


изправност. Видовете дейности, тяхната поредност, периодичност, последователност и срокове за
изпълнение се определят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с утвърдените инструкции, правилници
и нормативи.
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Чл. 5. При необходимост по писмена заявка на АБОНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва
ремонт на асансьорната уредба изВън абонаментното сервизно обслужване. Ремонтните дейности се
извършват с цел отстраняване на възникнали повреди, констатирани от изпълнителя при текущото
обслужване на асансьорната уредба или по сигнал на АБОНАТА, и включват услугата по Демонтаж
и монтаж на резервни части, необходими при извършване на ремонта.

(2) Ремонтните Дейности се заплащат от АБОНАТА по часова ставка, съгласно ценовата
оферта на изпълнителя. Извършеният ремонт се документира с Двустранно подписан констативен
протокол. ,

(3) Отстраняването на повредите следва да бъде извършвано в срок от 1 (един) работен ден от
уведомлението от страна на АБОНАТА.

(4) Изпълнителят извършва доставка, демонтаж и монтаж на резервни части, необходими при
извършване на ремонтни дейности на асансьорните уредби, които се заплащат от АБОНАТА отделно
от цената на абонаментното сервизно обслужване.

4.1. При необходимост от влагане на резервни части, които са включени в Офертата -
Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите се заплащат от АБОНАТА съгласно оферираната цена;

4.2. При необходимост от влагане на резервни части, които не са включени в Офертата -
Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава предварително да съгласува с
координатора по договора от страна на АБОНАТА тяхната стойност и необходимостта от
закупуването им, преди да присТЪПИ към изпълнение на поръчката. АБОНАТЪТ заплаща резервните
части, при условие, че същите са съгласувани с неговият координатор. При необходимост от смяна
на резервна част на стойност повече от 150 лв. без ДДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи
оферта на АБОНАТА и да получи неговото одобрение за изпълнение на възложената работа.

4.3. Доставените и монтирани резервни части следва да са придружени с гаранционни
условия и да са снабдени с СЕ маркировка, гаранционния срок за вложени резервни части и ремонти
е 12 месеца от подписване на приатно-предавателен протокол.

Чл. 6 (1) Отделно от сервизното обслужване и извършването на ремонти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по
писмено искане на АБОНАТА може да извършва преустройства, модернизация и други Допустими
подобрения на асансьорите по предварително изготвени и надлежно одобрени технически решения.

поема ЗЗДЪЛЖСНИСТО 38 ПОДДЪРЯСЗНС Нд асансьорните уредби В ТСХНИЧССКЗ. И функционална
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(2) АБОНАТЪТ си запазва правото да събира оферти и да възлага извършването на тази
дейност на лицето, предложило оферта, която в найтоляма степен удовлетоворява неговите
изисквания.

П.ПРИЕМАНЕ НА. АСАНСЪОРНИУРЕДБИ

Чл.7. (1) За сервизно обслужване се приемат само напълно изправни асансьорни уредби,
отговарящи на всички изисквания на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на
асансьори. “

(2) Асансьорите, коитоне отговарят на изискванията по преходната алинея, се приемат от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранен предавателно-приемателен протокол след привеждането им в
изправност. %%

(3) При необходимост АБОНАТЪТ може да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ привеждането ]
изправност на асансьорните уредби след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане от АБОНАТА : “Бна писмена оферта за дейността. АБОНАТЪТ си запазва правото да събира оферти и да възлаг;
извършването на тази дейност на лицето, предложило оферта, която в най-голяма степет 5
удовлетоворява неговите изисквания.

тт

,да/шиш

.

?!?/Ш

”(Маб



уредбите, без да се намалява или увеличава месечния абонамент.
(3) Със сключването на Договора АБОНАТЪТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение:

а. заводската техническа документация;
б. преписи от приемателните протоколи и други актове;

%

в. ревизионните книги; ..
;

г. разрешителните на уредбата за пускане в експлоатация; “

(4) Всички документи се връщат срещу подпис на АБОНАТА при прекратяване на договора. )

(2) По взаимно съгласие между страните, може да се установи определен режим на работа на

!

ЕП,. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.9. Задължения на АБОНАТА

1. да приведе машинното помещение в състояние, съгласно изискванията на Наредбата за
безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори; да се обезопаси с решетки; да се
заключва; да има достатъчна вентилация; да има осветление и контакт; да се снабди с метла и
лопатка за почистване.

2. да извършва в срок строително-ремонтни работи, свързани с поддържането и ремонта
на асансьорните уредби, когато същите не са възложени на изпълнителя по този договор;

3. да поддържа в изправност ел. инсталацията от електромерното табло до прекъсвана в
машинното помещение;

4. да пази от замърсяване с отпадъци и вода проходите към машинното помещение,
етажните площадки, шахтите и съоръженията в тях, а при неизпълнение, да ги почиства, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ създаде безопасни условия;

5. да ползва асансьорните уредби съобразно предназначението им при спазване
изискванията, определени с техническата документация и правилата за безопасност;

6. да спазва от увреждания на конструкциите, апаратурата и съоръженията и запознае
наетия от него персонал със задължителните условия при превоз на пътници и товари;

7. при внезапни и аварийни спирания да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично или по
телефона; .

8. да заплаща в срок месечната абонаментна такса и стойността на вложените материали
и резервни части;

9. да участва при прегледи и периодични ревизии, като предявява своите искания и %

подписва съответните документи;
10. при възникване на технически неизправности от каквото и да е естество, (счупено

или липсващо стъкло; неизправно осветление в кабината; движение на асансьора при отвбрена
врата) своевременно и по най-бърз начин да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато тези неизправности
представляват опасност за здравето и живота на пътници, да предприеме необходимите мерки за
недопускане на злополука, като прекъсне токозахранването и достъпа до отворената шахтова
врата, когато кабината не е на съответната площадка.

,

Чл. 10. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1. да поддържа в техническа и функционална изправност приетите за сервизно

обслужване асансьорни уредби, като извършва всички видове дейности, определени с
Инструкцията за експлоатация на асансьорните уредби;

2. при констатации на неизправности, неправилно използване на асансьорните уредби и
други, с които се създава опасност за живота на пътниците и цялостта на товарите, да спира от
движение асансьорните уредби, като уведомява писмено АБОНАТА и органите на Държавния
технически надзор;

.3. да почиства машинното помещение и осигури безопасни условия на .АБОНАТА за



обслужване на асансьорните уредби;
5. да отстранява възникнали проблеми по асансьорната уредба в срок до 12 работни часа от

подаване на заявката от страна на АБОНАТА на следните телефони, като се явява в рамките на 3 часа:

Телефони за заявки през работно време:

стационарен телефон: 02 871 00 19; тел./факс: 02 870 43 78, мобилен: 0887 522 003.

Денонощна аварийна служба в почивни и празнични дни (мобилен номер 24/7): 0887 260 771.

6. при необходимост от влагане на резервни части и материали, същите Да бъдат съгласувани
предварително с АБОНАТА.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 60 (шестдесет) минути от уведомяването за
внезапни и аварийни спирания, да освободи намиращите се в асансьорната уредба пътници.

Чл.11. Спиране на асансьорните уредби може да прави само ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за
извършване на определен вид. дейност; при констатации на неизправност и по разпореждане
Нд органиТс за ДЪРЛСЕЪВСН И ТбХНИЧВСКИ надзор.

Чл.12. Пускането на спряна от движение асансьорна уредба се извършва само от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Пд ПЛАЩАНИЯ

Чл,13. Месечната абонаментна цена се заплаща до 10 работни дни от представяне на фактура
и протокол, подписан от представители на страните, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Фактурата за текущият месец се издава до 5-то число на месеца следващ текущият.Чл.14. Стойността на вложения труд при извършване на ремонтни Дейности, както и

вложените резервни части по чл.5 и чл.6 при извършване на ремонта, се заплащат отАБОНАТА отделно от абонаментната такса в срок до 60 (шестдесет) дни, след подписване
на двустранен констативен протокол и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
координатора по договора. Констативният протокол включва: причина за повредата,
извършената работа, вложените резервни части, стойност, съгласно Офертата - Предлаганацена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или посочване на данните от фактурата за закупуването им,
материали и консумативи, времетраене на извършените дейности. ЗаАБОНАТА протоколът
се подписва от координатора по договора.

Чл.15. Плащанията по договора се извършват в лева по банкова сметка наИЗПЪЛНИ 1 Е , 1

тВАкддим Ш ““ 12
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при банка „1 троКредит Банк” АД
Чл.16 Частите, които са в гаранционен срок и които е необходимо да бъдат подменяни

не се заплащат от АБОНАТА.
*

Чл. 17. Неправилно получените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми се връщат на АБОНАТА заедно
С СДНЗ тридесета ЧЗСТ ОТ СЪОТВСТНЗТЕЪ сума. за ВСЕКИ ДЕН, считано ОТ датата на ПОЛУЧЗВЗНСТО ДО
датата на ВРЪЩЗНСТО.

у. отговогност и ннустойки
Чл.18. (1) Ако една от страните не изпълнява задълженията си по този договор,

изправната страна има право да прекрати действието на договора, ако нарушенията не се
отстранят СЛСД ИЗТИЧННС на СДНОССДМИЧНО предизвестие.
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Чл.19.(1) Когато вината е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен предвидените неустойки, същият е
Длъжен да принеде в изправност асансьорните уредби за своя сметка.

(2) При виновна забава на една от страните, продължила повече от 7 (седем) дни, другата
страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.

ХП. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.20. Настоящия договор за сервизно обслужване се сключва за срок от една година,
считано от 11.05.2019 г. или до извършване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на услуги и на свързани с тях
доставки на резервни части, определени с този договор, на обща стойност 7 000 лева (седем
хиляди) без ДДС и се прекратява с настъпването на първото по време събитие .. изтичане на 3?

едногодишния срок, или извършване на услуги и доставки на определената от страните обща
стойност.

УЦ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.21 (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока му;
2. С изчерпване на максималната стойност на договора, посочена в чл.20;
3. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
4. В случаите на чл. 1 8 от договора;
5. С прекратяване на юридическо лице, страна по договора, без правоприемство;
(2) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора, същият се

разваля по право.
(3) АБОНАТЪТ има право да прекрати договора:

1. при пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена

промяна в обстоятелствата, по причини, които АБОНАТЪТ не е могъл да предвиди или
ПРЕДИЗВИКЗ, КЗТО В ТОЗИ СЛУЧНЙ не се ДЪЛЖЗТ НСУСТОЙКИ;

УПЪДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.22. АБОНАТЪТ определя Веселин Еленков - организатор техническа служба,
сл.тел.: 02/97-02111, за координатор по договора и за лице, което да отговаря за неговото
изпълнение от страна на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД и за следене на определената
МЗКСИМЗЛНО ДОПУСТИМа СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 ОТ ДОГОВОРЗ.

Чл.23. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор,
са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или АБОНАТА.

(2) За дата на съобщението се смята:
датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
датата на пощенското клеймо наобратната разписка , при изпращане по пощата;
датата на приемането .. при изпращане по факс.

“

ЗА АБОНАТА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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(3) Данни на страните за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор, са:
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(4) При промяна на посочените данни съответната страна е длъжнада уведоми Другата
в 3 (тридневен) срок от промяната.

(5) Когато някоя от страните не е изпълнила задължението си по ал. 4, съобщенията,
които са й изпратени на последния адрес, посочен от нея по реда на този договор, се считат за
връчени на датата, на която са били доставени на този адрес.

Чл.24. За всички неуредени по настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство в Република България. Всички спорове,
породени от този договор ще се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на такова - посъдебен ред пред компетентния съгласно ГПК съд.

Чл. 25. Приложение към настоящия договор са: ..

1. Ценова оферта на изпълнителя за часовата ставка за труд и за цените на резервните
части; “

2. Копие от удостоверение СО15/17/01/2006 г. от ДАМТН-РО ИДТН.
ДОГОВОРЪТ за сервизно Обслужване НЕ! асансьорни уредби се състави В два еднообразни

СКЗСМПЛЯРЗ, ПО един за ВСЯКЗ ОТ страните.
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Съгласувал:

Юрисконсулт: /
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