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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район „Красна поляна“

София, ул. „Освобождение“ №25, П.К.1330, тел.02/921 72 37, факс 02/921 72 44
www.krasnapoliana.com

ДОГОВОР
Днес, ……………….. г., в гр. София, между:
1. Район "Красна поляна", БУЛСТАТ 0006963270579 с адрес: гр. София,
ул. "Освобождение" №25, представлявано от Кмета на район – Иван
Чакъров наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. Фирма……………………, представлявано от ………………………, със
седалище
и
адрес
на
управление:
гр.
……………..,
ул.
………………………., БУЛСТАТ ……………, наричан по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание утвърден на ……………………г от Кмета на район “Kрасна
поляна”-СО протокол №… на ………………г на оценителна комисия по
проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на
глава 26, чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на съществуващи абонатни станции в училища на
територията на район „Красна поляна” на Столична община” по две
обособени позиции, се подписа настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1). Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, срещу
възнаграждение на свой риск и отговорност да достави, монтира и пусне в
експлоатация абонатна станция (АС) за отопление и подгряване на битова –
гореща вода по Обособена позиция №…… в съществуващата топлофицирана
сграда на………………………………………………………, на мястото на
съществуващата стара АС, при условията и сроковете на този договор, и
представените от Изпълнителя Техническо и Ценовo предложение, неразделна
част от този договор.

(2) Изпълнителят се задължава да предостави безплатно гаранционно
техническо поддържане на АС за срок от ……………. ,считано от датата на
подписване ППП по чл.4.(2) от този договор.
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по чл.1.(1) от този договор
е до ………………………г, считано от датата на подписването му между
страните.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3.(1). Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на въведената
в експлоатация и приета абонатна станция (АС) в размер на ……………………
без ДДС.
(2). Цената на приетата доставка ще се заплати в срок до 20 /двадесет/
работни дни, след представяне на ППП по чл.4.(1) от този договор и фактура
отразяваща приетото, по банковата сметка на Изпълнителя.
(3) Не се допуска корекция на крайната обща цена по Ценовoто
предложение.
ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
Чл.4.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита изпълнението на чл.1.(1) в срока,
посочен в този договор, чрез подписване на приемателно-предавателен протокол
(ППП) подписан от упълномощен представител на Възложителя, в който следва да
е посочено, че работата е изпълнена качествено и в срок. ППП се съставя след
получаване на Технически паспорт и документ от "Топлофикация София"
ЕАД за съгласуване на доставената и монтирана АбС и разрешаващ
нейната експлоатация.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да:
1.
не променя предложените условия, освен в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.
достави за своя сметка абонатната станция до сградата на ………..
3.
извърши монтаж и пускане в експлоатация на доставеното
съоръжение.
4.
представи на упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
съответните данъчно-счетоводни документи, необходими за изплащане на
дължимата сума.
5.
изпълнява указанията на представителя на Възложителя,
документацията за участие и този договор;

6.
определи персонален отговорник за контакти с възложителя, който
да следи за качественото и срочно изпълнение на доставките и услугите по този
договор.
7.
не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и
информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по
повод изпълнението на договора.
8.
отстрани за своя сметка всички дефекти, липси, несъответствия и
недостатъци по количеството, вида и качеството на доставената АС.
9.
отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои
служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на договора, от които са
настъпили вреди за възложителя.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на приетата доставка,
съгласно условията и сроковете на този договор.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1. прекрати този договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си по него или
избраният изпълнител не изпълнява качествено и срочно същия, без да дължи
заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи, а само стойността
на приетите доставки и услуги.
2. задържи плащане на цена по този договор до отстраняване на всички
констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и
качеството на доставената Абонатна станция, тръби, части, детайли, спирателни
кранови и други материали, както и при неоформена съгласно изискванията на
счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да
дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.
3. осъществява контрол по изпълнение на договора, както и да указва на
Изпълнителя начина и мястото на изпълнение;
4. прекрати този договор без да доказва виновно неизпълнение от страна на
Изпълнителя, като дължи заплащане единствено на приетите работи;
5. иска извършване на 72-часова топла проба.
6. иска и получи технически паспорт за АС
7. заявява отстраняването на повреди и дефекти от Изпълнителя в срока по
чл.2.(2) от този договор.
8. да представи инструкция за правилна и безопасна експлоатация и да
обучи един служител на Възложителя, за работа с АС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на приетото,
съгласно условията на този договор и да указва съдействие на Изпълнителя, за
точното изпълнение на доставката.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.(1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на същия.
2. с 10 – дневно писмено предизвестие.

(2) В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по този договор,
изискванията на документацията за участие, откаже или не изпълнява в срок
указанията и исканията на Възложителя, свързани с качественото и срочно
изпълнение на този договор, Възложителят има право да прекрати този договор
без предизвестие.
НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 8.(1). За всеки забавен ден Изпълнителят дължи на Възложителя
неустойка в размер на по 100 (сто) лева, до окончателното изпълнение, но не
повече от 3000 лева.
(2). За всяко констатирано некачествено изпълнение, липси или
несъответствие, Изпълнителят дължи на Възложителят реално изпълнение, ведно с
неустойка в размер на по 1000 (хиляда) лева.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие
въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите
регламентиращи предмета на този договор.
Чл.10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с
изключение в случай, че Изпълнителят предложи намаление на цените и/или
други допълнителни безплатни предложения в полза на Възложителя.
Чл.11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на
договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при не
постигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд, по реда на ГПК.
Чл.12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се
изпращат на адресите посочен от страните. както следва:
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра
един за Възложителя и един за Изпълнителя.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Техническо предложение 2. Ценово предложение

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:................

