ДОГОВОР
№

59/ 20.07.2017 г.

за възлагане на обществена поръчка

Днес, 20.07.2017 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
и
„СМА МИНЕРАЛ БУРГАС

ВАР” ЕООД, регистрирано в Търговския

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК BG 000065763, със седалище и адрес
на управление гр. Бургас, кв. „Победа” ул. „Чаталджа” № 52 представлявано от Димо
Петков Димов в качеството му на Управител, определен за изпълнител 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: « Доставка
на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация - Сливен” ЕАД »
Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави

химически продукти:
1.1. Калциев оксид (CaO) - Негасена вар - прах без мирис или представлява
твърда хигроскопична маса с бял (сиво-бял) цвят, получен при пълното изпичане на
карбонатни суровини - варовици. В комбинация с вода образува гасена вар.
1.2. Калциев хидроксид - Са(ОН)2 - Хидратна вар /Гасена вар/ - техническа
за предварителна обработка на сурова вода, чрез варова декарбонизация при
производството на омекотена и обезсолена вода в Химичен цех,
съгласно приложена 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 ПЛАЩ АНЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените по конкретната заявка химически
продукти по единични цени, договорени между страните при подписване на настоящия
договор и посочени в офертата с вх. № 05-25/30.05.2017г. към него. Цените не
включват ДДС.
2.2. Заплащането на стоката, предмет на настоящия договор се извършва въз
основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и приемно предавателен
протокол удостоверяващ датата на доставката и протокол за входящ контрол,
удостоверяващ качеството и количеството на доставената стока .
2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от
60(шестдесет) дни считано от датата на получаването на фактурата.
2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG18UNCR96601000017200
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени по т. 2.4. в срок от 7 (седем) дни считано от момента на
промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,
счита се, че плащанията са надлежно извършени.
2.6. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
3.1. Договорът влиза в сила от 20.07.2017 год. и има действие 12 (дванадесет)
месеца.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни заявените стоки по т. 1.1.
Калциев

оксид

(CaO) - Негасена

вар, ежедневно след подадена заявка от

Възложителя, всеки петък за следващия седмичен период зависимост от натовареността
на централата. Доставката е от две партиди (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата).
Всяка партида е около 25 тона(един бетоновоз).
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3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни заявените стоки по 1.2.
Калциев хидроксид - Са(ОН)2 - Хидратна вар /Г асена вар/ в срок до 3 (три) работни
дни след получаване на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.4. Мястото на доставката по смисъла на договора е работни площадки на
"Топлофикация - Сливен" ЕАД, гр. Сливен.
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 доставки 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 доставените стоки и направи възражение за несъответствие
със заявените видове и 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 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:
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4.4.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в
офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от
настоящия договор.
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.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
6. 1. Приемането на доставките на стоките по т. 1.1 и т. 1.2. се извършва от
определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
6.2. Приемането на стоките по настоящия договор се удостоверява с подписване
от лицата по т. 6.1. на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
датата на доставката и протокол за входящ контрол, удостоверяващ качеството и
количеството на доставената стока.

VII. НЕУСТОЙКИ
7.1. При забавяне на доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавената доставка за всеки ден забава,
но не повече от 5 % от стойността на същата.
7.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

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.
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IX. ПРЕКАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1.;
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. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от
5 работни дни;
9.2.2.

Не

отстрани

в

разумен

срок,

определен

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

констатирани недостатъци;
9.2.3. 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. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по
изключение, 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, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна
поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
10.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия
си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратени на стария адрес.
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10.4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния
съд на Република България.
10.5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - Приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3 към
настоящия договор .
4. Лица определени за предаване и приемане на изпълнението по Договора Приложение № 4.

Настоящия договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните.

Страни по Договора:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
МТоплофикац

Изп. Директо]

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„СМА МИНЕРАЛ

Управител:

/
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Приложение № ■

Лица определени за предаване и приемане на изпълнението по Договора:
При реда и условията на т. 6.1 от Договора за обществена поръчка с предмет: « Доставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация
Сливен” ЕАД »
ЗА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ:
№

Име, фамилия

1.
2.

4 / jU ir ? e g
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ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
№

Име, фамил

.

Телефон
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3.

Подпис

си
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1.
2

Длъжност

O p

№

^кй-,<г
Страни по Договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Топлофикация - C

„СМА МИНЕРАЛ

Изп. Директор

Управител: ....

ЕООД

Обособена позиция 1
ДОСТАВКА НА КАЛЦИЕВ ОКСИД (CaO)
Технически характеристики
Показатели/
характеристики

№

Съдържание на калциев и магнезиев
оксид (CaO + MgO)
Съдържание на магнезиев оксид

1.
2.

(MgO)

3.

Мярка, норма

Методи на
изпитване

Не по-малко от 88%

БДС EN 459-1/2010

Не по-голяма от 0,5%

БДС EN 459-1/2010

БДС EN 459-1/2010
Съдържание на активна вар
Не по-малко от 85%
Съдържание на въглероден двуокис
БДС EN 459-1/2010
Не по-голямо от 2%
CO2
БДС EN 459-1/2010
Съдържание на серен триокис
Не по-голямо от 0,5%
БДС EN 459-1/2010
Остатък на сито 0,100 до 5%
Финност на смилане
БДС EN 459-1/2010
Не по малко от 30 дм3/10 кг.
Добив на варова каша
БДС EN 459-1/2010
Да няма пукнатини
Обемопостоянство
БДС EN 459-1/2010
Реакционна способност
Не по-голяма от 10 мин.
Прогнозно количество: 1 500 тона на месец - 18 000 тона за една година

4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•

Описание на продукта
Химично наименование и формула: Калциев оксид (CaO)
Търговско име: Негасена вар
Калциевият оксид е прах без мирис или представлява твърда хигроскопична маса с бял
(сиво-бял) цвят, получен при пълното изпичане на карбонатни суровини - варовици. В
комбинация с вода образува гасена вар.

Количество и доставка
• Доставката е ежедневно след подадена заявка от Възложителя, всеки петък за
следващия седмичен период зависимост от натовареността на централата;
• Ежедневна доставка от две партиди (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата). Всяка
партида е около 25 тона(един бетоновоз).
Съхранение и транспорт
Съгласно изискванията и правилата за безопасно транспортиране и съхраняване въз

•
основа
на физико-химични свойства на продукта. Транспортира се с циментовоз или бетоновоз за
насипни товари, снабден с компресор за разтоварване и гъвкава връзка с адаптор от материал,
устойчив на химикали и съвместим с разтоварващия накрайник на силоза в централата за
безпроблемно и безопасно разтоварване. Сероочистващата инсталация разполага с 2 (два)
силоза с вместимост 100 куб.м.
• Доставеният продукт да бъде придружен с документи, удостоверяващи произхода и
съответствието на продукта с техническите изисквания, описани в настоящата спецификация:
- декларация/сертификат за произход;
- декларация/сертификат за съответствие;
- анализно свидетелство с посочени измерените стойности на хим. показатели;
- лист за безопасност на продукта;
- експедиционна бележка с отразено количество.
• Съхранява се при спазване на препоръки за безопасност и предупреждения за опасност.

Приложение № 1/образец/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО "Топлофикация - Сливен" ЕАД

ОТ: „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД

УВАЖ АЕ М И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
«Доставка на химични реагенти за нуждите на „топлофикация -С ливен” ЕАД », Ви
представяме нашето техническо предложение за изпълнение по Обособена позиция № 1 Доставка иа Калциев оксид (СаО).
1.

Предлагаме

да

извършваме

доставка

на

химичният

реагент,

съгласно

Техническата спецификация към обществената поръчка.
2. Съгласни сме с обстоятелството, ако бъдем избрани за изпълнител Възложителят
да възлага доставките по количества съобразно своите нужди.
3. Предлаганите от нас химичен реагент ще се доставя придружен с документи,
удостоверяващи произхода и съответствието им с изискванията, съгласно Техническата
спецификация.
5. Предлагаме срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни (не по-малък от 60
/шейсет/дни ) от датата на издаване иа фактурата.
I арантираме. че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в
пълно съответствие с гореописаното предложение.

1АТА: 25.u5.20Pi.

П О Д Ш И И III 4.VT -
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Приложение № 3 образец/

ДО
"Топлофикация - Сливен" ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ “ СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД ”
Представлявано от: Димо Петков Димов

УВАЖ АЕМ И ГОСПОДА,

След като се запознах с поканата за участие и в качеството си на участник в
обществена поръчка с предмет: «Доставка на химични реагенти за нуждите на
„Топлофикация - Сливен” ЕАД », Ви представяме нашата ценова оферта по
Обособена позиция № 1 - Доставка на Калциев оксид (СаО).
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.
3. Предложените цени са Франко склад на Възложителя.

О бособена позиция №1 - Калциев оксид (СаО)

Описание

К-во
(мярка)

Калциев оксид (СаО)

18 000 т.

№ по

ред
1

Д А ТА : 25.05.20171.

П О Д П И С и ПЕЧАТ:

Единична цена Обща стойност
без ДДС
без ДДС

174,5 л в / т

3 141 000 лв

Обособена позиция 2
ДОСТАВКА НА КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД Са(ОН)з
Технически характеристики
П оказател и /
характеристи ки
Съдържание на активни оксиди
(CaO + MgO)
Съдържание на активен магнезиев
оксид (MgO)
Съдържание на остатъчен
въглероден диоксид (CO2)
Съдържание на серен триоксид
(SO3)
Съдържание на влага /свободна
вода/
Степен на дисперсност /финост на
смилане/
- остатък на сито 0,2 мм;
- остатък на сито 0,09 мм;
- остатък на сито 0,063 мм
Обемопостоянство ,мм
по Льо Шателие

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

М ярка

Н орм а
m in

Н орм а
m ax

М етоди н а и зпитване

%

> 91

-

БДС EN 459-1 CL 90-S

%

-

< 1,1

БДС EN 459-1 CL 90-S

%

-

<2

БДС EN 459-1 CL 90-S

%

-

< 0,09

БДС EN 459-1 CL 90-S

%

-

< 1

БДС EN 459-1 CL 90-S

%
%
%

-

< 0,5
< 3,5
<5

БДС EN 459-1 CL 90-S

мм

-

<4

БДС EN 459-1 CL 90-S

Прогнозно количество: 75 тона
Описание на продукта
•
Химично наименование и формула: Калциев хидроксид - Са(ОН)2
•
Търговско име: Хидратна вар /Гасена вар/
• Хидратната вар (Калциев хидроксид) е прахообразен продукт получен при гасене на
негасена вар с вода в точно определено количество, необходимо за пълна хидратация
на калциевия и магнезиевия окис.
Метод за получаване
• Контактен метод

•

•

•

Употреба
Суровина за предварителна обработка на сурова вода, чрез варова декарбонизация при
производството на омекотена и обезсолена вода в Химичен цех
Съхранение и транспорт
Транспортира се в автомобилна платформа от 25 т., в торби от 25 кг. /на палети/.
Доставеният продукт да бъде придружен с документи, удостоверяващи произхода и
съответствието на продукта с техническите изисквания, описани в настоящата
спецификация:
- декларация/сертификат за произход;
- декларация/сертификат за съответствие;
- анализно свиделство с посочени измерените стойности на хим. показатели;
- лист за безопасност на продукта;
- експедиционна бележка с отразено количество.
Съхранява в затворени помещения при спазване на препоръки за безопасност и
предупреждения за опасност.

Приложение № 1/образец/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО "Топлофикация - Сливен” ЕАД

ОТ: „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След запознаване с обявата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
«Доставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация - Сливен” ЕАД »,, Ви
представяме нашето техническо предложение за изпълнение по Обособена позиция № 2
Калциев хидроксид - Са(ОН)?

1.

Предлагаме

да

извършваме

доставка

на

химичният

реагент,

съгласно

Техническата спецификация към обществената поръчка.
2. Съгласни сме с обстоятелството, ако бъдем избрани за изпълнител Възложителят
да възлага доставките по количества и видове съобразно своите нужди.
3. Предлагаме срок за изпълнение на заявките до 3 (три) работни дни (срока на
доставка трябва да е не по-голям от 7 седем, работни дни) след получаване на писмена
заявка.
4. Предлаганите от нас химични реагенти ще се доставят придружени с документи,
удостоверяващи произхода и съответствието им с изискванията, съгласно Техническата
спецификация.
5. Предлагаме срок на годност 6 (шест) месеца, считано от датата на протокола за
входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на
Възложителя.
5. Предлагаме срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни (не по-малък от 60
/шейсет/ 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: 25.05.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
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Приложение № З/образец/

ДО
"Топлофикация - Сливен" ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ “ СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД ”
Представлявано от: Димо Димов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,
След като се запознах с поканата за участие и в качеството си на участник в
обществена поръчка с предмет: «Доставка на химични реагенти за нуждите на
„Топлофикация - Сливен” ЕАД », Ви представяме нашата ценова оферта по
Обособена позиция № 2 - Доставка на Калциев хидроксид - Са(ОН)2.
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.
3. Предложените цени са Франко склад на Възложителя.

О бособена позиция №2 - Калциев хидроксид - Са(ОН)г
№ по
р ед
1

К-во
(мярка)

Описание

Калциев хидроксид - Са(ОН)г

ДАТА: 25.05.2017 г.

75 т.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Ед. цена в лева Обща стойност
без ДДС
в лева без ДДС

2 1 1 л в /т

15 825лв

