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„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул, „Ястребец” № 23Б, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 
към Министерството на Правосъдието с ЕИК 831609046, представлявано от Георги Беловски - 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора Възложител, от една страна

“Аква-90 Инженеринг” ООД, ЕИК 131137101, със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1000, ул. „Любен Каравелов” 80, представлявано от инж. Иван Денев - Управител, 
наричано по нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

на основание чл. 101 е от ЗОП, Заповед № 234 / 03.06.2015 год. и утвърден Протокол № 2 / 
25.06.2015 год. от Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на 
участниците и избор на изпълнител за: „Доставка на два броя магнито-индуктивни 
разходомери за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

се сключи настоящият договор за следното:

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане доставка на 
магнито-индуктивни разходомери, наричани за краткост в договора „стока”, съгласно 
Технически изисквания на Възложителя - Приложение № 1 и Техническо предложение на 
Изпълнителя - Приложение № 2, които са неразделна част от настоящия договор.
1.2. Доставката трябва да е придружена от следните документи:

1.2.1. Удостоверение за одобрен тип средство за измерване вписано в регистъра на 
Български институт по метрология.

1.2.2. Холограмен стикер издаден от Български институт по метрология, залепен върху 
прибора, удостоверяващ че същият е преминал първоначалната метрологична проверка.

1.2.3. Технически паспорт на български език, съдържащ: техническо описание, 
основни технически данни, инструкция за поддръжка, настройка, монтаж и експлоатация (на 
хартиен и CD носител);

1.2.4. Сертификат/ декларация за произход.
1.3. Приемането на стоката се извършва след съставяне на двустранен приемо-предавателен 
протокол за доставка на магнито-индуктивните разходомери франко Работната площадка на 
възложителя:

- ОЦ „Земляне” -  ул. „Костенец” № 5;
- ВОЦ „Левски Г” -  жк. „Левски Г”, до блок 22,

и подписан от лицата - упълномощените представители на страните по договора, съгласно 
настоящия договор, ако Възложителят няма забележки към доставката.
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1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Срокът за доставка на стоката и предаване на съпътстващата я документация, посочена в 
т. 1.2., е 42 (четиридесет и два) календарни дни от подписването на договора.
2.2. За дата на доставката ще се счита датата на получаване на Работната площадка на 
Възложителя.
2.3. Настоящият договор се сключва за срок от датата на подписването му от страните до 
изтичане на гаранционния срок на доставяните стоки.

3. ЦЕНА

3.1. Общата цена за изпълнение предмета на договора е в размер на 13 713.91 лв. /тринадесет 
хиляди седемстотин и тринадесет и деветдесет и една стотинки/ без ДДС, като 
Единичните цени на стоките, предмет на договора са съгласно Ценово предложение на 
Изпълнителя -  Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.
3.2. Цената по т. 3.1. е определена при условие, че стоката бъде доставена франко Работната 
площадка посочена в договора, и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на 
поръчката.
3.3. Цената по т.3.1. от договора е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора 
и не подлежи на промяна, освен в предвидените в ЗОП случаи.

4. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Доставката се заплаща в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на приемо- 
предавателен протокол за извършена доставка, подписан без забележки от упълномощени 
представители на страните, съгласно договора, и оригинал на данъчна фактура.
4.2. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 
Изпълнителя, при:

IBAN сметка: BG26 RZBB 9155 1068 0145 15 BGN 
BIC код: ZBBBGSF 
Банка: Райфайзенбанк България ЕАД, клон 26

4.3. Плащанията по договора се извършват само ако Възложителят няма забележки към 
извършената доставка.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят се задължава да приеме стоката, предмет на този договор, когато тя 
отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в договора и приложенията към него.
5.2. Възложителят има право да откаже да приеме стоката, ако същата или част от нея е с 
недостатъци или не отговаря на изискванията, посочени в договора и приложенията към него.
5.3. Възложителят се задължава да изплати договорената стойност, съгласно раздел 3 от този 
договор, в сроковете и при условията на раздел 4 от същия, ако няма забележки и 
изпълнението отговаря на техническите спецификации и на уговореното с настоящия договор.
5.4. Възложителят се задължава да уведомява писмено Изпълнителя за рекламации, относно 
количествени или качествени несъответствия на стоката.



5.5. При констатирани недостатъци на стоката, Възложителят има право да иска тя да бъде 
заменена с качествена стока. Ако Изпълнителят откаже да замени стоката с недостатъци, 
Възложителят има право:
5.5.1. да развали договора;
5.5.2. да намали съответно дължимото плащане или
5.5.3. да усвои гаранцията за изпълнение на договора.
5.6. Рекламации за скрити недостатъци се правят под формата на писмено заявление до 
Изпълнителя, в което се отправя покана до същия за съставяне и подписване на Констативен 
протокол от представителите на двете страни и се определя срока за подмяна или ремонт, 
считано от датата на подписване на Констативния протокол и съобразен с технологичната 
обвързаност.
5.7. Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя за появилите се в гаранционния 
срок дефекти.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Изпълнителят се задължава да изпълни качествено, в срок и в договорения обем предмета 
на настоящия договор.
6.2. Изпълнителят се задължава да спазва техническите изисквания на Възложителя, 
вследствие на които е сключен настоящия договор, както и всички нормативни актове, 
действащи в Република България.
6.3. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване предмета на 
договора, поради която причина да иска анекс към същия.
6.4. Изпълнителят се задължава в рамките най-малко на 24 (двадесет и четири) часа преди 
получаването на стоката, да уведоми писмено или по факс, Възложителя за доставката.
6.5. Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно Възложителя за всички трудности по 
изпълнение на договора, които могат да осуетят постигането на крайния резултат и мерките, 
които са взети за отстраняването им.
6.6. Изпълнителят отговаря за защитата на доставката от повреди по време на транспорта. В 
случай на повреди, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.
6.7. Изпълнителят се задължава в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на 
рекламация за качество, да отстрани недостатъците и несъответствията.
6.8. Изпълнителят има право да получи договорената стойност в т.3.2. от настоящия договор.

7. ГАРАНЦИИ

7.1. Изпълнителят открива в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора, в 
размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС.
7.2. Изпълнителят представя гаранцията по т.7.1. в деня на подписване на договора.
7.3. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:
7.3.1. банкова гаранция, издадена от обслужващата банка на Изпълнителя;
7.3.2. депозит в сметка на Възложителя.
7.4. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по т. 7.1. за целия 
срок на изпълнение на договора.
7.5. Гаранцията е неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части в 
зависимост от претендираното обезщетение.
7.6. Гаранцията по т. 7.1. се задържа от Възложителя в случай на неизпълнение на 
задълженията по договора от страна на Изпълнителя.



7.7. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя, 
Възложителят има право да задържи съответните суми за неустойките от стойността на 
гаранцията за изпълнение на договора, като Изпълнителят е длъжен да допълни същата до 
определения с договора размер, в рамките на 10 (десет) календарни дни, за което представя 
съответния документ. Ако Изпълнителят не го направи, Възложителят може да прекрати 
договора без предизвестие.
7.8. Възложителят освобождава гаранцията по т.7.1. от договора в 30 (тридесет) дневен срок 
след изтичане на гаранционния срок на доставената стока.
7.9. Гаранционният срок на доставената стока е 24 (двадесет и четири) месеца, който 
започва да тече от датата на въвеждането в експлоатация на разходомерите.

8. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. „Изключителни обстоятелства” са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за 
възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които 
непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат 
съществено да затруднят или нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени 
дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на 
опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за 
човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.
8.2. ..Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на 
договора, и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да 
бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при 
договорените условия.
8.3. Не са налице „изключителни обстоятелства” и „непредвидени обстоятелства”, ако 
съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на 
дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
8.4. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то 
се дължи на изключителни обстоятелства и/или на непредвидени обстоятелства. 
Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на изключителните 
обстоятелства и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на изключителни 
обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.
8.5. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за 
настъпването и възможните последици от изключителни обстоятелства и/или непредвидените 
обстоятелства до 10 (десет) дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да 
бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало.
8.6. В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения 
срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването 
на изключителни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.
8.7. Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
8.8. В случай на изключително обстоятелство и при условие, че то забави изпълнението на 
договора повече от 1 (един) месец, Възложителят има право да прекрати договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. При забава в срока на изпълнение по т.2.1. от договора по вина на Изпълнителя или 
неизпълнение на други негови задължения по този договор, същият дължи на Възложителя 
неустойка в размер на 0,5 % от общата стойност на договора за всеки ден закъснение, но не



повече от 20 % от стойността му.
9.2. Изпълнителят ще изплати сумите на неустойките за закъснение по т.9.1. на този договор в 
рамките на 10 (десет) календарни дни, след писменото искане от страна на Възложителя.
9.3. В случай, че Изпълнителят не плати неустойката в срока по т.9.2. Възложителят има 
правото да удържи неустойката от дължимото плащане по договора или от гаранцията за 
изпълнение на договора.
9.4. Възложителят се задължава да извърши плащанията по раздел 4 в договорените срокове, 
след представяне на съответните документи. В противен случай, Възложителя дължи 
неустойки в размер на 0,5 % от общата стойност на забавената сума за всеки ден закъснение, 
но не повече от 10 % от стойността й.
9.5. Възложителят ще изплати сумите на неустойките за закъснение по предходната точка от 
настоящия договор в срок от 10 (десет) календарни дни, след писменото искане от страна на 
Изпълнителя.
9.6. При достигане на максималния размер на неустойката, определена в договора, 
Възложителят има право да прекрати договора в съответствие с раздел 11 на същия.
9.7. Възложителят има право да удържи дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение или 
от дължимо плащане по договора. След удържане на суми от гаранцията за изпълнение, 
Изпълнителят е длъжен в 10 (десет) дневен срок да допълни гаранцията за изпълнение на 
договора до размера, уговорен в т.7.1. от настоящия договор и да представи съответния 
документ за това.

10. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. Рекламации за качество се предявяват в рамките на 10 (десет) работни дни след 
получаване на стоката. Ако стоката не отговаря на показателите посочени в Техническо 
предложение на Изпълнителя - Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор, 
същата се връща на Изпълнителя.
10.2. Рекламациите трябва да бъдат валидно предявени само в писмена форма и при 
положение, че индивидуализират рекламираната стоката към тях. Разходите по рекламацията 
са за сметка на Изпълнителя.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява преди изтичане срока на действието му, в следните 
случаи:
11.1.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, и след уреждане на 
финансовите взаимоотношения между страните;
11.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните с 5 (пет) дневно 
писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната страна, и след уреждане на 
финансовите взаимоотношения между страните.
11.1.3. Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в 5 (пет) дневен срок в следните случаи:
11.1.3.1. ако Изпълнителят не изпълни предмета на договора в срока, договорен между 
страните;
11.1.3.2. ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора;
11.1.3.3. при доставка на некачествена стока от Изпълнителя и отказ от негова страна да я 
замени с качествена стока;
11.1.3.4. при достигане максималния размер на неустойката, определен в договора;
11.1.3.5. при условията на т. 5.5. от договора;



11.1.3.6. в случаите на т. 8.8. от договора.

12. КОМУНИКАЦИИ

12.1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена 
форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е 
изпратено по факс.
12.2. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез 
препоръчана поща, по факс или по електронна поща на следните адреси:

За Възложителя: За Изпълнителя:

Наталия Джеврева инж. Иван Денев
‘Топлофикация София” ЕАД „Аква-90 Инженеринг” ООД
ул.”Ястребец” 23 Б ул. „Житница” 1
1680 София, България; 1612 София, България
тел.: 02/903 31 10 тел.: 02/ 9526697
факс: 02/859 4149 факс: 02/ 9516671
e-mail: mto@toplo.bg e-mail: i.denev@aqua-90.com

12.3. Ако някоя от страните промени посочените в предходната точка адреси без да уведоми 
другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и заявки.

12.4. Отговорните лица на страните по договора са:

За Възложителя: За Изпълнителя:

За ОЦ „Земляне” „Аква-90 Инженеринг” ООД
ул. „Костенец” № 5 ул. „Житница” 1
Павлина Георгиева 1612 София, България
н-к цех „КИП” тел.: 02/ 9526697
Тел.: 02/953 05 41 факс: 02/ 9516671

e-mail: i.denev@aqua-90.com

За ВОЦ „Левски Г” 
жк. „Левски Г”, до блок 22 
Иван Митев-  
н-к ВОЦ „Левски Г”
Тел.: 02/946 72 79 
0896 777 267

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на 
адреса, друга регистрация или отговорните лица за изпълнението на договора в срок до 5 (пет) 
календарни дни, считано от датата на промяната.
13.2. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза 
или на договора като цяло.

mailto:mto@toplo.bg
mailto:i.denev@aqua-90.com
mailto:i.denev@aqua-90.com


13.3. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимно 
свързани и взаимно обясняващи се.
13.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както 
и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и 
търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане 
на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, по реда на ГПК.
Настоящият договор в едно с приложенията към него се изготви и подписа в 2 (два) 
еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в 
сила от деня на подписването му и от двете страни.

Неразделна част от договора са:

Приложение № 1 -  Технически изисквания на Възложителя;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на Изпълнителя;
Приложение № 4 -  Гаранция за изпълнение на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: ;



Приложение № 1

Технически изисквания на Възложителя

Място на доставка ОЦ „Земляне” ВОЦ „Левски Г”
Тип Компактна версия Компактен монтаж на 

електрониката към сензора
Разход, м /h 0-1600 50 - 500
флуид вода вода
Температура на флуида до 70 иС < 1 1 0  °с
Проводимост, /i S /cm > 5
Стат. налягане, bar 2.5
Тръбопровод DN 250, PN 16 DN 200-250, по преценка на 

Изпълнителя

Точност <0,5% 0,2%
Степен на защита IP 65
Дисплей С местен дисплей с показание за LCD дисплей с показание за

моментен и интегриран разход моментен и интегриран разход
Оборудван с кабелни щуцери

Изходни сигнали:
- унифициран токов 4- 20 шА 4-20 шА
сигнал
- импулсен изход 
-RS485

Пасивен
да

температура на 
околната среда

5"С -  40 иС

Ел. захранване 220-250V, 50 Hz 220-250V, 50 Hz
Захранващ блок 24V
Монтажно положение На хоризонтален участък
Присъединяване С фланци и контрафланци по 

DIN, работна дължина 440мм
С фланци



OTp*JJ)09lO2-UC(£ ft'c
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За

„Доставка на два броя магнито-индуктивни разходомери за нуждите на

„Топлофикация София” ЕАД

От „АКВА-90 Инженеринг“ ООД

След запознаване с публичната покана и документацията приемаме да изпълним поръчката в 
съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

У. Срок за доставка на два броя разходомери -  до 42 календарни дни ,  считано от 
датата на сключване на договора. За дата на доставката ще се счита датата на 
получаване на Работната площадка на Възложителя.

2. Гаранционен срок на доставени разходомери (е месеци)( не по-кратък от 24 
месеца): двадесет и четири месеца.

3. Условия на гаранционно обслужване: до два последователни работни дни; 
при невъзможност за отстраняване проблема на място апаратурата се демонтира и 
изпраща на производителя. Гаранцията не включва поражения настъпили следствие 
неправШ1ен монтаж или неправилна експлоатация в противоречие с изискванията на 
производителя, посочени в инструкцията за експлоатация. (Участникът посочва срокове 
за реакция и за отстраняване на грешки и несъответствия по време на гаранционНоту \ 
обслужване)

4. Срокът на валидност на офертата е 100 {сто) календарни дни, считано от 
крааната за подаване на офертите с краен срок до 20.09.2015 г. 1

5. Описание на предлаганите разходомери - S IE M E N S SITRANS FM 
MAGFLO, проточна част MAG 5100W за ОЦ „Земляне“ и MAG 3100 НТ за 1ЮЦ 
„Левски Г“, електронен блок за двата обекта MAG 6000 -  за подробности приложенията. 
(Участникът предоставя подробно описание на предлаганите магнито-индуктивните 
разходомери ,  включително наименование, тип ,  марка ,  вид и характеристики .  При 
непредставяне на описание на системата и/или при несъответствие с изискванията на 
възложителя ,  офертата ще бъде предложена за отстраняване).

Дат^рС^.*.(?.С,.2015 г. Име, подпис Н/йечат:
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П Р Е Д Л А Г А Н А  Ц Е Н А

от

„АКВА-90 Инженеринг“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за: „Доставка на два ( 
магнито-индуктивни разходомери за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД1

1. Общата дена за изпълнение на поръчката е: 13713,91 (Тринадео 
седемстотин и тринадесет и 0,91) лева без ДДС, съответно 16456,69 (Шестнаде< 
четиристотин петдесет и шест и 0,69) лева с вкл. ДДС. Цената се изписва цифром 
Посочената цена включва:

1.1. Единична цена за доставяния разходомер за ОЦ „Земляне” - 5870,95 лева
1.2. Единична цена за доставяния разходомер за ВОЦ „Левски Г” - 7842,9 
ДДС;

2. Предложената цена включва всички разходи за доставка и гаранционно п 
на магнитно-индуктивни разходомери. включително първоначална метрологична i
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3. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при усло] 
реда на проекта на договора.
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