ДОГОВОР

№ 13/19.03.2018г.
за възлагане на обществена поръчка

Днес, 19.03.2018 год. в гр. Сливен на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП между:
"Топлофикация - Сливен" ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията под ЕИК 119004654, седалище и адрес на управление гр.
Сливен бул. ’’Стефан Караджа” 23, представлявано от инж. Кънчо Танев - Изпълнителен
Директор, наричано по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

„ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД регистрирано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията под ЕИК 811191172 със седалище и адрес на управление
област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна 2840,ул. „Промишлена” № 8,
представлявано от Стефан Стоименов Дончев в качеството му на
Директор, определен за изпълнител

Изпълнителен

след проведена обществена поръчка чрез

публикуване на обява, наричано по - долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга
страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по долу за краткост “Договор” с предмет:

« Изработка на обиколни предпазители за

нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД».

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи със

собствени средства всички видове предпазители за барабанно топкова мелница, съгласно
приложени чертежи към Техническа спецификация, наричани за краткост в договора
“Стока”, съгласно приложената оферта при участието си в обществената поръчка.
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е 55 302,00 лв. без ДДС като:

№

(мярка)

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща стойност
в лева без ДДС

К-во

Описание на услугата

1.

Изработка на обиколен предпазител

320 броя

131,70

42 144,00

2.

Малък челен предпазител

50 броя

131,70

6 585,00

3.

Голям челен предпазител

30 броя

219Д0

6 573, 00

Обща стойност на поръчката:

55 302,00

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените по конкретна заявка стока по
единични цени, договорени между страните при подписване на настоящия договор и
посочени в офертата с Вх.№ 01-15-2/06.02.2018г. към него. Цените не включват Д ДС.
2.3. Заплащането на стоката, предмет на настоящия договор се извършва въз
основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и приемно предавателен
протокол /удостоверяващ наличието на всички заявени предпазители/.
2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 60
(шестдесет) дни считано от датата на получаването на фактурата.
2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: STSABGSF
IBAN: BG32STSA93000011500610
БАНКА: ДСКаса
2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени по т. 2.3. в срок от 7 (седем) дни считано от момента на
промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се
счита, че плащанията са надлежно извършени.
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
3.1. Договорът влиза в сила от

2018г. и има действие до усвояване на

прогнозната стойност и/или необходимите количества обиколни предпазители нужни за
„Топлофикация-Сливен” ЕАД.

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни заявените стоки по този договор в
срок до 60 (шестдесет) работни дни след получаване на писмена заявка от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.3. Мястото на доставката по смисъла на Договора е Франко склад на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения
съответните заявки съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
4.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора
относно качество, количества, стадий на изпълнение, без това да пречи на оперативната
дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.1.3. Да прегледа заявените стоки и направи възражение за несъответствие със
заявените количества, придружителни документи и видими дефекти в момента на
приемането им. При установяване на дефекти, които не биха могли да бъдат открити при
обикновен оглед, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши рекламация или да
изиска възстановяване или замяна.
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
4.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в
срокове съгласно настоящия договор.
4.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е
форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на
търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от
него оферта.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете,
посочени в настоящия договор.
4.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
доставките по договора, включително предоставяне на нужната информация за
изпълнение на договора.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
4.4.1.

Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата

му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия
договор.
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4.4.2.

Да не предоставя документи и информация на трети лица относно

изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при
изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
5.1. Приемането на доставките на стоките по т. 1 се извършва от определени от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
5.2. Приемането на стоките по настоящия договор се удостоверява с подписване от
лицата по т. 5.1. на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ датата на
доставката и протокол за входящ контрол, удостоверяващ качеството (сертификати) и
количество на доставената стока, съгласно чертежите към техническата спецификация.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
6.1. Гаранционният срок на стоката, предмет на този договор, се определя за срок от
12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждането на стоката в експлоатация при
спазване на инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.2. Минимум 3 работни дни предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя покана към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да присъства на датата на въвеждане в експлоатация.
6.3. В присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва оглед на
оборудването и се подписва двустранен протокол за въвеждане в експлоатация.
6.4. По време на гаранционния период и след това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава
да използва стоката в съответствие с инструкциите за експлоатация и технически надзор,
специфични дейности по поддръжка и тези, изисквани от производителя в ръководството
за експлоатация, която придружава оборудването.

VII. НЕУСТОЙКИ
7.1. При забавяне на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавената услуга за всеки ден забава, но не
повече от 5 % от стойността на същата.
7.2. При забавяне на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавената сума за всеки ден забава, но не
повече от 5 % от стойността на същата.
7.3. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
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VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
8.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
8. 3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 10 (десет) дни от настъпването
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от
това вреди.
IX. ПРЕКАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. З.1.;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора
- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. С окончателното му изпълнение;
9.1.5. По реда на чл. 118 ЗОП;

9.2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
9.2.2. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.3.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка.

Прекратяването става след уреждане на финансовите

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при
условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
10.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни,
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Приложение № 4

Лица определени за предаване и приемане на изпълнението по Договора:
При реда и условията на т. 5.1 от Договора за обществена поръчка с предмет: « Изработка на обиколни предпазители за нуждите на
„Топлофикация- Сливен” ЕАД»
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Страни по Договора:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Топлофикация -

„ Е Н Е Р Г О ]^ ^ ^ Щ ^ ||С Н ^ ” АД

Изи. Директор: .
/ Стефан С¥о1шеНбв Дончев Г

Приложение № 4 /образец/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО "Топлофикация - Сливен” ЕАД

ОТ “ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА” АД
Представлявано от: СТЕФАН СТОИМЕНОВ ДОНЧЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След запознаване с обявата за възлагане на обществена поръчка с
предмет: « Изработка на обиколни предпазители за нуждите на „ТоплофикацияСливен” ЕАД», Ви представяме нашето техническо предложение.

1. Предлагаме да изработим всички видове предпазители, съгласно предоставените
чертежи към Техническата спецификация на обществената поръчка.
2. Съгласни

сме

с

обстоятелството,

ако

бъдем

избрани

за

изпълнител

Възложителят да възлага изпълнението на услугата по количества и видове съобразно
своите нужди.
3. Предлагаме срок за изработка на заявеното количество до 60 (шестдесет )
работни дни след получаване на писмена заявка.
4. Предлагаме гаранционен срок 12 (дванадесет.) месеца, считано от датата на
подписания двустранен протокол за въвеждане в експлоатация.
5. Предлагаме да подменим стоката за своя сметка в случай на несъответствие с
предоставените ни от Възложителя чертежи в срок до 20 (двадесет .) работни дни..
6. Предлагаме срок на плащане на услугата:- 60 (шестдесет) дни (не по-малък от
60 /шестдесет / дни ) от датата на издаване на фактурата.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в
пълно съответствие с гореописаното предложение.

ДАТА: 01.02.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Приложение № 5 /образец/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО "Топлофикация - Сливен*’ ЕАД
ОТ “ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА” АД
Представлявано от: СТЕФАН СТОИМЕНОВ ДОНЧЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като се запознах с поканата за участие и в качеството си на участник в
обществена поръчка с предмет: : « Изработка на обиколни предпазители за нуждите
на „Топлофикация- Сливен” ЕАД», Ви представяме нашата ценова оферта.

1. При така предложената ценова оферта сме включили всички разходи за
изпълнение на поръчката.
2. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на
договора

№

К-во
(мярка)

Описание на услугата

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща стойност
в лева без ДДС

1.

Изработка на обиколен предпазител

320 броя

131,70

42 144,00

2.

Малък челен предпазител

50 броя

131,70

6 585,00

3.

Голям челен предпазител

30 броя

219,10

6 573,00

Обща стойност на поръчката:

55 302,00

