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Обобщение на ценообразуването за предлаганите услуги 
 

ЗАДАНИЕ  ЦЕНА  Приемане  Отхвърляне  
1. ПРОВЕРКИ – 1A 1 A+ EUR 5 916.00   
2. ДВИГАТЕЛ # 1 И 2 – CZI EUR 630.00   
3. НАДЛЕЖНА ПОДДРЪЖКА  EUR 14 626.00   
4. SBs EUR 756.00   
5. ДРУГИ ПРОВЕРКИ ПО 

ПОДДРЪЖКАТА / ОПЕРАЦИИ 
/ ДЕФЕКТИ 

EUR 126.00   

     
ОБЩО  EUR 22 054.00   

 
Обобщените цени подлежат на промяна в зависимост от приемането от ваша страна на 
отделните артикули в обхвата на работата и договаряне в писмен вид.  
 
СЛОТ:    Има наличен слот от 24.10.2016 г. 
ПРЕСТОЙ:    Предполагаме, че работата изисква 1 работна седмица. 
ОСВОБОЖДАВАНЕ:  Европейска Агенция за Авиационна Безопасност  
ДОГОВОРИ:   Двигатели: CSP Gold 
    APU: MSP Gold 
 
ГАРАНЦИЯ:   1 година за труда или 150 летателни часа 
    2 години за частите или 300 летателни часа 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

• В случай, че е необходимо извънредно време, цената му ще бъде определена в 
АРО на база нашите основни срокове и условия. 

• Всички такси, които не се обхванати от CSP или MSP ще бъдат фактурирани. 
• ДДС не е включено в предложението. 
• Всички такси за транспортиране на части не са включени в настоящото 

предложение. 
• Цените на частите подлежат на непредвидени промени от доставчиците 

(DAFS…); всички разлики в цените по предложението и приемането ще бъдат 
таксувани съобразно с това. 
 

За повече информация, разгледайте следващите страници за повече информация, 
срокове и условия. 
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ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
 
 
1. ПРОВЕРКИ 
 
Нашите изчисления се базират на изискванията за планирана поддръжка на 
производителя, текуща версия. 
 
Описание  

• 1А ПРОВЕРКА 
• 1А+ ПРОВЕРКА  

 
• За подробности, разгледайте Предложение LZ-OOI 07092016 ПОДРОБНОСТИ  

 
Не включва: 

• Отстраняване несъответствията, които биха могли да бъдат открити по време на 
проверката. 

• Задачи в допълнение към глава 5 процедура на проверката. 
• Такси за магазинни доставки. 

 
Забележки:  

• Поради последния FS-28-00-006-R02-A, имайте предвид, че между 4000 ТО 
9000 LBS от общото количество гориво ще се изисква при пристигане на 
самолета, ако горивото не е в посочения размер, ще се начисляват 
допълнителни такси за допълване / презареждане на самолета с цел спазване на 
последните изисквания на ръководствата за техническо обслужване. 
  

Общо труд  EUR 5.166.00 

Общо части  EUR 750.00 

ОБЩО  EUR 5.916.00 
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2. ДВИГАТЕЛ # 1 И 2 - CZI 
 
Нашите изчисления се базират на изискванията за планирана поддръжка на 
производителя, текуща версия. 
 
Описание  

 
• За подробности, разгледайте Предложение LZ-OOI 07092016 ПОДРОБНОСТИ  

 
Забележка:  

• Всички такси, които не се покриват от CSP GOLD ще бъдат фактурирани 
• Разходите по изпращане от и до ремонтния център ще се определят според 

резултата 
• Такси при наемане покрити от CSP GOLD. 

 
Не включва: 

• Отстраняване несъответствията, които биха могли да бъдат открити при смяна 
на двигателя. 

• Такси за магазинни доставки. 
• Всички такси оказани от CSP GOLD. 

 
 

Общо труд  EUR 630.00 

Общо части  EUR Според изискванията 

ОБЩО  EUR 630.00 

 
 
3. НАДЛЕЖНА ПОДДРЪЖКА  
 
Нашите изчисления се базират на изискванията за планирана поддръжка на 
производителя, текуща версия. 
 
Описание  

 
• За подробности, разгледайте Предложение LZ-OOI 07092016 ПОДРОБНОСТИ  

 
Не включва: 

• Отстраняване несъответствията, които биха могли да бъдат открити при 
извършване на надлежната поддръжка. 

• Стойност на превоза за материал заявен под гаранция 
• Такси за магазинни доставки. 

 
Общо труд  EUR 3.591.00 

Общо части  EUR 11.035.00 

ОБЩО  EUR 14.626.00 
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4. SBs 
 
Нашите изчисления се базират на изискванията за планирана поддръжка на 
производителя, текуща версия. 
 
Описание  

 
• SB F2000-430 
• EASA 2016-0149 
• SB F2000-431 REV 1 

 
• За подробности, разгледайте Предложение LZ-OOI 07092016 ПОДРОБНОСТИ  

 
Не включва: 

• Отстраняване несъответствията, които биха могли да бъдат открити при 
извършване на сервизния бюлетин. 

• Стойност на превоза за материал заявен под гаранция 
• Такси за магазинни доставки. 

 
Забележки:  

• SB 431 редакция 1: Само проверка – ако е необходима повторна работа или 
подмяна, ще се начисляват допълнителни часове труд и части върху Заявката за 
допълнителна покупка според резултата. 
 

Общо труд  EUR 756.00 

Общо части  EUR Според изискванията 

ОБЩО  EUR 756.00 
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5. ДРУГА ПОДДРЪЖКА, ПРОВЕРКИ / ОПЕРАЦИИ / ДЕФЕКТИ  
 
Нашите изчисления се базират на изискванията за планирана поддръжка на 
производителя, текуща версия. 
 
Описание  

 
• За подробности, разгледайте Предложение LZ-OOI 07092016 ПОДРОБНОСТИ  

 
Не включва: 

• Отстраняване несъответствията, които биха могли да бъдат открити при 
изпълнение на надлежната поддръжка. 

• Стойност на превоза за материал заявен под гаранция 
• Такси за магазинни доставки. 

 
 

Общо труд  EUR 126.00 

Общо части  EUR Според изискванията 

ОБЩО  EUR 126.00 

 
 

TAG Aviation SA 
(подпис) 

 
Jean-Yves Nezereau 

Изпълнителен Управител за Продажба на 
поддръжка 

 TAG Aviation SA 
(подпис) 

 
Филипе Рабиер 

Директор Продажба на поддръжка 

   
Прието и договорено от: 
От................................................................. 
Длъжност .................................................... 
Дата.............................................................. 
Подпис ......................................................... 

 

 
Забележка 1: Горе изчислените услуги са предмет на Основните Срокове и Условия за 
Продажба на TAG Aviation SA, включени в настоящото предложение.  
 
Забележка 2: В случай, че фактурата ще бъде уредена от трета страна, попълнете 
информацията в следната таблица:  
 
Име на фирмата.......................... 
Представлявана от...................... 
Длъжност .................................... 
Дата ............................................. 
Подпис......................................... 
 
Благодарим ви, че разглеждате предложението на TAG Aviation. 
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СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА  
 
Условия на плащане  
Условия за плащане на TAG Aviation SA: 

• 50% при получаване на подписаното предложение или при одобрение на Заявка 
за допълнителна покупка; 

• Балансът преди доставката на самолета. 
 
Часовата ставка е валидна (от датата на подписване на споразумението) 31 декември 
2016 година 
 
Трудова ставка      126,- Евро 

• Механика, Електрически, Авионика и ламарина 
• За извънреден труд (17:01-21:59) от Понеделник до Петък, към горните трудови 

ставки ще се добавя допълнителна такса от 50 %. 
• За времето поискано от събота, неделя, швейцарските (зоната на Женева) 

празници и нощен труд (22:00 – 04:59) към горните трудови ставки ще се добавя 
допълнителна такса от 100 %. 

• За бързи услуги, извършени от RAMP, към горните трудови ставки ще се добавя 
допълнителна такса от 25 %. 

• Посочените по-горе такси и цени могат да бъдат променяни от TAG SA без 
предизвестие, взимайки предвид увеличението на разходите на човешкия труд, 
режийните разноски или други доставки. 

 
Съдействие извън базата 
Когато TAG SA изпрати механици при поискване от страна на Клиента на външно 
летище, Клиентът ще бъде таксуван както следва: 

• Трудовата ставка за работата извършена извън базата на TAG в Женева ще бъде 
на стойност от 180,- CHF (от понеделник до петък от 05:00 до 22:00, ставката 
след 22:00 и през събота, неделя, и Швейцарските (зоната на Женева) празници 
ще бъде 270,- CHF). 

• Ще се таксуват допълнителни пътни разноски в размер на 180,- CHF 
(включително уикендите). 

• Пътните разноски се таксуват на стойност + 15% административна такса. 
• Таксува се плоска такса от 500,- CHF на техник и на ден. Тази такса включва 

храна и настаняване и техник на ден. Тази такса определена за Западна Европа 
може да се променя в зависимост от дестинацията. 

• Когато е приложимо ще се начислява части, разходи за закупуване, съхранение, 
обработка транспорт и митнически такси. 

 
Резервни части и консумативи 

• Цената на частите е включена в таксите за закупуване, съхранение, обработка, 
транспорт и митнически такси; За всички FOC части обхванати от гаранцията и 
договорите, отделно ще се начисляват транспортни и митнически такси; 

• За всички такси доставени от Клиента, ще се начислява такса за обработка от 
15% за артикул. Тази такса е според актуалния Ценоразпис на Производителя на 
Самолета; 

• В случай на AOG, ще се начислява плоска такса от 1,000,- CHF; 
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• Допълнителна такса за замяна на артикул: цената за замяна се базира на добрия 
материал подлежащ на ремонт с нормална цена за ремонт. В случай, че 
Заменяния артикул изисква P/N ъпгрейд или надвишава нормалните разходи за 
ремонт, той ще подлежи на допълнително начисляване на такса; 

• Магазинна такса за доставка от 2,5% (с минимум 25,- CHF и максимум 8,000.- 
CHF) от общата сума за труд ще се начислява за консумативи и околна среда. 

 
Входяща проверка  

• За всяка проверка в TAG SA Женева ще се извършва входяща проверка на база 
индивидуален чек-лист. В случай, че Клиентът или негов представител не вземе 
участие в тази проверка TAG SA няма да бъде отговорна за установени щети по 
време на проверката. 
 

Заявка за допълнителна покупка 
• Всяка допълнителна работа, която би могла да се окаже необходима по време на 

проверката ще бъде предоставена за одобрение от Клиента чрез Заявка за 
допълнителна покупка, която трябва да бъде одобрена писмено преди 
извършване на ремонта. 

• Имайте предвид, че Допълнителната заявка за покупка може да съдържа 
артикули, за които трябва да посочи цена. Тези разходи се таксуват в крайната 
фактура. 

• Крайната фактура се издава на Клиента при завършване на поддръжката, като 
същата е дължима при получаването. 

В случай, че Клиентът не заплати в срок сумата дължима на TAG SA по настоящия 
договор, TAG SA ще има правото да начисли лихва за забавено плащане по 
преобладаващия 3 месечен процент на LIBOR за швейцарския франк, плюс 4%, този 
лихвен процент следва да се регулира на всеки 3 месеца. 
 
Валути 
Обменен курс между CHF и другите валути се договаря между Клиента и TAG SA при 
приемане на предложението / Заявката за допълнителна покупка. Фактурата  ще 
отразява предложението по отношението на максималната промяна от 5% от обменния 
курс (USD, Euro). Фактурата ще отчита промяната на валутата над този процент.  
 
Политика за анулиране и промяна на слот 
 
За гарантиране на слотове, заявките трябва да бъдат потвърдени чрез подписване 
предложението на Клиента най-малко (3) седмици предварително за Поддръжка на 
линия и шест (6) седмици за Базова поддръжка. TAG SA си запазва правото да таксува 
Клиента, ако загубеният слот не може да бъде заменен. На Клиента ще се начисляват 
такси за връщане и изпращане за част, която вече е била заявена.  
 
Гориво  
Таксите за гориво са изключени от всички Предложения и Заявки за допълнителна 
покупка. 
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Документация предоставена от Клиента 
В случай, че Клиентът предостави на TAG SA негова собствена документация за 
поддръжка като процедури, САМР карти и други, той удостоверява това, тази 
документация е актуална и напълно изчерпателна. 
 
Банкова сметка на TAG Aviation S.A.  
UBS S.A. – P.O. Box 2600 1211 Geneva 2 – Switzerland 
Swift код: UBSWCHZH80A 
Сметка номер: 240-С0800578.0 (CHF)  IBAN: CH35 0024 0240 C080 0578 0 (CHF) 
Сметка номер: 240-С0800578.1 (USD)  IBAN: CH08 0024 0240 C080 0578 1 (USD) 
Сметка номер: 240-C0795701.3 (EUR)  IBAN: CH66 0024 0240 C079 5701 3 (EUR) 
 
Гаранция  

• TAG SA гарантира, че работата по поддръжката и ремонта ще бъде извършена 
по приемлив и изкусен начин и ще бъде без дефекти в материала и изработката 
за сроковете посочени по-долу, изчислени по време или летателни часове, което 
възникне първо, от момента на връщане за работа (в този случай „Гаранционен 
Период“). За поддръжка и ремонт извършени от TAG SA, но от Подизпълнители 
на TAG SA, гаранциите и гаранционните периоди ще бъдат тези предоставени от 
Подизпълнителя.  

(а) за работата извършена в съответствие с STC, одобрени модификации или вътрешен 
ремонт, шест (6) месеца или триста (300) летателни часа; 
(б) ремонт на части, шест (6) месеца; 
(в) основен ремонт, шест (6) месеца; 
(г) продажба на труд или части, предмет на индивидуална гаранция на продавача; 
(д) всички останало, деветдесет (90) дни или сто (100) летателни часа. 
 

• Независимо от това, Гаранцията изтича в случай, че Клиентът:  
(i) Не уведоми TAG писмено в срок от двадесет (20) дни от откриването на 

дефекта; или  
(ii) Не осигури на TAG SA пълен и незабавен (в срок от двадесет (20) дни) 

достъп до Самолета и неговите документи с цел изследване на 
проверките; или  

(iii) Директно или чрез трето лице се опита да ремонтира дефекта без 
предварителна проверка и/или разрешение от TAG; или  

(iv) Не предприеме всички основателни предпазни мерки, за да предотврати 
влошаването на повредата; или  

(v) Не спази работните инструкции предоставени от TAG SA или съответния 
производител. При предявяване на иск по гаранцията, Клиентът трябва да 
посочи името на Клиента и пълна информация за контакт, частта или 
работата предмет на гаранционния иск, датата (датите) на извършване на 
работата, и местонахождението на TAG SA, където е била извършена 
работата. 

• Единственото задължение на TAG SA и единственото обезпечение на Клиента за 
нарушаване на гаранцията за работа различна от дейности по проверка свързани 
с този договор, е ремонт, подмяна или корекция (съгласно основателната 
преценка на TAG SA) на дефектната работа. Ако дефектната част монтирана от 
TAG SA е доставена от производителя или от трето лице продавач, TAG SA 
таксува своите разноски за разглобяване, отстраняване и монтиране на 
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подменената част и повторно сглобяване от TAG. TAG SA не е отговорна за 
разходи или разноски или рискове свързани с транспортирането на самолета или 
гарантираните артикули в съоръжение за ремонт. TAG SA си запазва правото да 
тества всеки артикул при получаването му за гаранционен ремонт за доказване 
на дефекта. Ако TAG SA определи, че артикулът не е дефектен или, че дефектът 
не отговаря на гаранционните условия, изложени тук, Клиентът заплаща 
разходите за извършените тестове, включително за ремонт. 

• Всички части, които са подменени или ремонтирани ще са нови или по друг 
начин съвместими по функция и изпълнение с оригиналната част. 

• В допълнение към гаранционното обезпечение предоставено в този договор, но 
подлежащо на условията на долния Член, в случай, че се докаже, че дефектна 
работа или друга небрежност или друго нарушение в изпълнението на TAG SA 
съгласно този Договор, е причинила допълнително увреждане на Самолета по 
време на гаранционния период, тогава еднолично задължение на TAG SA и 
едноличното право на Клиента е че TAG ще ремонтира безплатно щетата по 
този Самолет, която е директно и косвено причинена от дефектната работа на 
TAG SA, небрежността или нарушението. TAG SA извършва тези ремонти в 
съоръжението на TAG SA чрез методи избрани от TAG SA по нейната 
основателна преценка. 

• Гаранцията на TAG SA се ограничава до работата извършена от самата TAG SA, 
а не от трети страни, гаранциите на TAG SA не елиминират или заместват 
гаранциите предоставени от производителя (ЕОМ). 

• В допълнение, работата извършена от трета страна продавач подлежи на 
условията на гаранцията на тази трета страна. 

• Освен това, гаранциите предоставени тук не включват и TAG SA не е отговорна 
нито е длъжна за щета дължаща се на: нормалното износване и изхабяване; 
възникнала по време на или причинено от транспортиране; неправилно 
съхранение, обработка, монтаж, работа или обща употреба или злоупотреба. 

• TAG SA прехвърля на Клиента, до обхвата подлежащ на възлагане по друг 
начин, ползата от гаранцията предоставена от трета страна по отношение на 
оборудването и резервните части от трети страни и монтирани или по друг 
начин използвани в работата. 

 
Отказ от права и Ограничаване на Отговорността 
 

• ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ В ГОРНАТА КЛАУЗА СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И В 
ЗАМЯНА НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, 
ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЕ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ 
(ВКЛЮЧИТЕЛНО ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ) (ОБЩО НАРИЧАНИ 
„ИЗКЛЮЧЕНИ ГАРАНЦИИ“). 

• С изключение на изрично посоченото тук, Клиентът (включително за себе си, 
всички собственици, оператори, наемодатели, наематели и застрахователи на 
Самолета) с настоящото се отказва и освобождава всички права, претенции и 
правни мерки (чрез суброгация или по друг начин) по отношение на всички и 
всякакви Изключени гаранции, задължения, ангажименти  и задължения за 
закононарушения или договор произтичащи от закон или по друг начин от 
Споразумението или работата. 
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• Независимо от всичко друго в този договор, никоя от страните не е отговорна за 
наказателни, специални, случайни или последващи щети, възникнали от или 
свързани с настоящия Договор или присъствието на Самолета в съоръжението 
на TAG SA независимо дали са възникнали от договор, гаранция, 
закононарушение, по закон или по друг начин. 

• Изключените гаранции включват щети за загуба на използване, загуба на време, 
неудобство, намаляване на стойността или търговски загуби. 

• ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ТЕЗИ ЩЕТИ ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР 
НЕЗАВИСИМО ОТ ДРУГИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ТОЗИ ДОГОВОР, СЕ 
СЧИТАТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И ДРУГИ 
РАЗПОРЕДБИ НА ТОЗИ ДОГОВОР, И ОСТАВАТ В СИЛА СЛЕД 
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНАТА ЦЕЛ НА ГАРАНЦИЯТА ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИ ПРАВНИ МЕРКИ СЪГЛАСНО СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА 
НА ТОЗИ ДОГОВОР. 

• Извън задълженията на Клиента за плащане в срок на фактурите и другите 
разходи свързани със Самолета, всяка страна се освобождава от своите 
задължения по този договор в случай, че и до размера до който нейното 
изпълнение е забавено или предотвратено от причина извън контрола на тази 
страна, като природни бедствия, обществени врагове, война, гражданско 
неподчинение, пожар, наводнение, експлозия, стачки или други действия или 
ред на правителствен орган. 

 
Застраховка 

• Клиентът потвърждава, че по време на или преди той да получи Самолета на 
TAG SA и през срока на настоящия договор, той ще осигури и поддържа за своя 
собствена сметка и разходи застраховка на самолета с покритието и в размера 
посочени по-долу: 

• Всички покрития срещу рискове за физическо увреждане на самолета 
(включително на корпуса, корпус война) по отношение на Самолета 
застраховащи срещу щети на или загуба на Самолета в размер отразяващ 
справедливата пазарна стойност на Самолета. Покритието трябва да включва 
всички резервни двигатели на самолета и физическо увреждане на частите за 
реално парична стойност на тези артикули във владението на Клиента в 
помещенията. 

• Покритие за отговорност на Самолета по отношение на Самолета, включително 
рискове от войни застраховащо срещу отговорност за телесна повреда на или 
смърт на лица, включително пътници и щета на или загуба на имущество, в 
размер не по-малък от приложимия изискван минимум за ЕС в комбиниран 
единичен лимит. Тази застраховка трябва да посочва TAG SA (включително 
нейните директори, служители, работници, наследници и правоприемници) като 
допълнително застраховано лице само по отношение на използването на 
Клиента, поддръжка или управление на Самолета, и до обхвата на небрежността 
на Клиента.  

• Покритие за отговорност на помещения застраховащо срещу отговорност за 
телесна повреда или смърт на лица и щети на или загуба на имущество в размер 
не по-малък от минимумите посочени в горния под-член, комбиниран единичен 
лимит за събитие. Тази застраховка трябва да посочва TAG SA като 



13 |  
 

допълнително застраховано лице, но само по отношение на небрежността или 
пропуска на Клиента докато същият е в помещенията на TAG SA. 

• TAG SA потвърждава, към на или преди момента, в който получава доставка на 
Самолета от Клиента и през срока на настоящия Договор, за своя собствена 
сметка и разход ще поддържа валидна застраховка за видовете и за сумите 
посочени по-долу. 

• Обща авиационна отговорност, включително помещенията продуктите и 
извършените операции, застраховаща срещу отговорност за телесна повреда на 
или смърт на лица и щети на или загуба на имущество, в размер не по-малък от 
(100$) милиона в комбиниран единичен лимит на събитие, но в годишна 
съвкупност по отношение на отговорност за продукти и извършени операции. 
Тази застраховка трябва да посочва Клиента (включително неговите управители, 
директори, служители, работници, наследници и правоприемници) като 
допълнително застраховано лице само по отношение на действията и 
пропуските на TAG SA. 

• Отговорност за съхранение на наземните хангари застраховаща срещу 
отговорност за загуба на или щети на самолета докато е под грижите, 
попечителството или контрола на TAG SA в размер не по-малко от посочената 
стойност на самолета за самолет и (300$) милиона за събитие.  

• Обезщетение на работниците (или подобно покритие) осигуряващо приложими 
законоустановени помощи за работниците на TAG SA извършващи услугите по 
настоящия договор.  

• Клиентът се отказва и ще нареди на своите застрахователи да се откажат от 
правата на суброгация срещу TAG SA, с изключение на щетите причинени от 
TAG SA. TAG SA се отказва и ще накара своите застрахователи да се откажат от 
правата на суброгация срещу Клиента, с изключение на щетите причинени от 
Клиента.  

• Клиентът и TAG SA съответно всеки ще предостави на другия застрахователния 
сертификат, основателно поискан, отразяващ покритията изисквани съгласно 
горните клаузи. Всички покрития ще се считат за основни покрития, а не за 
второстепенни по отношение на другите валидни полици. 

 
Прехвърляне  

• Нито Клиента, нито TAG SA нямат правото да прехвърлят настоящия договор, 
изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на другата страна, 
което съгласие не може основателно да бъде оттегляно или забавяно. 
Независимо от горното, никоя от страните няма право да прехвърля този 
договор на изцяло притежаван филиал или компания наследник без 
предварителното съгласие на другата страна. 

 
Приложимо законодателство  

• Настоящият договор се ръководи от Швейцарското законодателство. Всички 
спорове възникнали от или по отношение на или във връзка с този договор ще се 
разрешават от един или повече арбитри съгласно арбитражния Правилник на 
Търговско-Промишлената Плата на Женева.  

 
Безопасност, Охрана и Влизане в помещенията на TAG SA 
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• Работниците, агентите, представителите и подизпълнителите на Клиента трябва 
да спазват всички приложими политики, процедури и протоколи за безопасност 
на TAG SA, когато присъстват в или около помещенията на TAG SA, както и 
приложимите политики, процедури и протоколи за безопасност на летищния 
орган. 

• Клиентът поема риска от и се съгласява да обезщети и да компенсира TAG SA 
(включително неговите служители, агенти и работници, общо наричани „TAG 
SA“) от и срещу всякакви задължения, щети, загуба, разходи или разноски 
(включително основателен адвокатски хонорар) по отношение на или свързани с 
всякакви претенции, дела и действия заведени срещу TAG SA поради смърт или 
нараняване на служителите, агентите, представителите или подизпълнителите на 
Клиента (различни от щети на или разрушаване на самолета, по който се 
извършва работата по настоящия договор) понесени във връзка с присъствието 
на Клиента на или в съоръженията (включително хангарите и рампите, но не 
изключващи лоби и брифинг стаите на Клиента) през действието на договора, с 
изключение на умишлено неправомерно поведение на TAG или нейните 
служители, действащи в обхвата на тяхното назначение. 
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Договор TAG    Клиент: АВИООТРЯД 28   Предложение: LZ-OOI 07092016  
Катерине Робе   Лице за контакт: г-н Тодор Коджейков   Дата: 07.09.2016  
Тел.: +41 22 717 00 00  
 
Забележка:  

• Цените за подмяна се на база добър подлежащ на поправка материал с нормални разходи за основен ремонт. В случай, че подменяния артикул 
изисква P/N ъпгрейд или надвишава нормалната стойност, той ще подлежи на допълнително начисляване. 

• Външният ремонт е на база стандартна стойност. Допълнителният ремонт подлежи на допълнително начисляване.  
 

 
 

Комп. референция Коли
честв

о  
Задач
а № 

Изисквана работа  Действие  Части  Цени * Забележки дата на одобрение от 
клиента 

P/N  Описание  Труд (Евро)  Част (Цена)   Изпълнит
ел (Цена)  

  

ПРОВЕРКИ  
05-08-00-200-800-
01 05-08-00-200-

800-11 

 1А ПРОВЕРКА  
1А+ПРОВЕРКА  

   5.166.00 EUR 750.00 EUR   Поради последния FS-28-00-006-
R02-A, имайте предвид, че между 

4000 ТО 9000 LBS от общото 
количество гориво ще се изисква 
при пристигане на самолета, ако 

горивото не е в посочения 
размер, ще се начисляват 

допълнителни такси за допълване 
/ презареждане на самолета с цел 

спазване на последните 
изисквания на ръководствата за 

техническо обслужване 
 

Приблизителна цена за комплект 
проверка 

   ОБЩО ПРОВЕРКИ  5.166.00 EUR 750.00 EUR    
ДВИГАТЕЛ # 1 И 2 - CZI 

720020  № 2 и 2 двигател  
- извършване на 

проверка 
corezione 

отстраняване на 
двигател № 1 и 2 

монтиране на 
наемане 

   CSP GOLD Според 
изискванията 

 CSP 
GOLD 

  
МАСЛОТО СЕ ТАКСУВА 

СПОРЕД РЕЗУЛТАТА 
 

СЛЕД ВАЛИДАЦИЯ ОТ CSP 
GOLD 
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26-10-00-720-801-
01 

26-10-00-720-801-
02 

 Функционален 
тест № 1 двигател 
пожарен детектор 

Функционален 
тест № 2 двигател 
пожарен детектор  

   По избор Според 
изискванията 

   Да се извърши при отстраняване 
на двигателя за периодична 

инспекция преди 7500 летателни 
часа 

 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАЗИ 
ЗАДАЧА ПО ИЗБОР НА 

КЛИЕНТА 
54-00-00-220-801-

01 
54-00-00-220-801-

02 

 Детайлна 
проверка на 

двигател № 1 
гондола и пилон 

 
Детайлна 

проверка на 
двигател № 2 

гондола и пилон 

   630.00 евро  Според 
изискванията 

   Може да се извърши по време на 
отстраняване на двигателя преди 

3750 летателни часа 
 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАЗИ 
ЗАДАЧА ПО ИЗБОР НА 

КЛИЕНТА 

71-20-02-250-801-
01 

71-20-02-250-801-
01A 

 Специална 
детайлна 

проверка на 
двигател № 1 

предни части и 
принадлежности 

 
Специална 
детайлна 

проверка на 
двигател № 1 

предни части и 
принадлежности 
(задължителна 5-

40) 
 

   По избор  Според 
изискванията 

   Може да се извърши по време на 
отстраняване на двигателя преди 

3750 FC 
 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАЗИ 
ЗАДАЧА ПО ИЗБОР НА 

КЛИЕНТА 

71-20-02-250-801-
02 

71-20-02-250-801-
02A 

 Специална 
детайлна 

проверка на 
двигател № 2 

предни части и 
принадлежности 

 
Специална 
детайлна 

   По избор  Според 
изискванията 
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проверка на 
двигател № 2 

предни части и 
принадлежности 
(задължителна 5-

40) 
 

  Гарантиране 
мощността на 

двигателя 

   CSP GOLD  CSP GOLD      

  Да се извърши на 
всички 

приложими 
двигатели Sbs 

обхванати от CSP 
на двата 

двигателя по 
време на CZI 
проверката 

 

   CSP GOLD  CSP GOLD      

НАДЛЕЖНА ПОДДРЪЖКА 
21-32-06-200-801-

01 
21-32-06-200-801-

03 
EASA 2008-0072 
PARA 1 ГЛАВЕН 

КЛАПАН 

 Инспекция/провер
ка на 

електропневматич
ен клапан 

(почистване)  
Инспекция/провер

ка на 
електропневматич

ен клапан 
(напрегнатост 

свръхналягане) 
проверка на 
регулаторен 

клапан за контрол 
на херметизация  

Проверка  2097М031300
01032 

Клапан  1.008.00 евро  Според 
изискванията  

    

21-32-06-200-801-
02 

21-32-06-200-801-
04 

EASA 2008-0072 
PARA 1 КЛАПАН 

НА МЕМЕР 

 Инспекция/провер
ка на 

електропневматич
ен клапан 

(почистване)  
Инспекция/провер

ка на 

Проверка  2099N031300
01084 

Клапан  1.008.00 евро  Според 
изискванията  
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електропневматич
ен клапан 

(напрегнатост 
свръхналягане) 

проверка на 
регулаторен 

клапан за контрол 
на херметизация  

24-32-09-610-801-
02 

 Услуга № 1 
инертна 

рефенциална 
система (IRS) 

стенд-бай батерия 
(Само Никел-

кадмиеви батерии 
SAFT) 

 1356874830 Батерия  630.00 евро  Според 
изискванията  

    

24-33-05-220-803-
01 

 Проверка на APU 
стартер / четки 

генератор  

 8060-1603491 Четки  693.00 евро Според 
изискванията  

    

25-61-13-960-801-
01 
 

 Подмяна  авариен 
локатор 

трансмитер (ELT) 
Пакети батерия 
радиостанция 

Подмяна ELT90A2560
102001 

Батерия 189.00 евро 1.630.00  Евро    Транспортни разходи според 
резултата 

25-62-05-960-801-
02 
 

 Подмяна цифров 
рекордер за данни 
от полета (DFDR) 
подводен локатор 

батерия 
радиостанция 

Подмяна  DK120 Батерия 31.50 евро  1.230.00 Евро   Транспортни разходи според 
резултата 

26-20-09-220-801-
02 
 

 Претегляне 
двигател № 2 

(R30WB) 
пожарогасител  

 86163055878 FIREX 378.00 евро  Според 
изискванията  

    

26-20-13-950-801-
02 

 Подмяна двигател 
№ 1 second-shoot 
percussion червен 

(R10WB) 
пълнител (Услуга 

живот)  

Подмяна  861375 Пълнител  126.00 евро  1.180.00 Евро    Транспортни разходи според 
резултата 

26-20-13-960-801-
04 

 Подмяна двигател 
№ 2 first-shoot 

percussion зелен 

Подмяна  851385 Пълнител  126.00 евро  1.180.00 Евро    Транспортни разходи според 
резултата 
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(R20WB) 
пълнител (Услуга 

живот)  
26-20-15-720  Претегляне 

преден преносим 
пожарогасител  

 Y-606470 
Y-606470 

FIREX 63.00 Евро Според 
изискванията  

    

26-20-15-720-801-
02 

 Маса AFT 
преносим 

пожарогасител 

 898052 
A93829307 

FIREX 63.00 Евро Според 
изискванията  

    

26-20-15-720-801-
03 

 Маса пилотска 
кабина преносим 
пожарогасител 

 898052 
Y-606472 

FIREX 63.00 Евро Според 
изискванията  

    

30-11-09-720-801-
01 

 Тест за 
функционалност 
LH извънбордов 
salt телескопична 

тръба 

тест  5035-600185 телескопична 
тръба 

630.00 евро  Според 
изискванията  

    

30-11-09-720-801-
02 

 Тест за 
функционалност 
LH извънбордов 
salt телескопична 

тръба 

тест  5035-700208 телескопична 
тръба 

630.00 евро  Според 
изискванията  

    

32-11-05-780-801-
01 

 проверка на LH 
основен колесник 
(MLG) налягане 
на зареждане на 
шоков абсорбер  

  шоков 
абсорбер 

126.00 евро  Според 
изискванията  

    

32-11-05-780-801-
02 

 проверка на LH 
основен колесник 
(MLG) налягане 
на зареждане на 
шоков абсорбер  

  шоков 
абсорбер 

126.00 евро  Според 
изискванията  

    

32-21-01-780-801-
01 

 проверка налягане 
на зареждане на 

NLG шоков 
абсорбер 

  шоков 
абсорбер 

126.00 евро  Според 
изискванията  

    

32-44-00-250-501-
01 

 специална 
подробна 

проверка на LH 
основен колесник 
(MLG) монтажни 

елементи за 
колелата 

проверка  С20384200F2
34 

Колела  756.00 евро  1.350.00  евро   включена е подмяна на гума (P/N 
M15101-01)  

Транспортни разходи според 
резултата 
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32-44-00-250-801-
02 

 специална 
подробна 

проверка на LH 
основен колесник 
(MLG) монтажни 

елементи за 
колелата 

проверка  С20384200F2
34 

Колела  756.00 евро  1.350.00  евро   включена е подмяна на гума (P/N 
M15101-01)  

Транспортни разходи според 
резултата 

32-44-00-250-801-
04 

 специална 
подробна 

проверка на LH 
основен колесник 
(MLG) монтажни 

елементи за 
колелата 

проверка  C2038420001
614 

Колела  756.00 евро  1.350.00  евро   включена е подмяна на гума (P/N 
M15101-01)  

Транспортни разходи според 
резултата 

324А26  EDDY текущ № 2 
резервен основен 

колесник  

Проверка  С2038420001
695 

Колела 630.00 евро  1.350.00 евро   включена е подмяна на гума (P/N 
M15101-01)  

Транспортни разходи според 
резултата 

33-50-37-960-802-
01 

 Подмяна № 1 
аварийно 

захранване (EPS) 
пакет батерия  

подмяна С734-01-030 Батерия 189.00 евро 415.00 евро   Транспортни разходи според 
резултата 

35-10-05-710-801-
01 

 оперативен тест 
на пилотска 

кислородна маска  

тест   маска  63.00 евро  Според 
изискванията 

    

35-10-05-710-801-
02 

 оперативен тест 
на кислородна 

маска втори пилот  

тест   маска  63.00 евро  Според 
изискванията 

    

49-41-04-220-801-
01 

 APU – Подробна 
проверка 9 
O’CLOCK 

запалителна свещ  

проверка  304634-2 запалителна 
свещ 

MPS GOLD MPS GOLD    МАСЛОТО СЕ ТАКСУВА 
СПОРЕД РЕЗУЛТАТА 

49-41-04-220-801-
02 

 APU – Подробна 
проверка 5 
O’CLOCK 

запалителна свещ 
(ако има 

монтирана такава) 

проверка  304634-2 
2012В06678 

запалителна 
свещ 

MPS GOLD MPS GOLD    МАСЛОТО СЕ ТАКСУВА 
СПОРЕД РЕЗУЛТАТА 

  ОБЩО НАДЛЕЖНА ПОДДРЪЖКА  3.591.00 Евро 11.035.00 USD    
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SBs 
SB F2000-430  ОБОРУДВАНЕ – 

ОБЗАВЕЖДАНЕ 
– КАФЕ 

МАШИНА – 
ПОДТИСКАНЕ 

НА 
СМУЩЕНИЯТА 

МЕЖДУ 
НАПРАВЛЯВАЩ

ИЯ ЩИФТ НА 
РАФТА И КАФЕ 

МАШИНАТА, 
СЕРВИЗЕН 
БЮЛЕТИН  

 SBF7X0380A, 
B ИЛИ С 

комплект  FOC FOC    търговската програма покрива 
комплект и 1 час труд до 

31.05.2017 г.  

EASA 2016-0149 
 

SB F2000-431 REV. 
1 

 Защита от 
замръзване и 
дъжд – анти 
замръзваща 
система на 

крилата / SLAT 
Пиколо тръби – 

проверка / 
подмяна  

 
Защита от 

замръзване и 
дъжд – анти 
замръзваща 
система на 

крилата 
 

разпределителна 
система – 

проверка на тръби 
пиколо  

   756.00 евро  Според 
изискванията 

   само проверка на пиколо тръбите 
 

ако е необходима подмяна, ще се 
начислят допълнителни часове 

труд по заявката за допълнително 
закупуване според резултата 

  ОБЩО SBs 756.00 евро       
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ДРУГА ПОДДРЪЖКА ПРОВЕРКИ/ОПЕРАЦИИ/ДЕФЕКТИ  
  ПОДМЯНА НА 

ПОЗИЦИЯ # 1, 2, 
4 И РЕЗЕРВНИ 

ГУМИ ЗА 
ОСНОВНИЯ 
КОЛЕСНИК  

   ВКЛЮЧЕНО      ВИЖ ЗАДАЧА 32-44-00-250-801-
01/02/04 И 324А26 

  EGPWS – 
ЪПДЕЙТ НА 

БАЗА ДАННИ С 
ПОСЛЕДНА 
НАЛИЧНА 

ВЕРСИЯ  

   126.00 евро  Според 
изискванията 

    

  ОБЩО ДРУГА ПОДДРЪЖКА 
ПРОВЕРКИ/ОПЕРАЦИИ/ДЕФЕКТИ 

126.00 евро      

  ОБЩО  10.269.00 
евро 

11.785.00 Евро    

подпис за 
одобрение на 

Клиента  

 ОБЩ РАБОТЕН ПАКЕТ   22.054.00 ЕВРО  

 
 
 
 
 
 
Подписаната Милена Любомирова Велчева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на прикрепения 
документ – Договор. Преводът се състои от двадесет и две (22) страници. 
 
Преводач:          /Милена Любомирова Велчева/ 
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