
№ 31.1. ..11.. с. 
ДОГОВОР 

...1 2015г. 

Днес,.$2;..$3.:2015 г.. в гр. София, между: 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, с адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча" № 1, 
БУЛСТАТ 175263817. представлявана от Евтим Костадинов Костадинов , председател 
на Комисията, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

"ТОПСИСТЕМ" ЕООД", със седалище и адрес гр. София. бул. „инж. Иван 
Иванов" № 100. ЕИК (БУЛСТАТ) 175167473. представлявано от Милен Милков 
Желязков, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

на основание чл.101е, във връзка с чл.14, ал.4. т.2 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) се сключи настоящия Договор, както следва: 

1. Възложителят възлага, а изпълнителят се задължава да извършва срещу 
заплащане абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и ремонт 
(включително доставка на резервни части) на нагнетателно-смукателни климатични 
инсталации и индивидуални термопомпени инверторни климатизатори в имотите на 
Комисията на ул. Врабча №1. гр. София и кв. Михайлово. гр. Банкя, съгласно 
техническото предложение на изпълнителя. 

П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2. Общата стойност на договора е в размер до 29 000.00 (двадесет и девет 

хиляди) лева без ДДС. 
3. Общата стойност за абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи 

и ремонт е в размер на 16800.00 (шестнадесет хиляди и осем стотин) лева без ДДС. 
3.1. Месечната абонаментна такса за абонаментно сервизно обслужване, 

технически прегледи и ремонт се определя на 1400.00 ( хиляда и четири стотин ) лева 

4. Възложителят се задължава да заплаща месечната абонаментна такса на 
изпълнителя извършените от него дейности в срок до 10 работни дни след 
предоставяне на надлежно оформена и издадена фактура, придружена с двустранно 
подписан протокол от определените отговорни лица. 

4.1. Вложените при ремонта резервни части или елементи се заплаща от 
възложителя по доставни цени, т.е по цени на придобиване от изпълнителя, което се 
доказва с прилагане на копие от фактура за закупуването им. Заплаща се само цената на 
вложените резервни части или елементи. 

5. Плащането по нас гоящия договор се осъществява в български лева чрез 
банков превод от страна на възложителя, по следната сметка на изпълнителя. 
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

без ДДС. 
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III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
6. Права на възложителя: 
6.1. да иска изпълнение на възложените дейности в срок и без отклонение от 

договореното; 
6.2. да оказва текущ контрол при изпълнението на договора, без да пречи на 

работата на изпълнителя; 
6.3. да одобрява или не ремонти, налагащи подмяна на части. 
7. Задължения на възложителя: 
7.1. да заплаща на изпълнителя извършените дейности по реда и при условията 

на Раздел II. 
7.2. да заплаща ремонти налагащи подмяна на елементи, части и др., след 

одобрена и съгласувана ценова оферта. 
7.3. да приеме със съответните двустранно подписани протоколи извършените 

дейности предмет на настоящия договор; 
7.4. да определи лица, които да приемат извършените дейности предмет на 

настоящия договор; 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
8. Права на изпълнителя: 
8.1. да получи възнаграждение за извършените от него дейности по реда и 

условията на Раздел II; 
9. Задължения на изпълнителя: 
9.1. да извършва дейностите качествено и в срока описани в техническата 

спецификация; 
9.2. да извършва дейностите предмет на настоящия договор съгласно утвърден 

график; 
9.3. да представи на възложителя списък на лицата, които ще извършват 

изпълнението на договора; 
9.4. да предостави постоянни и дежурни телефони за приемане на обаждания за 

възникнали проблеми; 
9. 5. да се отзовава на повикване от страна на възложителя в срок до 4 /четири/ 

часа; 
9.6. да извършва ремонтните дейности в рамките на 8/осем/ часа от 

посещението на специалистите; 
9.7. при необходимост от влагане на резервни части или елементи при 

извършване на ремонтни дейности изпълнителят се задължава предварително да 
представи на възложителя констативен протокол и оферта за утвърждаване, съдържаща 
количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части или елементи и да 
пристъпи към закупуването им след одобряването на офертата от страна на 
възложителя. 



V. ОТГОВОРНОСТ 
10. В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор от 

страна на изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0.5 на сто от стойността 
посочена в т. 3 на Раздел II, за всеки ден забава, но не повече от 10% от същата 
стойност. 

11. В случай на забава в плащането от страна на възложителя, същият дължи 
неустойка в размер на 0.5 на сто от стойността посочена в т. 3 на Раздел II, за всеки ден 
забава, но не повече от 10% от същата стойност. 

12. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 
07.10.2015г. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
13. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
13.1. с изтичане срока на договора; 
13.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
13.3. при виновно неизпълнение на задълженията по договора - чрез 

едностранно писмено предизвестие в 14 дневен срок от констатирането му. 

14. Отговорни лица по изпълнението на договора 
14.1. За Възложителя: 
Божидар Борисов, главен експерт, тел: 0884404386; 002/8004626 и 8004513 
14.2. За Изпълнителя: 
Милен Желязков, тел. = 0888969613; 02/9200205 
15. В седемдневен срок от подписване на договора, страните изготвят графици за 

извършване на дейностите предмет на настоящия договор. 
16. Всички спорове, възникнали между страните по изпълнението на този 

договор, се разискват и решават по споразумение, а при непостигане на съгласие 
споровете се решават по съдебен ред. 

17. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
от страните. 

Приложение: Техническо предложение на изпълнителя. 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

) 



Техническо предложение 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ЗА И З В Ъ Р Ш В А Н Е НА А Б О Н А М Е Н Т Н О , 
С Е Р В И З Н О О Б С Л У Ж В А Н Е НА С И С Т Е М И Т Е 

№ Видове дейности Брой на 
извършване за 

периода на 
договора 

1 Проверка на функционалните 
параметри на УКУ системите, сплит и 
мултисплит климатизагорите и 
хладилните камери. 

12 

2 Почистване външните тела на УКУ 
системите. 

2 

3 Почистване външните тела на сплит и 
мултисплит климатизаторите 

2 

4 Проверка за херметичност на 
топлообменници, трасета, въздуховоди 
и канални системи. 

2 

5 Проверка, почистване или при 
необходимост подмяна на филтърните 
касети на УКУ каналните 
климатизатори. 

2 

6 Почистване филтрите на вътрешните 
тела на сплит и мултисплит 
климатизаторите. 

4 

7 Проверка на микропроцесорните 
управления и параметри на режимите. 

2 

8 Проверка на ел. двигатели, механични 
възли и детайли и настройка на 
моторните защити.. 

2 

9 Проверка, почистване и сервизиране 
на топлообменниците и 
нагревателните секции на каналните 
климатизатори. 

2 

] 

10 Проверка на разхлабени ел. връзки и 1 
/ 



V 
почистване от прах. 

11 Смяна режимите на работа "летен-
зимен" на УКУ каналните 
климатизатори. 

2 

12 Почистване на кондензопроводите и 
дренажните вани.. 

1 

11 Почистване на сондите на 
термостатните датчици. 

2 

13 Функционална проверка, почистване и 
настройване на параовлажнителите на 
каналните климатизатори. 

1 

14 Запис на резултатите от 
профилактичното техническо 
обслужване в дневника за състоянието 
на системите. 

12 

15 Издаване на протоколи за 
извършените дейности по 
профилактичното техническо 
обслужване или извършените 
ремонтни дейности. 

12 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ЗА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА: 

В случай на авария „Топсистем" ще изпраща сервизни специалисти, 
включително в почивни и празнични дни, които да започнат работа по 
отстраняване на повредата в срок както следва: 

1. 1 Време за реакция при спешен случай - пълна или частична 
неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария -
до 4 часа от уведомяване от страна на Комисията в рамките на 
работното време от 09:00 до 17:00 часа, считано от часа на 
уведомяване по телефон, факс или е-майл. За сървърните помещения 
времето за реакция при спешен проблем-- до 2 часа.; 

2. . Време за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното 
състояние на инсталацията - до 8 часа, считано от пристигането на 
специалистите след уведомяване; 

Максимално допустим престой на системата в състояние на пълна 
или частична неработоспособност в резултат на авария в рамките на 
една календарна година не повече от 120 часа (пет денонощия); 



4. Консултации по е-майл, телефон или на място по всяко време в 
рамките на работния ден; 

5. Поддържане от страна на изпълнителя на „горещ телефон" за спешни 
консултации - стационарен или мобилен в зависимост от часовете на 
денонощието: 

6. 6.. Поддържане на гаранционен срок от производителя (доставчика) 
на вложените резервни части в системата не по-малко от 6 месеца; 

7. 7.. Задължително водене и попълване на журнален дневник на 
системата, където се завеждат всички допълнителни и аварийни 
ремонти със съответната дата и час на възникване, уведомяване, 
пристигане на място, отстраняване на авария и описание на всички 
предприети действия и извършени ремонтни операции и 
констатирана работоспособност; 

8. Извършване на профилактика на системата и издаване на съответния 
протокол за извършените дейности съобразно изискванията за 
експлоатация на климатични и нагнетателно смукателни системи 
осигуряващи непрекъсната работа. 

9. Ремонти налагащи промяна на елементи, части и възли се 
установяват с констативни протоколи, а ремонта се извърша след 
одобряване от възложителя и се заплаща след съгласувана ценова 
оферта. 

10.Изпълнителят да предостави постоянни дежурни телефони и е-таП 
за приемане на обаждания и съобщения за възникнали проблеми. 

Дейностите произтичащи от техническото задание се извършват 
съгласувано и в присъствието на представители на възложителя по 
утвърдени графици. За извършваните дейности се подписват двустранни 
протоколи. I 

Дата: 02.07.2015г. 
гр.София 

С 


