
ДОГОВОР 
ОУ- 05. 2015 г. 

Днес, йУ- 2015 г. в гр.София на основание на основание чл.101е от 
ЗОП и утвърден протокол от 24.04.2015 г. по чл.101г ал.З от ЗОП беше сключен този 
договор между: 

„Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД 
с ЕИК 130344823, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1142, бул. "Васил 
Левски" №54, представлявано от г-жа Плумелина Мичева - прокурист и Анета Гиздова 
- ид. Главен счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и 

„Топлик" ЕООД ЕИК 130358132 със седалище и адрес на управление: град 
Ботевград, 2140, ул. „Букорска"' № 32, представлявано от управителя Красимир 
Георгиев наричано за кратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, 
монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 75 броя инверторни 
климатици за нуждите на „СБР-НК" ЕАД, разпределени по бройки от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответните филиали и централен офис, както и според 
Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение №1). 

П. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на договора (доставка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация) е 20 (двадесет) дни от сключването му. 

(2) Място на изпълнение на договора - Специализирани болници за 
рехабилитация - филиал Наречен, с. Нареченски бани, Пловдивска област, ул. 
„Родопи" №1. 

Ш. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.З. (1) Общата стойност на договора е 789 (седемстотин осемдесет и девет) лв. 
без включен ДДС за един брой или 59 175 (петдесет и девет хиляди сто седемдесет 
и пет) лв. без включен ДДС за 75 климатика. съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - (Приложение № 2), която стойност включва всички разходи, без 
включен ДДС. 

(2) Цената по ал.1 включва доставката, монтажа, пускането в експлоатация и 
гаранционното сервизно обслужване. 

Чл.4. Заплащането на цената на ще се извърши както следва: 
30% от цената се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 3 (три) работни дни от датата 
на подписване на договора; 
70% от цената на доставените и монтирани климатици ще се извърши в срок до 
10 (десет) работни дни от представяне на следните документи: 

1. оригинал на Приемо-предавателния протокол/и за монтаж и тестване на всички 
климатици и гаранционни карти; 
2. оригинална данъчна фактура за дължимата сума. 



Чл.5. Плащанията се извършват в български лева по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Наименование на банката: Банка ДСК ЕАД, Корпоративен център, ул. „Калоян " 
№1 

IBAN: BG42 STSA 9300 0021 7652 61 
В1С: STSABGSF 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи климатиците, съгласно условията на 

настоящия договор. 
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на 

договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, (относно качество, стадий на 
изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да 
пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на доставените 
климатици при условията и по реда на чл. 3 - 5 от настоящия договор. 

ЧлЛ2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до 
обекта, на който ще бъдат монтирани климатиците. 

ЧлЛЗ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи при подписване на настоящия 
договор отговорното лице, което извършва действията, описани в чл. 11. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставените климатици, 

при условията и по реда на чл. 3 - 5 от настоящия договор. 
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави климатици, съгласно 

Техническите изисквания и спецификации - (Приложение № 1) от настоящия договор. 
Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави съответните климатици в 

срок, съгласно чл. 2, ал. 1 от договора и на мястото по чл. 2, ал. 2. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се съобрази с предоставения му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план за извършване на доставките, съгласно чл. 11 от настоящия договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя климатици в подходяща за 

запазването им при транспортиране и съхранение в склад опаковка. 
Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задълженията през периода на гаранционния 

срок да осигурява и предоставя операциите в обхвата на гаранционния сервиз, които 
съгласно техническата документация на производителя са извън компетентността на 
потребителя, като поддържа оборудването в изправно състояние и без недостатъци, 
които съществено намаляват цената или правят оборудването или част от него негодна 
за употреба по предназначението, съгласно Техническите изисквания и спецификации — 
(Приложение № 1), неразделна част от този договор. 

(2) Еаранционния срок започва да тече от момента на подписване на последния 
приемно - предавателен протокол без възражения за доставката на климатиците. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави гаранционно обслужване за 
период от 24 месеца считано от приемането на изпълнението на работата по монтаж и 
въвеждане в експлоатация при следните условия: 



1. Профилактика и техническо обслужване, според изискванията на 
производителя, за времето на гаранционния срок (за резервни части, аксесоари и 
материали, труд. транспорт и т.н.). 

2. Гаранционното обслужване по схема 24 часа / 7 дни / 365 дни в годината. 
3. Повреден модул / част / се заменят с равностойна или такъв с по-добри 

технически параметри. 
4. Реакция при възникнал сервизен проблем - 24 часа след заявяване от 

Възложителя. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай че доставените климатици или част 

от тях проявят недостатък в течение на посочения гаранционен срок : 
1. Да го отстрани на място или в сервиз за своя сметка в срок до 48 (четиридесет и 

осем) часа от уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проявения недостатък, 
2. Ако е необходимо да подмени дефектните части с нови и оригинални, 

включително да ги монтира, като провери за правилното функциониране на 
климатиците след ремонта. 

3. Ако дефектиралият компонент, който трябва да бъде заменен, не се произвежда 
вече от съответния производител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави подходящ 
с не по-лоши технически характеристики (показатели). 

4. В случай, че при тези проверки техническите характеристики на климатците 
покажат точно и пълно съответствие с договорените, страните ще съставят приемо-
предавателен протокол за извършените действия по гаранционния сервиз, като опишат 
направените операции и вложени нови части по конкретния случай на изпълнения 
гаранционен сервиз. 

5. Всички недостатъци (дефекти), проявени по време на гаранционния срок се 
отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционния сервиз имат действие по 
отношение на всеки дефект, който: 

1. се е проявил през периода на гаранционното обслужване; 
2. е възникнал по причина, която е различна от нарушение на правилата на 

производителя за експлоатация, съхранение и поддръжка на климатиците, които са 
изрично обявени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в предоставената му техническа документация в 
качеството му на потребител. 

VII. ГАРАНЦИИ 

Чл.18. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от 
стойността на договора, равняваща се на 591.75 (петстотин деветдесет и един лева и 
седемдесет и пет стотинки) лева. 
(2) Гаранцията за изпълнение, следва да бъде преведена по следната банкова сметка 
на Възложителя: Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; IB AN BG07UNCR70001520669235; 
или ще бъде учредена безусловна и неотменима банкова гаранция. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в 10 /десет/ дневен 
срок, след приемане на изпълнението на работите по договора. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение в 
случай на дължими неустойки други компенсации от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



VIII. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл.19. (1) Рекламации за липси и/или повреди се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

14-дневен срок от въвеждане в експлоатация или от откриване на проблема. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява липсите и/или повредите по ал. 1 в двудневен 

срок от деня на уведомяването. 
(3) Рекламации за качество и/или съответствие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

предяви писмено или по факс от момента на установяването им, но не по - късно от 30 
(тридесет) календарни дни. Когато се установи, че доставените климатици не отговарят 
на описанието в списъка по Приложение № 1 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да замени климатиците с нови, отговарящи на изискванията за качество в 
двудневен срок от предявяването на рекламацията. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да достави климатици, отговарящи на 
описанието в списъка по Приложение № 1 от договора или на предложените такива в 
Техническата оферта - (Приложение № 1), поради изчерпването им от пазара или 
поради друга основателна причина, той се задължава да достави идентични на 
договорените уреди по договорените в Ценовото предложение - Приложение № 2 цени. 
Невъзможността за доставяне на конкретните предложени климатици следва да бъде 
описана, мотивирана и обоснована в писмен вид, посредством официална 
кореспонденция до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да одобри или не 
замяната, като се задължава да се прид ържа към останатите условия на офертата и на договора 

IX. НЕУСТОЙКИ 

Чл.20. При неизпълнение на задължението си за заплащане на договорената цена, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01 % от цената на 
неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността 
на забавеното плащане. 

Чл.21. При неизпълнение на задълженията си по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената на неизпълненото 
задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора. За 
цена на договора се приема стойността на всяка единична бройка от климатиците, до 
която се отнася неизпълнението. 

Чл.22. Изплащането на неустойки, не лишава изправната страна по договора, да 
търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери, на общо 
основание. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.23. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. По взаимно съгласие между двете страни изразено писмено; 
3. Едностранно от възложителя в случай на неизпълнение на задълженията от 

другата страна, продължила повече от 10 (десет) календарни дни. Прекратяването на 
договора се извършва с едноседмично писмено предизвестие до неизправната страна; 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства 
възникнали след сключването му. не е в състояние да изпълни своите задължения при 
условията на чл. 43, ал. 4 от З О П . 



Чл.24. Настоящият договорът не може да се изменя или допълва, освен в случаите 
по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43. ал. 3 от ЗОП. 

Чл.25. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство, а споровете се решават от компетентен 
български съд по реда на ГПК. 

Чл.26. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени 
в писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на 
съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, 
следва незабавно да уведоми другата за направените промени. Адресите на страните по 
договора са, както следва: 

-на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: Град София. ж.к. Суха река, ул. Александър Екзарх № 15 
Лице за контакт: Лазарина Соколова, тел. 0878 108 658, факс: 02/845 90 75, е - mail: 

l.sokolova@,toplik.corn/eng.sofia@,toplik.cim 

-на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Град София. бул. ,.Васил Левски" № 54 

Лице за контакт: инж. Роман Райчев. тел. 0884 280154, факс: 02 987 6121, е - mail: 
sbrnk@rehabilitation.bg 

Този договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, а всички 
приложения и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящата обществена поръчка, са 
неделима негова част. 

Приложения: 
1. Техническо предложение на Изпълнителя; 
2. Ценово предложение на Изпълнителя; 
3. Свидетелство з^ съдимост на лицето/лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП 
4. Декларация за л^гпса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП. 
5. Документ за внесена гаранция за добро изпълнение 

ЗА ВЪЗЛОЖ 

одител - Анета ГиздОва:' 
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ЗА ИЗ 

Управи 
Красимир 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А С П Р Е Д М Е Т : 

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА 
ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-НК ЕАД" 

Настоящото техническо предложение е подадено от Красимир Борисов Георгиев в 
качеството му на Управител на участника ТОПЛИК ЕООД, ЕИК 130 358 132, вписан в 
Търговския регистър на Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. 
Ботевград, ул. Букорска № 32 и адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Суха река. ул. 
Александър Екзарх № 15 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване 
на инверторни климатици за нуждите на СБР-НК" ЕАД 

1. Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка (доставка, монтаж и 
пускане в експлоатация) 20 (двадесет) календарни дни (предложеният срок не може да бъде 
по-кратък от 20 календарни дни и по-дълъг от 60 календарни дни). 

2. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни от крайната дата за 
получаване на оферти (предложеният срок на валидност на офертата не може да бъде по-
кратък от 90 календарни дни от крайната дата за получаване на оферти). 

3. Предлагам да доставя и монтирам следните климатици: 

Марка, модел: GREE, Cozy, GWH09MB-K3DNA3K 

Производител: Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 

Технически характеристики: 

№ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЪОТВЕТСТВИЕ ДА/НЕ 
ИЛИ ПОСОЧВАНЕ НА 
ПАРАМЕТРИ 

1 Климатик - разделен тип. 9000 Btu 9000 Btu 

2 Охлаждане - min 2,5 KW 3.0 kW 
3 Отопление - min 3 kW 3,2 kW 
4 Конвенционална високостепенна сплит система; ДА 

5 Антикорозионно покритие на външния топлообменник; ДА 

6 Ниво на шум на вътрешното тяло: не - повече от 38 dB; 23 dB 

7 Ниво на шум на външното тяло: не - повече от 56 dB; 50 dB 

8 Дистанционно управление; ДА 

9 Ръчно регулиране посоката на въздуха по хоризонтала и вертикала; ДА 

10 Работа при минусови температури до ОС ИЛИ ДО - 1 ОС; - 15°С 

11 Енергиен клас - всеки тип от клас А. Клас А++/А+ 

12 Функция за предпазване от токов удар и нисък волтаж на тока ДА 

4. Декларирам, че ще осигуря гаранционно обслужване на всички доставени и 
монтирани климатици най-малко 24 месеца (не по-малко от 24 месеца) и при доставка ще 



предам гаранционна карта на името на Възложителя. Гаранционното обслужване ще се 
извършва при следните условия: 

4.1. Профилактика и техническо обслужване, според изискванията на производителя, 
за времето на гаранционния срок (за резервни части, аксесоари и материали, труд, транспорт 
и т.н.). 

4.2. Гаранционното обслужване се осигурява по схема 24 часа / 7 дни / 365 дни в 
годината. 

4.3. Повреден модул / част / се заменят с равностойна или такъв с по-добри 
технически параметри. 

5. Декларирам, че ще осигуря реакция при възникнал сервизен проблем - 24 часа след 
заявяване от Възложителя. 

6. Декларирам, че ще осигуря отстраняване на възникнала повреда - до 48 часа след 
диагностициране на проблема. 

7. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено и в посочения по-горе срок 
поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

Прилагам следната техническа документация, доказваща съответствието на 
предлаганите климатици с техническите изисквания на възложителя: 

1. Декларация за съответствие. 
2. Техническа характеристика. 
3. Каталог. 



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
ДОСТ4ВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБР-НК ЕАД" 
Настоящото ценово предложение е подадено от Красимир Борисов Георгиев в 

качеството му на Управител на участника ТОПЛИК ЕООД. ЕИК 130 358 132, вписан в 
Търговския регистър при Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. 
Ботевград, ул. Букорска № 32 и адрес за кореспонденция: гр. София. ж.к. Суха река, ул. 
Александър Екзарх № 15 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА. 
След запознаване с всички изисквания на възложителя и документацията за участие в 

действия по събиране на оферти чрез публична покана за изпълнение на обществена поръчка 
с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 
инверторни климатици за нуждите на СБР-НК ЕАД" от името и за сметка на 
представлявания от мен участник предлагам да изпълня поръчката при посочените по-долу 
финансови условия. 

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на възложителя, 
предлагам: 

Единична цена: 789,00 лева 

Словом: седемстотин осемдесет и девет лв. 
(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС) 

Обща стойност (за 75 броя): 59 175,00 

Словом: петдесет и девет хиляди сто седемдесет и пет лв. 
(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС) 

> Предложената цена е определена при пълно съответствие с изискванията на 
възложителя. 

> Цената е в лева без включен ДДС. 
>• Цената е крайна и включва стойността на 75 (седемдесет и пет) броя климатици 

всички разходи по доставката, монтажа, инсталирането, пускането в експлоатация и 
гаранционното сервизно обслужване за срок от 24 месеца при условията на документацията 
и проекта на договор. 


