Д О Г О В О Р №..Д- 071/2016
Днес, 1 2 . 1 2 . 2016 г. в гр. София, между:
"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД, с ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление:
гр.София-1505, бул. "Ситняково" № 23, представлявано от инж. Вельо Илиев и инж. Луко Маринов
-Управители, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и от друга страна
,,ХИДАК" ЕООД, с ЕИК 121450578 седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ,,Дружба 1",
ул. ,,Амстердам" № 9, представлявано от инж. Красимир Методиев - Управител, наричан за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор
за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение, със
собствени средства и материали, и на свой риск да достави автоматичен самопочистващ се филтър
за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София, да осигури свой представител за
участие в пуско-наладъчни дейности и да осигури гаранционно обслужване на доставения филтър
за гаранционния срок, предложен съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Приложение № 1 към договора.
11. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цена в размер на 40 930,83 (четиридесет хиляди деветстотин и
тридесет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС, съгласно ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към договора.
(2) Горепосочената цена включва всички разходи по изпълнението на предмета на договора.
Чл. 3. Възнаграждението се заплаща изцяло авансово след предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
банкова гаранция I запис на заповед 1 за цялата стойност на договора със срок/падеж не по-кратък
от два месеца след очакваната дата на доставка съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Оригиналът на банковата гаранция/ запис на заповед се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след
подписване на протокола по чл. 5, ал. 4 от този договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да
иска удължаване на срока/падежа на документа с толкова дни, колкото е забавата на доставката,
монтажа и тестването на оборудването.
111. СРОК
Чл. 4. Срокът за доставка е до 12 (дванадесет) работни седмици, считано от датата на извършване
на плащането по чл. 3 от този договор.
IV. МЯСТО ЗА ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ
I

Оставя се вярното съгласно офертата на Изпълнителя

:.

Чл. 5. Приемането и предаването на доставеното оборудване се извършва на обект "Бялата
вода", гр. Костенец, обл. София на два етапа - приемане на отговорно пазене и окончателно
приемане на доставката.
(2) Приемането на отговорно пазене се удостоверява с двустранно подписан протокол за
отговорно пазене от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) След монтирането на филтъра, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
страните определят ден, в който ще се извършат пуско-наладъчните дейности и тестване. На този
етап се извършват следните дейности:
1. Проверка на комплектацията и съответствието с техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Запознаване на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с инструкциите за работа и безопасна
експлоатация;
3. Провеждане на тестване - демонстрация за работа, представяне на експлоатационните
качества и доказване, че доставката е в съответствие с техническите параметри;
4. В случай на възникнала техническа неизправност на етапи проверката на комплектацията,
съответствието с техническото предложение и тестване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да отстрани неизправността или да замени неизправното/ите изделие/я с ново/и, в
случай че неизправността не може да бъде отстранена;
5. Разходите по тестване и проверка на съответствието и комплектацията на доставката са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Проверката на комплектацията, съответствието с техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и тестването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемателно предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, с
който доставката се счита за окончателно приета.
V. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 6. Собствеността и риска от погиване или повреждане на доставените стоки преминават
при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписването на приемателно-предавателния протокол по чл. 5, ал. 4.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да достави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автоматичен самопочистващ се филтър за вода
съгласно техническа оферта, неразделна част от договора, технически изправен, отговарящ изцяло
на техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условията по този договор;
2. да издаде фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пълната стойност на извършената доставка на
предадените стоки.
3. да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец, качествено, в срок
и без отклонения.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи договореното възнаграждение;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката.
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Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплати цената при условията на този договор;
2. да спазва изискванията за съхранение и експлоатация, с които е запознат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката качествено, в срок и без отклонения;
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката на стоките, да откаже
приемането, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не изпълни своите задължения съгласно договора.
3. при откриването на скрити недостатъци на доставените стоки:
а. да ги върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получи обратно цената заедно с разноските и вредите си от
покупката;
6. да получи други нови, качествени стоки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 11. Предлаганият от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционен срок на доставените стоки, считано от
датата на подписване на приемателно-предавателен протокол по чл. 5, ал. 4 от този договор е 24
месеца2 .
Чл. 12. (1) Рекламации за повреди/дефекти/отклонения в качеството на стоките могат да бъдат
предявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди
изтичане на съответните гаранционни срокове.
(2) При поява на повреди/дефекти/отклонения, в срока по предходните точки, гаранционният срок
спира да тече за периода от писменото уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникване на
повреда/дефект/отклонение до тяхното отстраняване.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприема конкретни действия до 3 работни дни 3 по
обслужване в срока на гаранция.
(4) При невъзстановима повреда на помпа/и в гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да я/ги замени за своя сметка с друг/и изправен/ни.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за качественото и своевременно отстраняване на възникналите
повреда/дефект/отклонение. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на правилната
работа на ремонтираното оборудване пред представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в
рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени некачествените изделие/я с
ново/и. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване, в т.ч. транспортни разходи и
консумативи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) Гаранциите обхващат всички разходи, свързани с транспортиране, пощенски услуги и
комуникации при отстраняване неизправности на място, извършени от компетентен сервиз до 1О
работни дни след писмено уведомяване.
VIII. НЕУСТОЙКИ

2 Съгласно техническото предложение
3
Съгласно техническото предложение
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Чл. 13. При неизпълнение на договорните задължения неизправната страна дължи на изправната
неустойка в размер на О. 1 % от неизпълнението на ден, както и причинените щети и пропуснатите
ползи, но не повече от общо 10% от стойността на договора.
Чл. 14. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната
стойност е по-голяма от изплатените по реда на този раздел неустойки.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. Договорът се прекратява:
1. с изпълнението му, след изтичане на договорените в него гаранционни срокове;
2. по взаимно съгласие на страните, отразено в двустранен протокол.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването
на договора.
Чл. 17. Договорът може да се прекрати едностранно от една от страните с писмено 14
(четиринадесет) дневно предизвестие до другата страна, считано от датата на получаване на
обратната разписка, при неизпълнение на задължение по договора.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 18. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по
настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като:
пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи събития от извънреден
характер по смисъла на Търговския закон или представляващи непредвидени обстоятелства по
смисъла на Закона за обществените поръчки, ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли
на изпълнението на настоящия договор. В тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по
договора се измества със съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства.
(2) Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от
компетентните органи и се фиксира чрез двустранен протокол между страните.
Чл. 19. (1) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този
договор поради събитие от извънреден характер е длъжна незабавно:
1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на
задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията
на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;
2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените
вреди и загуби.
(2) Докато трае събитието от извънреден характер, изпълнението на задължението се спира.
(3) Не може да се позовава на събитие от извънреден характер онази страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнението на договора.
(4) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
(5) Определено събитие не може да се квалифицира като събитие от извънреден характер, ако:
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1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала
добросъвестно задълженията си по този договор.
2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни
грижи.
(6) При настъпване на събитие от извънреден характер, неизправната страна, която е била в забава
не може да се позовава на същата и не се освобождава от отговорност за неизпълнение на
задълженията си по настоящия договор.
ХI.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация,
получена при и/или по повод изпълнението на договора.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. За неуредените с този Договор положения се прилагат нормите на действащото в страната
законодателство.
Чл.22. Страните по настоящият договор ще решават споровете и разногласията относно
действителността, тълкуването, изпълнението и неизпълнението на настоящият договор чрез
преговори, за когато това се окаже невъзможно спорът ще се отнася за решаване пред
компетентен съд.
Чл.23. Страните по настоящият договор следва да отправят всички съобщения и уведомления
помежду си в писмена форма, като за вал дна ще се счита и кореспонденцията по електронна поща
на следните официалн.и адре :
1. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. e-mail . . sales@hydac.bg
2. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: e-mail: office@ecoengineerig-rm.bg .

,

Чл.24. Страните по настоящия договор решават възникналите спорове относно изпълнението му
чрез преговори, с подписване на споразумение, а когато това се окаже невъзможно спорът се
отнася за решаване пред компетентния съд.
Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните и влиза в сила от подписването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/п./

/

инж. Вельо Илиев

/п./

/п./* съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

--- -+--

инж. Луко Маринов

инж. Красимир Методиев
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