1. Всяка офертна цена (единична и обща) трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната 
запетая (до стотинка).

2. Всяка позиция от количествено-стойностните сметки трябва да бъдат остойностени. Участник, който 
не е попълнш стойност по някоя позиция от количествено-стойностните сметки ши е попълнш число "нула", 
ще се счита за представш оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията в 
количествено-стойностната сметка на участник в процедурата, офертата няма да бъде допусната до 
оценяване.
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