ДОГОВОР
за доставка, демонтаж, монтаж и СМР на материали, посочени по обособена позиция с номер
2; и за монтаж и строително- монтажни работи на материали, посочени по обособена
позоция с номер 1 на обществена поръчка за избор на доставчик на машини и съоръжения за
реконструкция на трансформаторен пост 1008 (ТП №1008 ), находящ се в сграда на МБАЛ
„Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен
проект и техническа спецификация за ползване

Днес 24.04.2015 г. в гр. Варна между:
МБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Хр.
Смирненски” №1, ЕИК: 103562052, представлявано от Марта Александрова Дракова,
упълномощено лице по смиъла на Чл. 8, ал. 2 от ЗОП – Директор „Икономически Дейности”,
наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
“Елемон” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, пк 9002, ул „Цимерман”
№54, тел.052/631653, факс: 052/631652, e-mail: elemon@abv.bg, ЕИК 148079631,
представлявано от Правдолюб Димов и Стойчо Буроджиев заедно и поотделно- Управители,
наричано по-долу за краткост, ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, на основание чл. 41 от ЗОП,
Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вх. рег. № ВК- 39 от 12.01.2015г.и Решение № Р- 229 от
02.04.2015г. на Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна се сключи настоящият
договор за следното:
I. Предмет на договора.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, демонтаж,
монтаж и строително монтажни работи по материали, посочени в обособена позиция с
номер 2 от обществена поръчка за избор на доставчик на машини и съоръжения за
реконструкция на трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ „Света
Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен
проект и техническа спецификация за позлване, които са необходими, за да се монтират и
извършат строително- монтажни работи на материалите, посочени в обособена позиция с
номер 1 от гореописаната обществена поръчка, съгласно изготвените и представени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приложение 1 към документацията. Материалите, които следва да бъдат
доставени по настоящия договор, са конкретизирани подробно по вид, технически
показатели, номер и стойност към момента на сключването на настоящия договор в
Приложение 1, което съставлява неразделна част от настоящия договор.
II. Цена.
Чл.2. Стойността на изпълнението на предмета на договора възлиза на 60 101,05
(шестдесет хиляди сто и един лева и пет стотинки ), съгласно офертата, представена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заведена с входящ номер ВК-39/ 12.01.2015г.
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от СМР посочени в
офертата, да бъдат заменени с други СМР, като общата стойност на извършените СМР да не
надвишава цената, посочена в предходния член. Цената на новите СМР ще се определи по
следния начин:
Часова ставка
- лева;
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Допълнителни разходи
- от часовата ставка за съответните СМР;
Доставно складови разходи
- % от стойността на материалите, вложени за
съответните СМР;
Допълнителни разходи за
механизация
- % от стойността на Механизацията;
Печалба
- % от стойността на съответната СМР.
III. Условия, начин и срокове на плащане.
Чл.4. Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN:
BG50 UNCR 7630 1078 5467 05, BIC: UNCRBGSF, при „Уникредит Булбанк” АД, клон/ офис: гр.
Варна, бул. „Сливница” 28
Чл.5. (1) Заплащането на посочената в Чл. 2 ще се извършва в срок от 60 (шестдесет) дни,
след представянето на двустранно подписан Протокол Образец 19 за изпълнени СМР и
оригинална данъчна фактура (при месечно актуване за СМР).
(2) В случай че при отчитането и заплащането на реално извършените СМР в
изпълнение на договора по реда на предходната алинея, стане така че при последното
плащане сумарната стойност се окаже по-ниска от посочената в чл. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доплащане на разликата.
IV. Срок за изпълнение
Срокът за изпълнение на предмета на договора е 90 (деветдесет) календарни дни,
считано от датата на подписване на Протокол образец 2 от Наредба 3 за съставяне на
актовете по време на строителството за СМР, като срокът за доставка е същият, считано от
датата на подаване на писмена заявка от страна на Възложителя.
Чл.7. За дата на завършване, се счита датата на подписване на приемо-предавателния
протокол или Протокол образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актовете по време на
строителството. Гаранционният срок на обекта е 60 (шестдесет) месеца, считано от
завършването строителството, но не по- кратък от съответните срокове, посочени в Наредба
№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения
и строителни обекти.
V. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите условия за безпрепятственото
изпълнение на работите, които са предмет на настоящия договор.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да налага промени в параметрите на
поръчката касаещи дейности, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ все още не е извършил и чиято
промяна не налага изменение на вече изпълнени елементи от обекта.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването на служители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или
нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени
такива лица с други и да поправи за своя сметка евентуалните нанесени от тях вреди.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой упълномощен представител, който да контролира
във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството,
количеството, стадий на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и
други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той приема и подписва всички
документи по изпълнението на дейностите, предмет на договора.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен за заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата цена за

Чл.6.
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качествено извършените от последния работи, в изпълнение на настоящия договор.
VI.
Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни от подписването на настоящия
договор, да посочи отговорник на обекта, който не може да бъде подменян без писменото
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави материалите, посочени в обособена
позиция с номер 2 на обществена поръчка за избор на доставчик на машини и съоръжения
за реконструкция на (ТП №1008 ), които са необходими, за да се монтират и извършат
строително- монтажни работи на материалите, посочени в обособена позиция с номер 1 от
гореописаната обществена поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде материалите
за ползване в състояние, в срок и по начин, необходим за целите на настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да монтира материалите, посочени в
предходната алинея в срока на договора, посочен в чл. 6, във вещеви склад на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” № 1 или друг такъв, посочен
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да предаде следните документи на български език:
а) Техническо описание на ВЕЩТА;
б) Протокол/сертификат от заводски изпитания, потвърждаващ заявените характеристики;
в) Инструкция за експлоатация.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури 12 (дванадесет) месечно гаранционно поддържане на
материалите, както и сервиз до изтичането на предвидения гаранционен срок, както и да докаже
качеството им със съпътстващи сертификати от производителите в съответствие със стандартите,
посочени в спецификацията, с БДС или еквивалентен.

(3) Разходите и риска по транспортирането и монтирането на материалите са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на качеството на материалите и
годността им за ползването им по предзначение за срок от 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от датата на подписването на протокол за тяхното монтиране в изправно състояние
и пускане в експлоатация. Гаранционното обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща
безвъзмездното отстраняване на всякакви повреди и отклонения в нормалното
функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на горепосочения 24 (двадесет и четири) месечен
срок.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да не започва работите по изпълнението на
настоящия договор, без да е извършил предварителен оглед и съгласуване с
упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Извършването на огледа и
съгласуването се удостоверява с протокол, в който задължително се вписват констатираните
обстоятелства от съществено значение за изпълнението на настоящия договор.
Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на договора да вземе
необходимите мерки, с оглед осигуряването на безопасността и хигиената на труда,
пожарната безопасност, опазването на околната среда и безопасността на трети лица.
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да изпълни настоящия договор с грижата на добър
търговец, като качеството на извършените дейности отговаря на действащите в страната
нормативни актове.
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да отстранява незабавно за своя сметка всички
вреди, които виновно е причинил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица, а в случаите когато
това е невъзможно, да заплати съответните вреди на засегнатите лица.
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи сертификати за качество на вложените
материали, които той е доставил.
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Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при
стриктното спазване на чертежите, спецификациите, действащите законови изисквания и
предписанията на ДНСК.
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставяните от него материали, машини и
съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на договора, са в
съответствие със спецификациите и отговарят на техническите стандарти. Не се допуска
влагането на материали, инсталирането и използването на машини и съоръжения, които не
отговарят на спецификациите и стандартите. При констатиране на некачествени доставки,
ако те са заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен незабавно да ги отстрани от строителната
площадка и да премахне всички негативни ефекти от тези свои действия, за своя сметка.
Чл.22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
мостри и каталози за материалите, машините и съоръженията, които възнамерява да
използва и инсталира при изпълнението на договора, придружени от сертификати за
качество, най-малко 5 (пет) дни преди започване на дейностите, за които последните са
предназначени. В срок 3 (три) дни, считано от датата на представянето им, каталозите и
мострите се одобряват или отхвърлят със съответните забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В случай на отхвърляне на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали и
машини, по реда на последното изречение на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва
писмено да изложи пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите претенции, както и да определи срок на
последния за тяхното изпълнение. С този срок съответно се удължава срокът за изпълнение
на договора, ако технологично е невъзможно да се избегне забавянето.

Чл.23. При подписването на Протокола, посочен в чл. 6 по- горе, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да представи остойностен ежеседмичен план-график за извършване на СМР, както и Проект
за организацията на строителството и обща обяснителна записка за изпълнение на СМР по
всички части, включващ безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана,
“строителни технологии" и материали за извършване на специални строителни работи.
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на
пропуски, неточности и неясноти в чертежите, спецификациите и да поиска съответните
писмени инструкции. В случай че не направи това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за
изпълнението на договора така сякаш въпросните пропуски, неточности и неясноти в
чертежите и спецификациите никога не са били налице, като в този случай той няма право
на никакви претенции и възражения към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които да са свързани по някакъв
начин с въпросните пропуски, неточности и неясноти.
Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, които
водят до увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за
завършване. В противен случай няма право на никакви претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
отношение на въпросните проблеми. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойките за неизпълнение, така както са посочени в настоящия договор,
като увеличаването на цената на изпълнението на договора е изцяло за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната
площадка и на всички дейности, които се извършват на нея.
Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички указания, съответстващи с договора
и законовите изисквания, дадени в писмена форма и вписани в дневника на строежа от
упълномощеното лице.
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Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява материалите, машините и съоръженията,
посочени в обособена позиция с номер 1 от гореописаната обществена поръчка, както и
материалите и съоръженията, които следва да бъдат доставени съгласно настоящия
договор, до влагането им, в складове на строителната площадка или в складове, съобразно
изискванията за съхранение. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне повреждане или погиване
на материали, машини и/или съоръжения, за които той отговаря, той е дъжен да възстанови
произтеклите от това щети за своя сметка, както и да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
предвидените в договора неустойки, ако възникне основание за плащането на последните.
Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва материалите, машините и съоръженията за
други цели, освен за дейностите, предвидени в договора.
Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат
на неизпълнение на негови задължения по договора, отклонение от проектите и
спецификациите, констатирани от лицата, упражняващи инвеститорски контрол в определен
от последните срок. За целта се издава писмена инструкция.
Чл.31. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не
изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа
направените разходи, първо от плащанията - дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.32. Ако недостатъците бъдат констатирани по време на изпитания, приемателнопредавателни процедури или по време на гаранционния период, те се отстраняват за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в разумен срок определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци,
възникнали от неговата работа в рамките на гаранционни срокове, предвидени в Чл. 7 погоре.
Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
упълномощения от него представител и да спазва указанията му относно качественото и
точно изпълнение на работата.
Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи
за извършване на плащанията по настоящия договор.
Чл.36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при подписването на настоящия договор, да
представи документи, удостоверяващи че е внесъл гаранцията за изпълнение на договора в
размер на 1 502, 53 (хиляда петстотин и два лева и петдесет и три стотинки).
(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след 24 (двадесет и
четири) месеца, след датата на завършването на обекта, удостоверена по начина, посочен в
Чл. 7 по- горе.
(3) В случай че при подписването на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е
предоставена банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност не по-малко
от 24 месеца, след срока, посочен в Чл. 6 от настоящия договор.
Чл.37. Изпълнителят е длъжен да извози строителните отпадъци от обекта за своя сметка,
като носи пълната отговорност за тяхното транспортиране, третиране и депониране.
Чл.38. Изпълнителят е длъжен да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план-схема на
вътрешната ел. инсталация на ТП №1008, като отрази съществуващото положение и всички
настъпили промени в процеса на ремонта.
VII. Форсмажорни обстоятелства.
Чл.39. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл.40. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да уведоми
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незабавно писмено за настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно
изпълнение.
Чл.41. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може
да се позовава на непреодолима сила.
Чл.42. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната
страна вреди.
VIII. Прекратяване на договора.
Чл.43. Договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 3 (три) дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 5 (пет) дни;
3. при неизпълнение на заповеди от упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
дадени в изпълнение на чл. 33 по-горе и/или от лицето, упражняващо
строителен надзор и вписани в заповедната книга;
4. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. За
целите на настоящия договор, системност е налице, когато се извършат две или
повече нарушения в рамките на седем дни от срока на договора.
Чл.44. В горепосочените случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора
със седемдневно мотивирано, писмено предизвестие.
Чл.45. След получаване на предизвестието, посочено в предходната точка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
може да представи писмено обяснение и да поиска среща за уреждане на отношенията. В
случай че, такова обяснение не постъпи в горепосочения седемдневен срок или на срещата
не се постигне споразумение, то договорът се счита за прекратен.
Чл.46. След прекратяването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре незабавно
всякакво изпълнение, да обезопаси работната площадка и да напусне обекта в тридневен
срок.
IX. Санкции.
Чл.47. При нанасяне на щета по непредпазливост или некачествено изпълнение на СМР
Изпълнителят е длъжен да възстанови за своя сметка нанесената щета. В случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови горепосочената щета в срок до 3 (три) дни от нейното
констатиране, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер 0,1
(една десета част) % на ден, от стойността на договора с ДДС, за всеки ден до
отстраняването на въпросната щета.
Чл.48. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задължението си по Чл. 6 от настоящия
договор, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 (два) % на ден от
стойността на договора с ДДС, но не повече от 50% от стойността на договора с ДДС.
Чл.49. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задължението си по Чл. 22 от настоящия
договор, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10 (десет) % на ден от
стойността на договора с ДДС, за всеки ден на забавата до представянето на линейния
график.
Чл.50. В случай че настоящият договор бъде прекратен по реда на чл. 43, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора с
ДДС.
Чл.51. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли свои права и/или задължения, или заложи
свои вземания, които произтичат от настоящия договор, в нарушение на чл. 59 от
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последния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50 (петдесет) %
от стойността на договора с ДДС.
X. Спорове.
Чл.52. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се
решават чрез преговори. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
Чл.53. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще
бъдат решавани съгласно действащото българско законодателство, пред компетентния да
разгледа спора български съд.
XI.
Съобщения.
Чл.54. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.55. За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс.
Чл.56. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се
смятат:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. Варна

гр. Варна

Бул. „Христо Смирненски” 1

ул. Цимерман 54

Чл.57. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата в
три дневен срок от промяната.
XII. Други условия.
Чл.58. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и/или задълженията си,
нито да залага свои вземания, произтичащи от този договор на трети страни, без
предварителното писмено съгласие на насрещната страна.
Чл.59. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Чл.60. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
Чл.61. Настоящият договор се прекратява с изтичането на гаранционния срок посочен в Чл.
7.
XIII. Заключителни разпоредби.
Чл.62. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по взаимно
съгласие на страните, изразено в писмена форма, при спазване на изискванията на Чл. 43 от
ЗОП.
Чл.63. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език –
по един за всяка от страните.
При подписването на договора бяха представени следните документи:
1. Документ, удостоверяващ предоставянето на гаранция за изпълнение на договора
– парична сума в размер на 1 502, 53 (хиляда петстотин и два лева и петдесет и три
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Приложение 1
за доставка, демонтаж, монтаж и СМР на материали, посочени по обособена позиция с номер
2; и за монтаж и строително- монтажни работи на материали, посочени по обособена
позоция с номер 1 на обществена поръчка за избор на доставчик на машини и съоръжения за
реконструкция на трансформаторен пост 1008 (ТП №1008 ), находящ се в сграда на МБАЛ
„Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен
проект и техническа спецификация за ползване

Номер
по
ред

1
2

Мерна
единица

Наименование

Брой

Ед цена,
съобразн
о
мерната
единица,
в лева с
ДДС

Стойност в
лева с ДДС

2
3
4
5
6
Обособена позиция 2 - Доставка, демонтаж, монтаж и СМР по материали по позиция 2 +
монтаж и СМР по материали по позиция 1
Доставка на материали
Кабел NAYY 1x240мм2

метър

567

6,68

3786,43

Кабел NAYY 4x185мм2

метър

220

16,51

3631,32

Кабел САХЕкТ 1х95мм2, 20kV
Поцинкована кабелна скара, Ш=200мм и елементи за
прикрепяне
Капак за кабелна скара с Ш=200мм
Поцинкована кабелна скара, Ш=500мм и елементи за
прикрепяне
Муфа термосвиваема НН 4х185
Поцинкована шина 40/4мм
Кабелна обувка Al 240мм2

метър

165

9,50

1568,16

метър

11

4,42

48,61

метър

5

3,63

18,14

метър

74

8,55

632,70

брой
метър
брой

22
50
84

73,80
14,28
3,53

1623,60
714,15
296,35

брой

66

2,94

194,24

брой

31

1,53

47,43

брой
брой

9
51

0,77
4,16

6,97
212,06

брой

3

172,74

518,21

метър
квадратен
метър
квадратен
метър
брой
метър

20

9,74

194,76

5

47,52

237,60

20

24,95

498,96

8
10

2,38
35,64

19,01
356,40

СВТ 3х2,5мм2

метър

50

1,30

64,80

СВТ 3х1,5мм2

метър

50

0,85

42,30

ШВПС 4х1,5мм2

метър

60

1,16

69,66

Кабелна обувка Al 185мм2
Кабелна обувка Al 95мм

2
2

Кабелна обувка Cu 16мм
Доставка на кабелни марки
Глава закрит монтаж термосвиваема 95мм2, 20kV (к-кт
за три жила)
П-профил №5
Рифелна ламарина d=3мм
Решетка растер 25/25мм и чакъл с фракция 50/100
Метална планка 200/100/4мм
Стоманена тръба φ160мм
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ШВПС 3х1,5мм2
Ключ за осветление за инсталация на открито –
девиаторен
Ключ за осветление за инсталация на открито –
единичен
Осветител с луминесцентни лампи 2х18W
Осветител с луминесцентни лампи 2х36W
Осветител с луминесцентни лампи за инсталация на
открито 2х36W и фотоклетка
Разклонителна кутия (открит монтаж)
Пожарогасител прахов 12кг, клас BC
Пожарогасител прахов 6кг, клас ABC
Пожарогасител СО2 5кг
Диелектрично килимче

метър

60

0,90

54,00

брой

4

2,35

9,40

брой

2

2,07

4,14

брой
брой

4
8

25,66
39,80

102,64
318,38

брой

2

92,13

184,27

брой
брой
брой
брой
брой

10
2
1
2
12

1,38
85,00
44,00
120,00
27,85

13,77
170,00
44,00
240,00
334,15

брой
брой
брой
брой

5
2
2
3

129,60
378,00
162,00
194,40

648,00
756,00
324,00
583,20

брой

3

тон
кубичен
метър

10

метър
метър
метър
брой
брой
брой

85
787
165
51
22
84

Строително-монтажни работи
Демонтажни работи
Демонтаж на табла НН
Демонтаж на трансформатор
Демонтаж на оборудване в килия СрН – кабелен вход
Демонтаж на оборудване в килия СрН – трафоизвод
Демонтаж на оборудване в килия СрН –
трансформатор
Натоварване и извозване на строителни отпадъци
Събаряне на стени

3

199,80
43,20
91,80

599,40
432,00
275,40

Монтажни работи
Монтаж на кабелни скари
Полагане на кабел НН по желязна конструкция
Полагане на кабел СрН по желязна конструкция
Монтаж на кабелни марки
Направа на кабелна глава НН - за четири жила
Направа на кабелна глава НН - за едно жило
Направа на кабелна глава СрН, комплект за три
жила
Сфазировка на кабелна линия НН - за четири жила
Сфазировка на кабелна линия НН - за едно жило
Сфазировка на кабелна линия СрН - за три жила
Монтаж на трансформатор 1600kVA
Монтаж на UPS и ТUPS
Монтаж на ТСН
Монтаж на табло ТНН
Монтаж на модул от КРУ
Измерване на заземление на точка
Изпитване на изолацията на кабел НН - за четири
жила
Изпитване на изолацията на кабел НН - за едно жило
Изпитване на изолацията на кабел СрН - за три жила
Изпитване и наладка на силов трансформатор
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брой

8

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

22
94
5
2
1
1
2
6
2

брой

22

брой
брой
брой

84
5
2

21,60
1,62
1,62
8,64
48,60
10,80
37,80
12,96
8,64
8,64
918,00
70,20
378,00
486,00
91,80
54,00
12,96
8,64
27,00
110,16

1836,00
1274,94
267,30
440,64
1069,20
907,20
302,40
285,12
812,16
43,20
1836,00
70,20
378,00
972,00
550,80
108,00
285,12
725,76
135,00
220,32

Изпитване и наладка на модул от КРУ
Направа на стоманена конструкция /вкл. боядисване/
Монтаж ключ за осветление открито на стена
Монтаж на осветители с луминесцентни лампи
Монтаж разклонителна кутия (открит монтаж)
Изкърпване
Боядисване
Подова циментова замазка
Изработка и монтаж на жалузийна решетка 0.8/0.6м
(на вратата към уредби СрН и НН)

брой

6

тон

2,5

брой
брой
брой
квадратен
метър
квадратен
метър
квадратен
метър

4
14
10

брой

12
220
40
1

64,80
2790,0
0
12,96
16,20
16,20
21,60
3,24
9,72
91,80

388,80
6975,00
51,84
226,80
162,00
259,20
712,80
388,80
91,80

Доставка на материали за Трафопост 3
1x240мм2

Кабел NAYY
Поцинкована кабелна скара, Ш=200мм и елементи за
прикрепяне
Кабелна обувка Al 240мм2
Глава закрит монтаж термосвиваема 95мм2, 20kV (к-кт
за три жила)

метър

90

метър

14

брой

20

брой

1

Табло ТНН3 (по схема)

комплект

1

Стоманена тръба φ160мм

метър
квадратен
метър
брой

10

Оградна мрежа (за тр-р №3)
Доставка на кабелни марки

6

6,68
4,42
3,53

601,02
61,87
70,56

172,74
172,74
11385,
11385,00
00
356,40
35,64

10

59,40
4,16

брой
брой
брой
брой

2
1
1
1

129,60
378,00
162,00
194,40

брой

1

356,40
41,58

Строително-монтажни работи
Демонтажни работи
Демонтаж на табла НН
Демонтаж на трансформатор
Демонтаж на оборудване в килия СрН – кабелен вход
Демонтаж на оборудване в килия СрН – трафоизвод
Демонтаж на оборудване в килия СрН –
трансформатор
Натоварване и извозване на строителни отпадъци
Събаряне на стени

тон
кубичен
метър

0,5

метър
метър
брой
брой

14
90
10
10

брой

2

брой
брой
брой

10
1
1

2

199,80
43,20
91,80

259,20
378,00
162,00
194,40
199,80
21,60
183,60

Монтажни работи
Монтаж на кабелни скари
Полагане на кабел НН по желязна конструкция
Монтаж на кабелни марки
Направа на кабелна глава НН - за едно жило
Направа на кабелна глава СрН, комплект за три
жила
Сфазировка на кабелна линия НН - за едно жило
Сфазировка на кабелна линия СрН - за три жила
Монтаж на трансформатор 630kVA
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21,60
1,62
8,64
10,80
37,80
8,64
8,64
540,00

302,40
145,80
86,40
108,00
75,60
86,40
8,64
540,00

