ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

6300 Хасково, ул. Сакар 2, тел. 038 501601, e-mail: zop@vik.haskovo.com

I.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за „Доставка на нови гуми /летни и зимни/ за
моторни превозни средства /МПС/, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Хасково”.
-

Изисквания към автомобилните гуми:

1. Да са нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 2017г.
2. Да не са регенерат (пълен или частичен).
3. Да са с ясно видима маркировка относно спазване на европейската норма ЕСЕ-R30 и/или
символ на съответствие с изискванията на Департамента по транспорт на САЩ /DOT/.
4. Предлаганите автомобилни гуми да бъдат първо качество.
5. Гумите, предмет на доставката да са произведени от производител, притежаващ
сертификат за качество по ISO 9001:2015 или еквивалент и да са с доказан произход.
Таблица1
No

МАРКА И МОДЕЛ
АВТОМОБИЛ

ГУМИ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ

1

155/65 R13

ШЕВРОЛЕТ СПАРК

2

165/80 R13

ЛАДА 2107

3

175/65 R14

ОПЕЛ АСТРА

4

175/70 R14

ОПЕЛ АСТРА

5

185/60 R14

ШЕВРОЛЕТ АВЕО

6

185/65 R15

ДАЧИЯ ЛОГАН

7

195/65 R15

ОПЕЛ СИНТРА

ГУМИ ЗА АВТОМОБИЛИ 4х4
8

245/75 R16

ЛЕНД РОВЕР - ДЕФЕНДЕР

9

235/70 R16

ГРЕЙТ УОЛ - СТИЙД 5

10

235/70 R16

САНГ ЙОНГ РЕКСТЪН

11

255/60 R18

САНГ ЙОНГ РЕКСТЪН

12

8,25/15

УАЗ

13

215/90 R15

УАЗ

14

225/70 R16 103

УАЗ

15

175/16

ЛАДА НИВА

16

185/16

ЛАДА НИВА

ГУМИ ЗА ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
17

185/80 R14C 102/100 8PR

ФОРД ТРАНЗИТ

18

195/70 R15C 107/105 8PR

ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

19

205/65 R16С 107/105 8PR

ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
20

8.25/20 - предна

МЕРЦЕДЕС 911

21

8.25/20 - задна

МЕРЦЕДЕС 911

22

12/18

ГАЗ 66

23

12/20

ШКОДА ЕВРОПА

24

8/17.5

ИВЕКО

25

9.5/17.5

ИВЕКО

26

195/75 R16 С

ИВЕКО 50С17

27

225/75 R16 121/120

ИВЕКО 65С17

28

205/75 R17.5

ДАФ 4508

29

225/75 R17.5 129/127

МЕРЦЕДЕС 809

30

265/70 R19.5

МЕРЦЕДЕС АТЕГО

31

295/80 R22.5

МАН

32

315/70 R22.5 ЗАДНА

МЕРЦЕДЕС АКТРОС

33

385/65 R22.5 ПРЕДНА

МЕРЦЕДЕС АКТРОС

ГУМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И БАГЕРИ
34

12/16.5

JCB ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ МАЛЪК

35

12,5/80-18 (340/80 R18) ПРЕДНА

JCB БАГЕР

36

7.5/20 ПРЕДНА

ЮМЗ

37

18.4/26 ЗАДНА

JCB БАГЕР

38

15.5/25 L2

JCB ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ГОЛЯМ

39

16.9/28

ЗАДНА

КОМАЦУ

40

15.5/38

ЗАДНА

ЮМЗ

Възложителят има право да се отказва от доставката на определени артикули, както и
да заявява нови, които не са включени в таблица 1, в зависимост от евентуални бъдещи
промени в автопарка на дружеството.
При сключване на договора, участникът следва да представи проспекти, преведени на
български език за предлаганите гуми, даваши информация за техническите им
характеристики.
II.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР..

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
Днес, ………….. 2018 г., в гр. Хасково, на основание чл. 194 от ЗОП, във връзка с възлагането на
поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за избор на Изпълнител на обществена
поръчка, с предмет „Доставка на нови летни и зимни гуми за моторни превозни средства
/МПС/, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково“, между
страните:
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково,
ул. „Сакар” № 2, ЕИК 126004284, представлявано от Тодор Райчев Марков - Управител,
наричано по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
„……………............……“ ……….., със седалище и адрес на управление гр……………….………….,
……………………………….,
ЕИК
……………………….,
представлявано
от
………………………….. – …………………………, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
от друга страна, се сключи настоящия договор при следните условия:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на свой риск
срещу възнаграждение нови автомобилни гуми за МПС от автопарка на Възложителя, за
нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково, наричани за краткост
„стоката“.
Чл. 2. Приемането на стоката се извършва с двустранно подписан приемо-предавателен
протокол.
ІІ.

ЦЕНА

Чл. 3. Договорените единични цени на стоките са съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от настоящия Договор. Същите са в лева без ДДС и включват доставката на
нови гуми, демонтажа на старите, монтажа на новите и баланс.
Чл. 4. Цените на стоките по чл. 3 не подлежи на завишаване в рамките на изпълнение на този
договор.
Чл. 5. Общата стойност на договора е до 70 000 лв. /седемдесет хиляди лева/ без ДДС и в случай
на изчерпване на тази стойност Договорът автоматично прекратява действието си.
ІІІ.

КОЛИЧЕСТВА

Чл. 6. Количествата за всяка доставка се определят от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се
посочват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в официална заявка.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава с минимални количества по този Договор и по
отделните заявки.
ІV.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена фактура, за всяка
изпълнена заявка, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на фактура.

Чл. 9. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочена
писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.
V.

СРОК НА ДОСТАВКА

Чл. 10. Срокът на всяка доставка е …….. /……………/ работни дни, след официална заявка от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1)
да доставя стоката, предмет на настоящия Договор в уговорения по чл. 10 срок.
(2)
да представя сертификат за качеството на стоката (за всяка доставка), които да
отговарят на БДС.
(3)
да извършва за своя сметка демонтаж, монтаж и баланс на гумите, предмет на
настоящия Договор в сервиз, находящ се в гр. Хасково, адрес: ……………………………………... .
(4)
да предаде стоката с подписване на приемо-предавателен протокол на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането й от последния полага грижата на добър стопанин за
запазването й.
(5)
да издава фактурите за плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в законните срокове.
(6)
да внесе гаранция за изпълнение на Договора в размер на 1 400 лева (или 2% от
прогнозната стойност на поръчката), преди подписването му.
VII.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1)
да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената
му работа;
(2)
да извършва плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на глава ІV от
настоящия договор.
(3)
да приеме, удостоверявайки с подписването на приемо-предавателен протокол
доставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока;
Чл. 13. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на
част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения
по Договора.
Чл. 14. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците
на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да определи подходящ срок, в който
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безвъзмездно да поправи работата си.
VIII.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 15. Гаранционният срок за стоката, предмет на настоящия Договор е ……….. /……………./
месеца от датата на съответната доставка, удостоверена с двустранно подписан приемопредавателен протокол.

ІX.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 16. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписването му.
X.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Договорът се прекратява:
(1)
по взаимно съгласие на страните изразено писмено;
(2)
с изтичане на срока му;
(3)
с изчерпване на стойността по чл. 5;
(4)
с едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(5)
едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно или частично
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до изтичане срока на този договор да се
откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до момента на отказа доставки,
приети с товарителници.
Чл. 19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на задълженията си по настоящия
договор с повече от 10 /десет/ работни дни или не извършва доставките по уговорения начин
и е нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора. В този случай
Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези доставки, които са
извършени качествено и могат да му бъдат полезни, след приспадане на дължимите
неустойки. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
Чл. 21. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, без предизвестие.
Чл. 22. За всички спорни неуредени въпроси с този договор ще се прилагат разпоредбите на
Гражданското законодателство на РБ.
Чл. 23. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия Договор са както следва:
23.1. За Възложителя: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково, ул. „Сакар”
№ 2; 0896 784184; email: transport@vik.haskovo.com
23.2. За Изпълнителя: „…………, гр. ………. ул. …………, тел…………, еmail: ………………
Чл. 24. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено
съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на
последния известен адрес.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ........................
/инж. Тодор Марков - управител/

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .............................
/……………………………………/

