
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА 
ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЕКТИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД 
ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ”

„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

„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
МЕГАПАРК Бизнес Център, бул. Цариградско шосе 115Г, офис С, етаж 6, вписано в 
Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с 
ЕИК000653802, представлявано от Димитър Марикин -  Управител, наричано за краткост в 
договора Изпълнител, от друга страна,

на основание чл. 101е от ЗОП, Заповед № 441 г. и утвърден Протокол № 1/14.10.2015г. от 
Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на участниците и 
избор на изпълнител за „Извършване на собствени периодични измервания на шум в 
околната среда в обектите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 2 /две/ години”, 
се сключи настоящият договор за следното:

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане 
собствени периодични измервания на шум в околната среда в обектите на „Топлофикация 
София” ЕАД за срок от 2 /две/ години, съгласно: Приложение № 1 - Техническо 
предложение на Изпълнителя и при цени, съгласно Ценово предложение на 
Изпълнителя - Приложение № 2, по местоположение на обектите, които са неразделни 
части от настоящия договор.
1.2. При изпълнение предмета на договора Изпълнителят е длъжен да се съобразява с 
изискванията на Възложителя и с разпоредбите на действащите нормативни актове и 
стандарти за този вид дейност.

2.1. Възложителят заплаща измерванията на шум в околната среда в обектите на 
„Топлофикация София” ЕАД по единични цени, както следва:
2.1.1. Единичната цена за измерване на еквивалентно ниво на шум в една точка е в размер 
на 23,00 (двадесет и три) лева без ДДС, съответно 27,60 (двадесет и седем лева и 
шестдесет стотинки) лева с ДДС.
2.1.2. Единичната цена за определяне на обща звукова мощност на площадка е в размер на 
28,00 (двадесет и осем) лева без ДДС, съответно 33,60 (тридесет и три лева и шестдесет 
стотинки) лева с ДДС.

ДОГОВОР

Днес, Q ?. , 1 1 , .  . 2015 г., в гр. София, между:
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ



2.1.3. Единичната цена за определяне на еквивалентно ниво на шум в места на въздействие е 
в размер на 23,00 лв. (двадесет и три лева) без ДДС, съответно 27,60 лв. (двадесет и седем 
лева и шестдесет стотинки) с ДДС., съгласно Ценово предложение на Изпълнителя - 
Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.
2.2. Единичните цени посочени в т. 2.1. от договора са фиксирани и не може да бъде 
променяни за целия срок на действие на договора, освен в предвидените в ЗОП случаи.
2.3. Стойността на настоящия договор не може да надвиш ава сумата от 10 000 лв. (десет 
хиляди лева) без ДДС за целия срок на договора.
2.4. Възложителят ще извършва плащания на дължимите суми, по всяка направена от него 
заявка, на 1 /една/ вноска без аванс, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 
датата на извършване на измерванията, на основание предоставени от Изпълнителя фактура 
и Протоколи от изпитванията в съответствие с чл.19 от Наредба №  54 от 13.12.20 Юг. за 
дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за 
изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в околната среда и Методика за определяне на общата 
звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне 
нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД-613/08.08.2012г. 
на Министъра на околната среда и водите.
2.5. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 
Изпълнителя при:

Б анка; БН П  Париба България 
IB AN: BG63BNP А94401020031410BGN 
BIC: BNPABGSX

2.6. Плащанията по договора се извършват само ако Възложителят няма забележки към 
извършената услуга.
2.7. Банковата сметка може да бъде променена с уведомително писмо от Изпълнителя до 
Възложителя, което ще има обвързваща сила и за двете страни по договора. Плащания 
направени преди получаването на такова уведомително писмо на актуалната сметка се 
считат за валидни.

III. СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Определените от Възложителя представители, подават писмена заявка за предстоящо 
измерване /по факс/ и съгласуват с Изпълнителя конкретната дата за предстоящото 
измерване при наличието на подходящи климатични и експлоатационни условия.
3.2, Настоящият договор се сключва за срок до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на подписването му от двете страни или до достигане на посочената в т 2.3. от 
договора максимална стойност, в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

4.1, Изпълнителят се задължава да извършва измерванията с акредитирана лаборатория, 
съгласно изискванията на Наредба №  54 от 13.12.20 Юг. за дейността на националната 
система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на 
собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум 
в околната среда и Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 
околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 
въздействие, утвърдена със Заповед № РД-613/08.08,2012г. на Министъра на околната среда 
и водите.
4.2, Изпълнителят се задължава да извърши измерванията след писмена заявка от страна на 
отговорните по договора лица на Възложителя, за всеки един от обектите.
4.3, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя списък на оторизираните
технически ГТИТ1Я ЧЯ ГТП̂ПАЛ̂ТЯ ия плгпплпя in ллтттопйир тгг»гт\«»хг ггг»



4.4. Изпълнителят няма право да извършва дейности извън договорените освен с писмено 
разрешение от страна на Възложителя, в противен случай те са за негова сметка.
4.5. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване предмета на 
договора, поради която причина да иска анекс към същия.
4.6. Изпълнителят е длъжен през целия период на действие на договора да има на 
разположение Акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Наредба №  54 от 
13.12.20 Юг. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната 
среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 
информация от промишлените източници на шум в околната среда и Методика за 
определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено 
предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със 
Заповед № РД-613/08,08.2012г. на Министъра на околната среда и водите.
4.7. Изпълнителят се задължава при писмена заявка за измерване от страна на Възложителя 
и съгласувани но конкретната дата за предстоящото измерване при наличието на подходящи 
климатични и експлоатационни условия, да изпрати свои служители.
4.8. Изпълнителят се задължава да предава на Възложителя изготвените протоколи в срок от 
20 /двадесет/ дни след извършване на измерванията.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5.1. Възложителят се задължава да приеме услугата, предмет на този договор, когато същата 
отговаря на изискванията, посочени в договора и приложенията към него.
5.2. Възложителят се задължава да осигури достъп на служителите на Изпълнителя до 
съоръженията.
5.3. Възложителят се задължава да оторизира лица, които имат право да възлагат на 
Изпълнителя замервания.
5.4. Възложителят се задължава да заплати договорените цени, съгласно раздел 2 от този 
договор, в сроковете и при условията на същия.

VI. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА

6.1. „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.
6.2. „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.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. 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



6.6. 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.
6.7. Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
6.8. 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.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Изпълнителят открива в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора, 
включително и за гарантиране качество на услугата 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 не го направи, Възложителят може да прекрати договора без 
предизвестие.
7.8. Възложителят освобождава гаранция по т.7.1. от договора в 30 (тридесет) дневен срок 
след изтичане срока на договора.

VIII. НЕУСТОЙКИ

8.1. Ако Изпълнителят не спази сроковете в раздел 3 от настоящия договор или други свои 
задължения, произтичащи от договора и приложенията към него, същият дължи на 
Възложителя неустойка в размер на 0,50 % от общата цена на договора за всеки просрочен 
ден, но не повече от 20 % от тази стойност.
8.2. Изпълнителят ще изплати сумите на неустойките за закъснение по предходната точка на 
този договор в рамките на 10 (десет) календарни дни, след писмено искане от страна на 
Възложителя.
8.3. В случай, че Изпълнителят не плати неустойката в срока по т.8.2., Възложителят има 
правото да удържи неустойката от дължимото плащане по договора или от гаранцията за 
изпълнение на договора.
8.4. При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,50% от общата 
стойност на забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от тази стойност.
8.5. Възложителят ще изплати сумите на неустойките за закъснение по предходната точка 
на този договор в срок от 10 (десет) календарни дни, след писмено искане от страна на 
Изпълнителя.
8.6. В случай, че размерът на причинените вреди и пропуснати ползи е по-голям от 
уговорената неустойка, неизправната страна дължи разликата до по-голяма сума.
8.7. При достигане на максималния размер на неустойката, определена в договора, 
Възложителят има право да прекрати договора в съответствие с раздел 10 на същия.
8.8. Възложителят има право да удържи дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение



договора до размера, уговорен в т.7.1. от настоящия договор и да представи съответния 
документ за това.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
9.1.1. с изтичане срока на действие на договора;
9.1.2. преди изтичане срока на действие на договора:
9Л.2.1, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, и след уреждане на 
финансовите взаимоотношения между страните;
9.1.2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните с 10 (десет) дневно 
писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната страна, и след уреждане на 
финансовите взаимоотношения между страните.
9.1.2.3. при достигане на посочената в т 2.3. от договора максимална стойност.
9.1.3. Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в 10 (десет) дневен срок в следните случаи:
9.1.3.1. ако Изпълнителят не изпълни някое от задълженията по договора;
9.1.3.2. при достигане максималния размер на неустойката, определен в договора;
9.1.З.4. в случаите на т. 6.8. от договора.

X. КОМУНИКАЦИИ И ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

10.1. 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 или електронна поща.
10.2. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез 
препоръчана поща, по факс или по електронна поща на следните адреси:

За Възложителя:
- Топлофикационен район „София Изток”
ул. „Димитър Пешев” № 6, тел. 02/ 9732758, лице за контакт: г-жа Янка Иларионова
- Топлофикационен район „София”
ул. „История славянобългарска” № 6, тел. 02/ 813155» лице за контакт: г-жа Елена Тодорова
- Топлофикационен район „Земляне”
ул. „Природа” № 2, тел. 02/ 9153948, лице за контакт: г-жа Ани Боянова
- Топлофикационен район „Люлин”
ул. „Владимир Зографов” № 90, тел. 02/8145310, лице за контакт: г-жа Росица. Кръстева 

За Изпълнителя:
Албена Амзина - Иванова Константин Николов
Началник отдел „Екология” Мениджър „Развитие на бизнеса”
бул. „Цариградско шосе” № 115г, офис С бул. „Цариградско шосе” № 115г, офис С
1784 София, България; 1784 София, България;
тел.: 02/ 91015; 0887 616221 тел.: 02/ 91015; 0879 298655
факс: 02/ 9433427 факс: 02/ 9433427
e-mail: albena.amzina@sgs.com e-mail: konstantin.nikolov@sgs.com

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

XL ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на 
адреса, друга регистрация или отговорните липа за изпълнението ня япггтппя r mnv тш s
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11.2. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза 
или на договора като цяло.
11.3. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимно 
свързани и взаимно обясняващи се.
11.4. 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 български съд.

Настоящият договор в едно с приложенията към него се изготви и подписа в 2 (два) 
еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от деня на 
подписването му и от двете страни.

Неразделна част от договора са:

Приложение № 1 - Техническо предложение на Изпълнителя 
Приложение № 2 - Ценово предложение на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ



ДО
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
(наименование на участника) 

представлявано от Димитър Христов Марикин,
{трите имена па законния представител или изрично упълномощеното лице на участника), 
в качеството си на Управител на СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД 
(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка, възлагана чрез 
публична покана с предмет: „Извършване на собствени периодични измервания на шум 
в околната среда в обектите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 2 /две/ 
години”, представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката, както 
следва:

1. Запознахме се с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и за 
изпълнение на обществената поръчка, посочени в публичната покана и документацията за 
участие, които заявяваме, че приемаме.

2. Декларираме, че:

- Преди започване на измерването ще представим на определените лица от страна на 
„Топлофикация София” ЕАД, декларация, че средствата и методите, използвани за 
периодичните измервания, предмет на поръчката, отговарят на изискванията, определени в 
Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, 
утвърдена със Заповед Ха РД-613/08.08.2012г. на Министъра на околната среда и водите.

- Ще извършим всички измервания и изчисления при спазване изискванията на Наредба №  
54 от 13.12.201 Ог. за дейността на националната система за мониторинг на шума в 
околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне 
на информация от промишлените източници на шум в околната среда и Методика за 
определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено 
предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със 
Заповед № РД-613/08.08.2012г. на Министъра на околната среда и водите.

- Ще регистрираме и обработим резултатите от извършените измервания и ще издадем 
необходимите протоколи от изпитванията в съответствие с чл. 19 от Наредба № 54.

- Протоколите от извършените измервания ще съдържат мониторинговите наблюдения на 
показателите на шум в околната среда в обектите на „Топлофикация София” ЕАД и ще 
включват:

• Обща звукова мощност на площадката;
• Еквивалентни нива на шум в определени точки по контура на площадката;



• Еквивалентни нива на шум в местата на въздействие (ако такива са установени).

Измерванията/изчисленията на показателите на шум ще се провеждат:
• дневно и нощно (при необходимост) за обекти ТЕЦ „София”, ТЕЦ „София-Изток”, 

ОЦ „Люлин”, ОЦ „Земляне”;
• дневно, вечерно и нощно за ВОЦ „Суха река”, ВОЦ „Хаджи Димитър”, ВОЦ 

„Левски-Г”, ВОЦ „ИнжстроЙ”, ВОЦ „Овча купел 1” и ВОЦ „Овча купел 2".

- Изготвените протоколи ще предаваме на Възложителя в срок от 20 /двадесет/ дни след 
извършване на измерванията.

3. Настоящата оферта е със срок на валидност 60 /шестдесет/ дни от крайния срок 
за представяне на офертите;

Дата; 12,10.2015 г. 
гр, София Подпис:



до
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А
от

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка, възлагана чрез 
публична покана с предмет: „Извършване на собствени периодични измервания на шум 
в околната среда в обектите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 2 /две/ 
години”, представяме нашата Ценова оферта за изпълнение на поръчката:

1. Единичната цена за измерване на еквивалентно ниво на шум в една точка е в 
размер на 23,00 (с думи: двадесет и три) лева без ДДС, съответно 27,60 (с думи: двадесет и 
седем лева и шестдесет ст.) лева с ДДС.

2. Единичната цена за определяне на обща звукова мощност на площадка е в размер 
на 28.00 (с думи: двадесет и осем) лева без ДДС, съответно 33,60 (с думи: тридесет и три 
лева и шестдесет ст.) лева с ДДС.

3. Единичната цена за определяне на еквивалентно ниво на шум в места на 
въздействие е в размер на 23,00 (с думи: двадесет и три) лева без ДДС, съответно 27,60 (с 
думи: двадесет и седем лева и шестдесет ст.) лева с ДДС.

Всяка от единичните цени включва всички необходими разходи за изпълнение на поръчката 
(транспортни разходи, командировъчни и други) в съответствие с изискванията на 
Възложителя.

В случай на разминаване между изписаните с цифри и с думи цени, за меродавни се считат 
изписаните с цифри.

Дата; 12.10.2015 г. 
гр. София Подпис;


