ДОГОВОР ЗА УСЛУГА
№41/28.08.2017г.
Днес 28.08.2017 г. в гр,Генерал Тошево, на основание чл.20, ал.4, т.1 от Закона за
обществени поръчки (ЗОП) и Заповед № 356/29. П .2016 г. на Директора на Североизточно
държавно предприятие ДП гр.Шумен (СИДП Д П ), изменена със Заповед № 231/28.06.2017
г. на Директора на СИДП ДП, Решение №2 от Протокол № 161 /14.06.2017г. на
Управителния i съвет на СИДП ДП, се сключи настоящия договор за проектиране и
изпълнение на строеж - строително монтажни работи (СМР) по смисъла на чл.З, ал.1, т.1,
буква „б“ от ЗОП между:

ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, с ЕИК по БУАС ТАТ
2016174120061, със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тош ево, ПК
9500, ул. „3-ти март" № 42, представлявано от инж. Йорданка Тончева
ос З& Ц )
1, в качеството му на ДИРЕКТОР и Златан Денчев- ръководител счетоводен
отдел, НАРИЧАН ПО-ДОАУ ЗА КРАТКОСТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
“ТОПЛИНА”ЕООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ГР. ШУМЕН, УА.ТОДОР
ЧЕНГЕЛИЕВ №25., ИНД. № 127590836, ИНД.№ ПО ЗДДС BG 127590836 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ПЕНЧО НИКОЛВ ^ W L УПРАВИТЕЛ, НАРИЧАН ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, съгласно условията на този договор, законите, стандартите и
нормативните документи, действащи в България по времето на договора, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приема да извърши:

„Проектиране и изпълнение на вътрешна газова инсталация с конвекторно
отопление и захранващ газопровод В ТП ДГС Генерал Тошево“, представляващо
строеж по смисъла на т.51 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши СМР със свои средства за труд материали, спомагателни
материали, транспорт и на свой риск срещу възнаграждение съгласно този договор.
1.3. Документите, които ще бъдат считани за пояснителни и задължителни и за двете страни,
както и ще бъдат смятани за неразделна част от този договор са:
> Одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта;
> Приложение №1
> Протокол за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд
> Окончателен приемо - предавателен протокол за изпълнени СМР;
II

КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши, в напълно завършен вид възложените видове
СМР при
изискванията и качеството произтичащи от изискванията на стандарта на Клиента.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поема ангажимента да доставя материалите в срок, които са необходими
при изпълнението на предмета на договора.
2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пълен размер всички гаранции, получени от
свои Доставчици или Производители във връзка с изпълнението на договора.
2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира годността на изпълнените СМР в рамките на гаранционен срог от
5 /пет/ години от датата на приемане на СМР.

ИЗПЪЛНИТ!

2.4. Приемането на CMP по договора става с приемо - предавателен протокол подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ill

СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще завърши и предаде СМР пот. 1.1 съгласно следните срокове:
• До 30 /ТРИДЕСЕТ/ дни от датата на издаване на разрешителното за строеж.
Крайната дата на срока за изпълнение на договорираните работи се удостоверява
с датата на двустранен приемо-предавателен протокол.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разбира, възприема и се съгласява, че срокът за завършване изпълнението
на предмета на Договора е изключително важен и се задължава да предприеме всички
необходими организационни мерки за спазването му.
3.3. Срокът за изпълнение се увеличава в случай, че са на лице:
□ Забава или пречка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
□ Възлагане на допълнителни количества от договорените СМР по смисъла на чл. 4.8;
□ Други особени обстоятелства извън компетенциите и отговорностите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.4. Промяната на срока по договора става единствено и само по взаимно съгласие на
страните, изразено в писмена форма, неизменна част от този договор.

IV. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. НЕУСТОЙКИ
4.1. Цената на настоящия договор възлиза на 28 043,80 лева/ двадесет и осем хиляди и
четиридесет и три лева и 80 ст./без ДДС или 33 652,56 лева /тридесет и три хиляди
шестстотин петдесет и два лева и 56 ст. / с ДДС, която е окончателна и не подлежи на
промяна, освен в случаите на допълнително възлаганена количества или намаляване или
отмяна на видове СМР, в които случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подпишат
допълнително споразумение за промяна съгласно т. 4.8.
4.2. Цената по договора остава непроменена до приключване на изпълнението по настоящия
договор, независимо от промените в пазарните цени, формиращи офертата.
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
•

Авансово плащане 20 % от стойността на договора в размер на 5608,76 лева /пет
хиляди шестстотин и осем лева и 76ст,/без ДДС или 6730,51 лева /шест хиляди
седемстотин и тридесет лева и 51 с т./с ДДС до 3 дни след подписване на договора.

•

Окончателно плащане 80 % от стойността на договора в размер на 22435,04 лева
/двадесет и две хиляди четиристотин тридесет и пет лева и 04ст./без ДДС или 26922,05
лева /двадесет и шест хиляди деветстотин двадесет и два лева и Обет. / с ДДС

след

подписване на окончателен приемо - предавателен протокол за изпълнената СМР.
4.4. Всички плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат превеждани в български лева по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. Сумите ще бъдат изплатени до 3 дни след представяне на съответните фактури и
необходимите съпътстващи документи. Фактурата трябва да отговаря на Закона за
счетоводството.
4.6.3а всеки ден забавяне на изпълнението на предмета на договора /с изключение чб
появила се непреодолима сила, в смисъла на непредвидено или непредо
мо
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събитие от извънреден характер, като наводнение, земетресение и друго бедствие, стачки,
саботаж, бунтове и други събития, независещи от нито една от страните/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛбЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3% /нула точка три процента / на ден от
стойността на договора, но не повече от 10%. Плащането на неустойките не лишава
изправната страна от правото да търси и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати
ползи,над размера на неустойката.
4.7, В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащане, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0.3% /нула точка три процента / на ден от дължимата сума, но не повече от 10%.
4.8. Възнаграждението за възложени «Допълнителни количества работи» се заплаща по вече
договорените единични
цени. «Допълнителни количества работи», по смисъла на
настоящия Договор, са работи във връзка с промени, водещи до увеличение
на
количествата по договора и свързани със строежа, които представляват непредвидено
отклонение от предвиденото спецификациите и които са предварително писмено
възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.10. Банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:
IBAN: BG43UBBS80021059351616
BIC: UBBSBGSF
ТБ ОББ АД
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент до изпълнението на договора да осъществява
контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на изпълнение, технически
параметри, без с това да пречи на работата и самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали
договора при виновно неизпълнение на
задълженията на изпълнителя след едноседмично предизвестие и след като заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените до момента разходи за извършената работа и доставените
материали.
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на даден вид СМР по
този договор, ако по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работата е с неприемливо качество или
срокът за изпълнение не е спазен и договорът е пресрочен с повече от 10/десет/
календарни дни. В този случай прекратяването се счита по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.4. Всички необходими средства и механизация за изграждането на договорените работи са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.5. От датата на подписване на договора, до датата на окончателния приемо-предавателен
протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема отговорност за грижите за опазване на направените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. Да изпълни качествено и в срок
възложените му СМР при стриктно спазване на
техническите изисквания на НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ .
6.2. При изпълнение на възложените работи да спазва всички действащи технически
нормативни документи в Република България .
6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще назначава само такива специалисти и помощен персонал, които са
запознати с общите изисквания за трудова безопасност, вкл. наредбите за безопасност
при работа със строителни скелета и подемни машини и които лица дават гаранции за
спазването на наредбите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да провежда начален и периодичен
инструктаж по ТБТ и ПО на собствените работници на обекта, както и да осигури същите с
лични предпазни средства по ТБТ и ПО. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискваниятс
по здравословни и безопасни условия на труд, реда и охранителния режим на Обект
както и общия график за изпълнение на СМР
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6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с обекта и всички необходими мероприятия по
изпълнението на СМР, предмет на настоящия договор. Същият се съгласява, че в
посочената в т. 4.1 цена е включил всичко необходимо за изпълнението на договорирания
обем.
6.5. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да организира подписването на всички актове и протоколи
които се изискват съгласно ЗТИП и НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ
6.6. При поискване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да докаже наличието на застраховка
професионална отговорност.

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящият договор влиза в сила след подписването му от двете страни.
7.2. За да бъдат доказуеми, всякакви изменения по този договор могат да се правят писмено
по взаимно съгласие на страните.
7.3. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между
страните, а при непостигане на съгласие - по реда на ГПК на Р България.
7.4. Настоящият договор се състави в два екземпляра по един за всяка от страните.
7.5. Настоящият договор се прекратява:
• с изтичане срока на договора, включващ срока на изпълнение на възложената СМР;
• по взаимно писмено съгласие на страните;
• с прекратяването на юридическото лице на някоя от страните;
• с едностранно писмено волеизявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7.6. Прекратяването на договора не освобождава страните от техните задължения, възникнали
по повод започвали работи, предмет на договора.
7.7. Страните се споразумяват, че цялата информация, осигурена и поверена от тях, при и по
повод изпълнение на настоящия договор, ще бъде разглеждана като търговска тайна и
като такава не може да бъде разгласявана, освен ако това не е задължително за целите по
изпълнението на договора. Задължението за конфиденциалност остава в сила безсрочно
и не се погасява с прекратяването на договора.
7.8. Всички двустранно подписани документи в процеса на СМР са неразделна част от
настоящия Договор
7.9. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се
изпращат само писмено по поща, на ръка или по факс на посочените адреси:
За кореспонденция с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ТП ДГС Генерал Тошево
Адрестр. Генерал Тошево,обл.Добрич
Ул. "Трети март" №42
Тел:05731/21-05

E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg
За кореспонленция с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
“ТОПЛИНА” EOQA
Адрес: гр. Шумен, ул. «Тодор Ченгелиев.» №.25
Телефон:054/828-071
GSM :0897/166-577
Email: toplinaeood@abv.bg
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
№

Наименование на стоката/услугата

М-ка

К-во

Доставка и монтаж на газов конвектор “ECHO
XN 18” с пиезо запалване и вентилатор, с
Qot.=0.84-2.1 kW, разход Q=0.224 nm3/h, КПД 90.1%, Размери- 508/650/225 мм, Ел. 230 V/50
Hz, комплект с коаксиален комин L=0.90 m, бр.

бр.

4

1
Доставка и монтаж на газов конвектор "ECHO
EN 30” с пиезо запалване и вентилатор, с
Qot.=1 .42-3.49 kW, разход Q=0.378 nm3/h, КПД 90.2%, Размери- 658/650/225 мм, Ел. 230 V/50
Hz, комплект с коаксиален комин L=0.90 т , бр.

бр.

бр.

4

Доставка и монтаж на електроизолационна
муфа за природен газ - 1”, PN4, бр.

бр.

1

5

Доставка и монтаж на филтър стабилизатор с
Рраб.=100-20 тВ а г, €5газ=10-15 п т З /h, бр.

бр.

1

6

Доставка и монтаж на електромагнитен
клапан нормално затворен DN 25, PN 4, бр.

бр.

1

бр.

3

бр.

1

8

Доставка
природен
Доставка
природен

9

Доставка и монтаж на кран сферичен за
природен газ - 1/2”, PN4, бр.

бр.

18

бр.

16

10

Доставка и монтаж на електроизолационна
флексибална връзка за газ M-F L = 0.5 (1.0) m 1/2”. бр.

11

Доставка и монтаж на метална кутия
500/500/300 мм, с отвори за вентилация, бр.

бр.

1

бр.

4

бр.

1

м.

38

бр.

2

12
13
14
15

и монтаж на кран сферичен за
газ - 1”, PN4, бр.
и монтаж на кран сферичен за
газ - 3/4”. PN4, бр.

Доставка и монтаж на холендър за газ DN 25,
бр
Доставка и монтаж на тройник DN 80, с
фланцеви връзки, бр.
Доставка и монтаж на тръби РЕ SDR 11 0 32x3
mm, m
Доставка и монтаж на коляно РЕ SDR 11 90° 0
32x3 mm, бр
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&8«Д1
й («а-3емса«л
Храните
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856,05

3424,20

1 215.61

12156.10

1 353,65

2 707,30

36,20

36,20

128.02

128.02

144,72

144,72

28.59

85.77

21,73

21,73

15.25

274.50

42,79

684.64

280,53

280,53

17,89

71.56

282.35

282,35

9.56

363.28

76,47

18^94

2

3

7

Общо

10

2
Доставка и монтаж на газов конвектор "ECHO
EN 45” с пиезо запалване и вентилатор, с
€ю т.=2.04-5.П kW, разход Q=0.540 nm3/h, КПД 90.2%, Размери- 808/650/225 мм, Ел. 230 V/50
Hz, комплект с коаксиален комин L=0.90 m, бр.

Ед.цена

№|ЗН

16

Доставка и монтаж на преход
32x3 mm, DN 25, бр

17

Доставка и монтаж
«Внимание газ“, м

на

РЕ SDR 11 St 0

сигнална

лента

Доставка
и
монтаж
на
трьби
St
18 електрозаварена 0 60.3 х 3.2 mm - обсада, м
19 Направа на изкоп, m 3
20 Полагане на пясъчна възглавница, m 3
21 Възтановяване на изкоп, m 3
Доставка и монтаж на тръби Си 0 28x1.5 mm ,
22 m
23 Доставка и монтаж на тръби Си 0 22x1 m m , m
24 Доставка и монтаж на тръби Си 0 18x1 m m , m
Доставка и монтаж на коляно Си 90° 0 28x1.5
25 m m , бр

бр.

2

м

40

м

2

m3
m3

11,4
3,8
11.4

м

15,5

м
м

50,8
38

бр.

6

m3

26

Доставка и монтаж на коляно Си 90° 0 22x1
m m . бр

бр.

24

27

Доставка и монтаж на коляно Си 90° 0 18x1
m m , бр

бр.

48

бр.

16

бр.

16

м

10

м

2.5

бр.

32

бр.

25

бр.

6

бр.
рол.

16
5

бр.

6

-бр-

5

бр.

1

29

Доставка и монтаж на тройник Си 0 22x22x22x1
m m , бр
Доставка и монтаж на редукция Си 0 22x1 18x1 m m , бр

30

Доставка
и
монтаж
на
тръби
St
електрозаварена 0 48,3x2,3 mm - обсада, м

28

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Доставка и монтаж на PVC тръба - ел.
изолация обсада, м DN 25
Доставка и монтаж на опора (скоба) St 0 1/2"
mm. бр.
Доставка и монтаж на опора (скоба) St 0 3/4 '
mm, бр.
Доставка и монтаж на опора (скоба) St 0 Г
mm. бр.
Направа отвор 0 1 1 0 мм, за комин, бр
Аоктайт 55 - корда за уплътнение 150 т . ролки
Тефлонова лента за газ, флюс, твърд припой,
бр
Полиуретанова пяна, бр.
Доставка и монтаж на централа за газ метан с
2 бр. датчици, бр
Хидравлична проба на газова инсталация, бр
Топла проба на отоплителни тела
Изработка на Проект по част Газификация
Изработка на Проект по част Ел.Кип и А
йМчЕЙЯЙгЯffiraTtifi

*4

бр.
бр.
бр.
бр.

m .

185.80

0,78

31,20

29,05
31,88
40,08
12.65

58,10
363.43
152.30
144.21

37.93
26,36
21,67

587.92
1 339,09
823,46

5,18

31,08

4.50

108.00

4.09

196.32

7,37

117,92

4,39

70.24

21,21

212,10

4,21

10,52

2,83

90,56

Z92

73,00

1.94
29.35
25.05

11.64
469,60
125,25

38.96
5.23

233,76
26.15

525.43
131.36
18.22
500,00
320.00

525,43
131.36
291.52
500.00
320.00

ДДС20%:

5 #>8,76

4 *1 i чЯ Н | |

Общо сума c

изпълните..»^

1
16
1
1 [

92,90

2 -vV
.it6 / u
-
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<2,56

ПРОТОКОЛ

за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на
предмета на Договор

Днес 28.08.2017г. в гр. Генерал Тошево между долуподписаните:

ДП ДГС

Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, с ЕИК по БУЛСТАТ
2016174120061, със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тош ево, ПК
9500, ул. „3-ти март* № 42, представлявано от инж. Йорданка Тончева ' ь*. AaC5&fl*Q
t M & b b f l A , в качеството му на ДИРЕКТОР и Златан Денчев- ръководител счетоводен
отдел, НАРИЧАН ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
“ТОПЛИНА”ЕООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. ШУМЕН, УЛ.ТОДОР
ЧЕНГЕЛИЕВ №25.. ИНД. № 127590836, ИНД.№ ПО ЗДДС BG 127590836 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ПЕНЧО НИКОЛВ^-* *ГдУП РА ВИ ТЕЛ , НАРИЧАН ПО-ДОАУ ЗА КРАТКОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ
се състави настоящия двустранен протокол в съдържанието на който страните уговориха
дейностите и отговорностите си по повод осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд при изпълнението на предмета на Договор
за Проектиране и
изпълнение на вътрешна газова инсталация с конвекторно отопление и захранваш
газопровод В ТП ДГС Генерал Тош ево
подписан между страните на 28.08.2017 година.:
Точка 1 - Възложителят се задължава да предоставя пълното си съдействие във връзка с
обезопасяването на работната площадка при постъпило искане затова от страна на
изпълнителя.
Точка 2 - Възложителят се задължава да допуска на работната площадка само работници
и служители на изпълнителя включени в предоставения от него списък.
Точка 3 - Изпълнителят се задължава да представи на възложителя пълен списък, съдържащ
трите имена и единните граждански номера на работниците и служителите ангажирани с
изпълнението на Договора.
Точка 4 - Изпълнителят се задължава да провежда редовен инструктаж по здравословни и
безопасни условия на труд на работниците и служителите включени в списъка по Точка 3 и
да води инструктажна книга.
Точка 5 - Изпълнителят се задължава да осигури необходимите облекло и лични предпазни
средства на работниците и служителите включени в списъка по Точка 3.
Точка 6 - Изпълнителят се задължава да поддържа машинния парк и инструменталния
набор в изправнос^хояние-£_оглед осигуряването на здравословни и безопасни ус '<У
на труд.
ОД
ИЗПЪЛНИТ
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Точка 7 - Изпълнителят се задължава да предприелле всички необходими мерки по
противопожарната безопасност на работната площадка.
Точка 8 - Изпълнителят носи пълна и самостоятелна отговорност за евентуални трудови
злополуки на работната площадка, за своите служители, работници, подизпълнители и за
трети лица, посещаващи обекта.
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