„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД
гр. Хасково, ул. Сакар 2, тел. 038 501601, факс 038 665484, e-mail: zop@vik.haskovo.com

I.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за „Доставка на нови хоризонтални,
вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и
Канализация” ЕООД, гр. Хасково”.
Определянето на изпълнител на обществената поръчка ще се извърши посредством
избора на икономически най-изгодната оферта въз основа на избрания критерий –
оптимално съотношение качество/цена и ще се изчисли въз основа на оферирана
цена за типове помпени агрегати с работна точка по параметрите предложени в
таблици 1, 2 и 3.
Да се предложат и цени в лева без ДДС с включени транспортни и други разходи за
всички предлагани по каталог от участника помпени агрегати, а не само за
определените за оценяване.
За описаните в таблици 1, 2 и 3 помпeни агрегати, се допуска максимално отклонение от
посочените параметри Q и H - ±2%.
1.

Хоризонтални и вертикални помпени агрегати

Сухи помпи, стандартни или моноблочно изпълнение, предназначени
транспортиране на вода с питейни качества.
Изпитването на помпите да е по БДС EN ISO 9906 или еквивалентно.

за

ОЗНАЧЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ: минимално изискване
Материално изпълнение: тяло, работно колело и т.н. - чугун
Вал: неръждаема стомана
Ел двигател: трифазен (3x400V); 50 Hz, асинхронен
Участникът да декларира, че двигателите към едностъпалните хоризонтални
стандартни или моноблок помпи за сух монтаж с мощност 7,5 – 375 kW са с двигатели с
клас на ефективност минимум IE3.
При посочване на цената за характерните точки да се укаже точният тип
помпа/помпен агрегат по каталог съответстваща на характерната точка, КПД и
инсталирана мощност.
1.1.

Таблица 1 - Хоризонтални помпени агрегати:
Дебит
Qдейств. (l/s)

Напор
Hдейств. (m)

1

7

110

Многостъпална

2

11

32

Едностъпална

3

12

50

Едностъпална

4

25

50

Едностъпална

5

50

50

Едностъпална

6

28

120

Многостъпална

№

Модел

Мощност
P (kW)

Тип на помпата

1.2.

Таблица 2 - Вертикални помпени агрегати:
Дебит
Qдейств. (l/s)

Напор
Hдейств. (m)

1

5

160

Многостъпална

2

7

95

Многостъпална

3

9

120

Многостъпална

4

16

145

Многостъпална

№

2.

Модел

Мощност
P (kW)

Тип на помпата

Потопяеми помпени агрегати

Многостъпални потопяеми помпи за водоснабдяване от сондажи (тръбни кладенци и
др.) предназначени за транспортиране на вода с питейни качества.
Изпитването на помпите е по БДС EN ISO 9906 или еквивалентно.
ОЗНАЧЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ: минимално изискване
Материално изпълнение: тяло, работно колело и т.н. – чугун, норил, неръждаема
стомана.
Вал: неръждаема стомана.
Ел двигател: трифазен (3x400V); 50 Hz, асинхронен, пренавиваем, с водно охлаждане.
Охлаждането на мотора ще се извършва от обтичащия го воден поток.
Присъединителен изход на помпата: резбови или с фланец.
Всички части, контактуващи с питейната вода да са от материали устойчиви на
корозия.
Участникът да декларира, че хидравликите на всички потопяеми многостъпални
помпи с номинален диаметър 4“ и 6“ са с минимален индекс на ефективност на
хидравликата MEI≥0,4.
При посочване на цената за характерните точки да се укаже точният тип помпен
агрегат по каталог, съответстващ на характерната точка, КПД и инсталирана мощност.
2.1.

Таблица 3 - Потопяеми помпени агрегати:
Дебит
Qдейств. (l/s)

Напор
Hдейств. (m)

1

11

30

Вертикална сондажна

2

11

70

Вертикална сондажна

3

11

120

Вертикална

4

18

185

Хоризонтална
сондажна в мантел

5

30

165

Вертикална сондажна

6

14

30

За отпадна вода с
режещ механизъм

№

Модел

Мощност
P (kW)

Тип на помпата

Изтоввил: инж. Йовка Дякова

II.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР:

ДОГОВОР
Днес, ……………... 2017 г., в гр. Хасково, между:
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Хасково, ул. „Сакар” № 2, ЕИК 126004284, представлявано от инж. Тодор Райчев

Марков - Управител, наричано по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна,
и
„…………….……“ ……….., със седалище и адрес на управление гр…………………….,
……………………………….,
ЕИК
……………………….,
представлявано
от
…………………………..
– …………………………, наричано по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание чл. 112 от ЗОП се сключи настоящия договор при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нови хоризонтални,
вертикални и потопяеми помпени агрегати, в пълно съответствие с офертата,
техническото и ценово предложение, които са неразделна част от настоящия Договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя стоките предмет на настоящия Договор в срок
до 22 /двадесет и два/ работни дни, след официална заявка от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II. ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 70 000лв. (седемдесет хиляди
лева) без включен ДДС, за срока на действие на настоящия Договор.
Чл.З. Единичните цени са съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от договора.
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава с минимални количества за периода на
договора и по отделните заявки.
Чл.5. Плащанията ще се извършват в срок до 30 дни от датата на представяне на
фактурата, по банков път, на предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по чл. 5 незабавно, считано от момента на промяната. В случай,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, ще се счита, че
плащанията са надлежно извършени.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоката, предмет на настоящия
Договор при условията на чл. 1 от същия.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя стоката предмет на настоящия Договор
собствен транспорт и за своя сметка до централен склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ
се в гр. Хасково, източна индустриална зона.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за всяка доставена помпа да представя Декларация
за съответствие от производителя, придружена с всички нормативно изискуеми
сертификати и удостоверения и/или протоколи от изпитвания в съответствие със
Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативната уредба, за
изпълнение изискванията на Европейска регулация 640/2009 и Еко Директива
2005/32/EO – Държавен вестник бр. 41 от 01.06.2010 г. Постановление 101, т. 6 и
Европейска регулация 547/2012 и Директива 2009/125/EO – Държавен вестник бр. 43 от
14.05.2013 г. Постановление 105, т. 14 за:
- Всички водоснабдителни сухи помпи с двигатели с мощност 7,5-375 кВ трябва да са
оборудвани с мотори клас на ефективност IE3 минимум от 01.01.2015 г. или IE2
- Всички водоснабдителни сухи помпи трябва да са с хидравлика с индекс на
минимална хидравлична ефективност MEI≥0.4 от 01.01.2015 г.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена по начина и в срока,
уговорени в този Договор.
Чл.11. За обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора в установените
срокове, както и за гарантиране на качественото изпълнение на Договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, на основание чл. 111 от ЗОП, при подписване на договора
да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена (парична, банкова) гаранция или
направена застраховка за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без
ДДС, възлизаща на база на прогнозната стойност на поръчката на 1400 лв. /хиляда и
четиристотин лева/.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото и задължението да прегледа помпите при
доставката им, като това се удостовери с подписване на приемо-предавателен
протокол.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена по начина и в
сроковете, уговорени в този Договор.
Чл.14. ВЪЗЛОЖЕТЕЛЯТ има правата по чл. 265 от ЗЗД.
V. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.15. Настоящият Договор има срок на действие една година, считано от датата на
подписването му.
VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл.16. Гаранционният срок за доставените по този Договор стоки е 2 /две/ години и
започва да тече от датата на съответната доставка.
Чл.17. (1) В случай, че се установят скрити недостатъци за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е бил
уведомен в рамките на гаранционния срок, то той е длъжен да замени некачествената
стока с нова, със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът прави стоката
негодна за използване по предназначение или затруднява обичайнот й използване.
(2) Всички разходи по замяната на стоката или отстраняване на констатирани дефекти
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.18. Настоящият Договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока по чл. 15 или с достигане на предвидената в чл. 2 прогнозна
стойност.
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора - с
10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора едностранно, без
предизвестие, без да заплаща каквито и да било обезщетения и неустойки, в следни
случаи:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство
по несъстоятелност или ликвидация.
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно с 10-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.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. Възникналите спорове между страните се решават чрез преговори, а при
непостигане на взаимно съгласие - по съдебен ред, по реда на ГПК.
Чл.22. За неуредените по този Договор условия се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ и
действащото в Република България законодателство.
Чл.23. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този Договор следва да бъдат
в писмена форма;
(2) За целите на този Договор адресите и телефоните на страните по същия са:
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Хасково, област Хасковска, ПК 6300, ул. „Сакар” № 2, тел.:
038 501601;
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………..
(3) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да
уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и
други подобни.
Чл.24. Нищожността на някоя клауза от Договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Чл.25. Настоящият Договор за обществена поръчка не може да се изменя, освен в
случаите по чл. 116 от ЗОП.
Неразделна част от Договора са офертата, ценовото и техническото предложения на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представени в отговор на събирането на оферти.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ....................
/инж. Тодор Марков - Управител/

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................
/……......................... – ......................./

