„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД
гр. Хасково, ул. Сакар 2, тел. 038 501661, факс 038 665484, e-mail: zop@vik.haskovo.com

I.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за „Приемане, извозване и оползотворяване на
утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и
Канализация“ ЕООД, гр. Хасково”, в съответствие със следните изисквания:
Избраният за Изпълнител следва да приема утайки с код 190805 от пречистване на
отпадни води от населени места, от терени на Възложителя, а именно ПСОВ с.
Самболийски и ПСОВ гр. Свиленград. След приемането им, утайките следва да се
транспортират с МПС отговарящи на изискванията за транспортиране на утайки, до
посочена от Изпълнителя площадка, с цел оползотворяването им. Извозването на
утайките ще се извършва периодично, на периоди не по-дълги от 6 (шест) месеца, считано
от датата на предходното извозване. Утайките ще се предават само на лица, притежаващи
необходимите документи за оползотворяване.
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 предложените
обща цена за двата обекта и концепция за извършване на дейността по
оползотворяване.
Изготвил: Г. Русков - Ръководител ПСОВ гр. Свиленград
II.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР:

ДОГОВОР
Днес, ........................ 2019 г., в гр. Хасково, между:
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ул.
„Сакар” № 2, ЕИК 126004284, представлявано от Тодор Райчев Марков - Управител,
наричано по-долу в договора за краткост Възложител, от една страна
и
…………..…….……………, със седалище и адрес на управление ………………………..……..,
ЕИК ……………….., представлявано от ………………………………………., наричано по-долу
за краткост Изпълнител от друга страна, се сключи настоящия договор при следните
условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши приемане,
транспортиране и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ - Свиленград,
което включва следните дейности:

- Предаване на утайки от пречистване на отпадни води от населени места с код 190805, от
терени на Възложителя;
- Транспортиране на утайките до посочена от Изпълнителя площадка за оползотворяване;
- Оползотворяване на утайките.
(2) Предметът на обществената поръчка се извършва съгласно офертата, техническото и
ценово предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия договор.
(3) Приемането на утайката ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от терени на
Възложителя находящ се в ПСОВ - гр.Хасково и ПСОВ – гр. Свиленград.
(3) Утайките ще се извозват периодично с транспорт на Изпълнителя до посочената
от него площадка за оползотворяване.
(4) Предадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества утайки ще се удостоверяват с
подписване на приемо-предавателни протоколи.
(5) Оползотворяваненето на утайките на площадката посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще
се извършва за негова сметка.
II. ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева)
без ДДС, за срока на действие на настоящия договор.
Чл.3. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се формира
на база на реално предадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
количества утайки и единичните цени от ……………лв. (…………………. лева) без ДДС за 1
(един) тон от ПСОВ - Хасково, и ……………лв. (…………………. лева) без ДДС за 1 (един)
тон от ПСОВ - Свиленград, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.4. Отчитането на извършената работа ще се извършва за всеки конкретен камион, с
който ще се превозват утайки от ПСОВ и ще се удостоверяват с подписване на двустранни
приемо-предавателни протоколи.
Чл.5. Плащането ще се извършва отложено до 30 дни от датата на представяне на фактура.
Чл.6. (1) Всички плащания по настоящия договор ще се извъшват в лева, по банков път, по
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : …………………………..….; Банка: „………………………………..".
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 1 в срок от 5 дни, считано от момента на промяната. В случай,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява приемането и транспортирането на
утайки от ПСОВ гр. Хасково и ПСОВ гр. Свиленград от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уговореното за
това място, при условията на чл. 1 от настоящия договор.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен реално да отчита предадените количества, за което да
подписва приемо-предавателни протоколи.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да извършва оползотворяването на утайките на
площадката за оползотворяване.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде извършената работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
двустранен протокол.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена по начина и в срока,
уговорени в този договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира изпълнението на възложената
работа като определи лица, които подписват двустранните протоколи, следят за
изпълнението на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обезпечаване на
изпълнението на настоящия договор и следят изчерпването на финансовия ресурс по
договора.
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 ДЕЙСТВИЕ
Чл.15. Настоящият договор има срок на действие една година, считано от датата на
подписването му.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.16. 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 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
(4) При констатирани нередности с изпращане на едностранно писмено предизвестие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5)
При сключването на договор с нов изпълнител, определен след проведена
процедура по ЗОП.
Чл.17. 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.18. 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.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19. Гаранцията за изпълнение на насточщия Договор е 1% от прогнозната стойност на
поръчката, а именно 700 лева.
Чл.20. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изрично
писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, получено в срок не по-кратък от 30 дни
след изтичане срока на настоящия договор.
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 договора са:
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, със седалище и
адрес на управление в гр. Хасково, ПК 6300, ул. „Сакар” № 2, тел.: 038 501610;
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. 43, ал. 2 от ЗОП.
Неразделна част от договора са ценовото и техническото предложения от офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в отговор на отправената публична покана.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.

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

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .............................
/……………………………………/

