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УТВЪРДИЛ: 

МИНИСТЪР Д.РБОЖИДАР 

1. Предмет на договора - Ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление. 

2. Приблизителната стойност на договора е 18000 /осемнадесет хиляди/ лева с ДДС, на база вложен труд. Приблизителната стойност на вложени материали и резервни части е 25 ООО / двадесет и пет хиляди/ лева с ддс. 

З. Описание и изисквания: Ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването. 
- Изпълнителят извършва еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобилите. 
- Изпълнителят извършва безплатна профилактична дейност, смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, анти фриз и др. консумативи при закупуването им от Изпълнителя. 

Изпълнителят репатрира безплатно в рамките на града автомобилите на МЗ. 
- Изпълнителя се задължава да осигури оригинални резервни части, материали и консумативи, придружени със сертификат за оригиналност. Предоставяне на максимални гаранции при: 
- вложени консумативи, материали и резервни части; 
- автотенекиджийски и автобояджийски услуги; 
- смяна на амортисьори; 
- ремонт на трансмисия; 
- ремонт на двигател; 
- ремонт на спирачна система. 
- Изпълнителят документира необходимостта от конкретни ремонтни 
дейности с констативен протокол. 

- Възложителя чрез оторизирано за целта лице потвърждава/отхвърля извършването на препоръчаните работи или замяна на части в двустранно подписан от страните договор-поръчка. 

- Извършването на ремонтните дейности и вложени материали извън дейностите описани в предмета на поръчката се доказват с фактури и подробни количествено - стойностни сметки. 

- Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, Изпълнителят изготвя писмена сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя; 




- В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.
- Възложителят определя свой служител за оторизиран  представител по изпълнение на договора.
- Възложителят се задължава, чрез свои служители,  да извършва поръчка при приемчика в сервиза на Изпълнителя за всеки отделен автомобил.
- Възложителят се задължава, чрез своя оторизиран представител,	 точно и конкретно да посочи в поръчката, за всеки отделен автомобил, услугите, които желае да бъдат извършени от Изпълнителя.

Цена и начин на плащане:
1.  Единичните цени за поддръжка и ремонт на автомобилите се определят, както следва:
- часова ставка на ремонтна дейност;
- такса за извършване на годишен технически преглед  за един автомобил; 
- цени за ремонтни дейности описани в ценово предложение на Изпълнителя. 
2. Фиксирани цени  на материали и резервни части съгласно Приложение 2. 
3. Плащането се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 (десет) дни след представяне на данъчна фактура на адрес: пл. „Света Неделя” № 5, дирекция „АДУК”, придружена с калкулация на ремонта, договор-поръчка и констативен протокол.
4. Заплащането на всички дейности извън дейностите описани в ценовото  предложение на Изпълнителя се доказват с фактури и подробни количествено – стойностни сметки.
5. Заплащането на всички вложени материали и резервни части извън Приложение 2  се доказват с фактури и подробни количествено – стойностни сметки.


