ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
6300 Хасково, ул. Сакар 2, тел. 038 501661, e-mail: zop@vik.haskovo.com

I.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.
Изисквания към обекта на поръчката:

Доставената стока да отговаря на БДС EN – 901:2013, и с всяка доставка да се
представя сертификат за качество: активен хлор и обща алкалност;

Стоката да се доставя в бидони по 1000 литра /1150 кг./.
2.
Преди сключването на Договора, участникът избран за Изпълнител, следва да
представи Инструкции за работа с натриев хипохлорит и техника за безопасност.
3.
Участникът избран за Изпълнител трябва да представи Инструкции за работа
натриев хипохлорит и техника за безопасност преди сключването на Договора.

II.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР..

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
Днес, ………… 2018 г. в гр. Хасково, между:
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково,
ул. „Сакар” № 2, ЕИК 126004284, представлявано от Тодор Райчев Марков - Управител,
наричано по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
„……………............……“ ……….., със седалище и адрес на управление гр…………………….,
……………………………….,
ЕИК
……………………….,
представлявано
от
…………………………..
– …………………………, наричано по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор при следните условия:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.
Доставка на натриев хипохлорит за дезинфекция на питейни води наричани за
краткост стоката, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково.
II.
ЦЕНА
2.
Цената на стоката е ................ лв. /....................................................................................../ за 1
т. /един тон/, без ДДС и включва всички разходи по доставката, както и всички данъци /без
ДДС/, такси и акцизи, които са дължими на територията на Република България.
3.
Общата стойност на договора е до 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева) без ДДС и в
случай на изчерпване на тази стойност договора автоматично прекратява действието си.

III.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената стока срещу издадена
фактура, за всяка извършена доставка, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
представяне на фактура.
IV.
СРОК НА ДОСТАВКА
5.
Срокът на доставка е ............... (......................) работни дни, след официална заявка от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.
Да доставя стоката предмет на настоящия договор със собствен транспорт и за своя
сметка до централния склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.
Да представя сертификати за качество на стоката (за всяка доставка), които да
отговарят на БДС.
8.
Да издава фактурите за плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в законните
срокове.
VI.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
9.
Да извършва плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на глава III.
10.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не извършва доставка на натриев хипохлорит и
течен хлор за дезинфекция на питейни води, от друг освен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този
договор, с изключение на случаите когато не е спазен срока по т.5 от настоящия договор.
VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
11.
При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5%
(половин процент) върху стойността на съответната доставка за всеки просрочен ден на
плащането, но не повече от 10%. Сумата се добавя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към уговореното
възнаграждение при изплащането му.
12.
Гаранцията за изпълнение на настоящия договор от страна на Изпълнителя, е в
размер на 2 100 лв. (две хиляди и сто лева).
13.
При забава на доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на
1% (един процент) върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден. Сумата
се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането и́.
14.
Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му и се сключва за
срок от 1 (една) година.
15.
Договорът се прекратява:
(1)
по взаимно съгласие на страните изразено писмено;
(2)
с изтичане на срока му;
(3)
с едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(4)
едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно или частично
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.
16.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до изтичане срока на този договор да се
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до момента на отказа доставки,
приети с товарителници.

17.
Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на задълженията си по настоящия
договор с повече от 10 /десет/ работни дни или не извършва доставките по уговорения
начин и е нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора. В този случай
Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези доставки, които са
извършени качествено и могат да му бъдат полезни, след приспадане на дължимите
неустойки. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
18.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
19.
При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, без предизвестие.
20.
За всички спорни неуредени въпроси с този договор ще се прилагат разпоредбите
на Гражданското законодателство на РБ.
21.
Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
(1)
За Възложителя: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково, ул. „Сакар”
No 2;
(2)
За Изпълнителя: „..............................” ..... - гр. ................, ...............................................
22.
Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат
в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко
изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е
изпратено на последния известен адрес.
Настоящият договор се състои от 3 /три/ страници и се изготви и подписа в два
еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.

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

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ............................
/................................................................../

