
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД
ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ 
ПРЕД ГОРЕЛКИ НА ВК-3 В ОЦ „ЗЕМЛЯНЕ”

ДОГОВОР

Днес, 2015 г., в гр. София, между:

| топлофикация
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уд. София П£Л
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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

и
„СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

Сердика, ул. „Локомотив” № 3, вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 030217255, представлявано от 
Стоил Стоилов -  Председател на СД, наричано за краткост в договора Изпълнител, от 
друга страна,

на основание чл. 101е от ЗОП, Заповед № 466/06.11.2015 г. и утвърден Протокол № 
1/20.11.2015 г. от Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на 
участниците и избор на изпълнител за „Доставка на регулатор за налягане на природен 
газ пред горелки на ВК-3 в ОЦ „Земляне”, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане доставка на 
регулатор за налягане на природен газ пред горелки на ВК-3 в ОЦ „Земляне”, наричана за 
краткост в договора „стока”, конкретизирана по вид и технически данни, съгласно 
Техническо задание на Възложителя - Приложение № 1, Техническо предложение на 
Изпълнителя - Приложение № 2 и по цени, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя -  
Приложение № 3, които са неразделна част от настоящия договор.
1.2. Доставката ще бъде придружавана от следните документи на български език или 
придружени с превод на български език:
1.2.1. Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към 
продуктите за доставеното оборудване;
1.2.2. Сертификат за качество;
1.2.3. Резултати от изпитания на газовият регулатор;
1.2.4. Инструкция на български език за монтаж, експоатация и ремонт.
1.3. Приемането на стоката ще се извърши с приемо-предавателен протокол, подписан от 
лицата, отговорни за изпълнението на договора, ако Възложителя няма забележки към 
Изпълнителя.
1.4. При изпълнение предмета на договора Изпълнителят е длъжен да се съобразява с 
изискванията на Възложителя и с разпоредбите в действащите нормативните актове за този 
вид дейност.

2. СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Срокът за доставка е 100 (сто) календарни дни, считано от датата на подписването на 
договора от двете страни.
2.2. Договорът се сключва за срок до изтичане на предложения от участника 
гаранционен срок на доставената стока.



2.3 За дата на доставката ще се счита датата на получаване на стоката в склада на 
„Топлофикация София” ЕАД, ОЦ „Земляне”, ул. „Костенец” № 5, гр. София, 
удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от 
лицата, отговорни за изпълнението на договора.

3. ЦЕНА

3.1. За изпълнение на предмета на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя обща 
цена в размер на 24 515 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин и петнадесет лева) без 
ДДС, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя -  Приложение № 3, неразделна част от 
настоящия договор.
3.2. В цената по т.3.1. са включени всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на 
договора.
3.3. Договорената цена съгласно т.3.1. е фиксирана и не може да бъде променяна за целия 
срок на действие на договора, освен в предвидените в ЗОП случаи.

4. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Възложителят заплаща цената на стоката в 30 (тридесет) дневен срок след подписване 
на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, представяне на 
всички изискуеми документи и фактура.
4.2. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 
Изпълнителя, при:

Банка: Обединена Българска Банка 
IB AN: BG52UBBS 8423 1010 582214 
BIC: UBBSBGSF

4.3. Плащанията по договора се извършват само ако Възложителят няма забележки към 
извършената доставка.
4.4. 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.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят се задължава да приеме стоката, предмет на този договор, когато същата 
отговаря на изискванията, 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 договорените изисквания, като отрази своите забележки в 
протокола по т. 1,3. от договора.
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 към 
доставката.
5.4. Възложителят се задължава да уведомява писмено Изпълнителя за рекламации, относно 
количествени или качествени несъответствия на доставката, най-късно в срок от 10 (десет) 
работни дни от доставката. Ако Възложителят не направи това, стоката се смята за 
одобрена.
5.5. При констатирани недостатъци на доставената стока, Възложителят има право да иска 
тя да бъде заменена с качествена такава, като определи подходящ срок, в който 
Изпълнителят безвъзмездно да отстрани недостатъците. Ако Изпълнителят откаже да 
замени стоката с недостатъци, Възложителят има право:
5.5.1. да прекрати договора;
5.5.2. да намали съответно дължимото плащане или
5.5.3. да усвои гаранцията за изпълнение на договора.
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6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Изпълнителят се задължава да изпълни качествено и в срок договорената доставка, 
предмет на настоящия договор.
6.2. Изпълнителят гарантира, че извършената доставка е в пълно съответствие с 
изискванията, установени в договора и приложенията към него.
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 Възложителя в 3 (три) дневен срок 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 да започне отстраняване дефектите, появили се в 
гаранционния период, в 3 (три) дневен срок от писмено уведомяване от Възложителя.
6.8. Изпълнителят има право да получи договорената стойност в т.3.1. от настоящия договор.

7. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Изпълнителят открива в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора, 
включително и за гарантиране качество на доставката 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 на гаранционния срок на доставената стока.
7.9. Гаранционният срок на доставената стока е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 
датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка и прием на същата без 
забележки от страна на Възложителя.

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.
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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 тя 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. Рекламациите трябва да бъдат валидно предявени само в писмена форма и при 
положение, че индивидуализират рекламираната стока към тях. Разходите по рекламацията 
са за сметка на Изпълнителя.
10.2. Рекламации за количество и качество се предявяват в рамките на 10 (десет) работни
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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.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
11.1.1. с изтичане срока на действие на договора;
11.1.2. преди изтичане срока на действие на договора:
11.1.2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, и след уреждане на 
финансовите взаимоотношения между страните;
11.1.2.2. 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.
11,1,3. Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в 10 (десет) 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.

12.1. 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 e-mail.
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:

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

12. КОМУНИКАЦИИ

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
ул. „Ястребец” 23 Б 
1680 София, България 
тел.: 02/903 3228 
факс: 02/ 859 4149 
e-mail: mto@toplo.bg

„СТAPT-ИНЖЕНЕРИНГ” АД
ул. „Локомотив” № 3
1220 София, България
тел.: 02/931 07 84
факс: 02/931 07 68
e-mail: automation@starteng.com

13. ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

13.1. Лицата отговорни за изпълнението на договора са:

За Възложителя:
Бойко Боянов
Главен инженер ВОЦ „Земляне” 
тел.: 0895 553 304

За Изпълнителя;
Методи Николов
Р-л клон, Автоматизация” 
тел.: 0898 690 703 
e-mail: nikolov@starteng.come-mail: b.boyanov@toplo.bg
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14 Л. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на 
адрсса, друга регистрация или отговорните лица за изпълнението на договора в ерок до 5 
(пет) календарни дни, считано от датата на промяната.
14.2. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло.
14.3. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимно 
свързани и взаимно обясняващи се.
14.4. 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, 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 -  Техническо задание 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

Техническо задание

Предмет на поръчката;
Да се достави 1 (един) брой регулатор за налягане на природен газ пред горелки на ВК- 
в ОЦ „Земляне”

Характеристики на регулатора:

1.1. Регулиран флуид- природен газ
1.2. Състав на природният газ:

СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ 

Сборен ГИС -1 Негру Вода - ГИС Провадия

ОТ: 2015-09-01 09:00:00 до 2015-10-01 08:00:00

№ СЪСТАВ ФОРМУЛА стойност Мол %
1 МЕТАН СН, 95,27991 %
2 ЕТАН СгН6 2,65664 %
3 ПРОПАН с 3н8 0,87372 %
4 и-БУТАН 1—С^Н^о 0,14111 %
5 н-ВУТАН n —C^Hjo 0,13895 %
6 и-ПЕНТАН 1 — 2,2 0,02789 %
7 Н-ПЕНТАН n-CjH^ 0,02055 %
8 нео-ПЕНТАН neo-C5H12 0,00000 %
9 ХЕКСАН И ВИСШИ i-C6Kx4 0,01790 %

10 АЗОТ Щ 0,63097 %
11 ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС C02 0,21236 %
12 СЕРОВОД.+МЕРКАП. H2S+MERCAP 0,00017 г/нм3
13 ПЛЪТНОСТ r 0,70626 кг/км3
14 НИСША КАЛОРИЧНОСТ 0 8261 ккал/нм3
15 ВИСША КАЛОРИЧНОСТ Q 9154 ккал/нм2
16 ТОЧКА яа РОСА T -16,5 °С

1.3. Тип -  аксиален
1.4. Управление -  пилотно
1.5. Налягане на природният газ на вход газов регулатор -  Р1 = от 2 до 6 bar.
1.6. Налягане на природният газ на изход газов регулатор -  Р2= от 50 до 400 mbar.
1.7. Qpa60TH0=0T 2000 nm3/h до 15 000 nm3/h при работно входно налягане 6 bar.
1.8. Оработно=от 2000 nm3/h до 10 000 nm3/h при понижено работно входно налягане 2 bar.
1.9. Предпазно отсекателен вентил по изходящо налягане
1.10. Налягания, на които да сработва вграденият предпазно отсекателен вентил 
Изходящо налягане ниско- 0,1 b a r ,високо- 0,55 bar
1.11. Температура на природният газ от минус 10°С до плюс 15 °С
1.12. Монтаж към газопровода на фланци
1.13 DN-150 /монтажно изискване/
1.14 Строителна дължина 440 мм /монтажно изискване/



ДО
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
За

„Доставка на регулатор за налягане на природен газ пред горелки на ВК-3 в ОЦ
„Земляне”

От “С Т А РТ И нж енеринг” А Д
/наименование на участника/

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

А) Газ- регулатор за налягане AFV DN 100 ANSI 300 с пилот Z/ZSC 100 с 
отсекател S200 DN 100 PN16, вграден спирателен клапан, ELSTER, Germany

- Тип: AFV
- Аксилен;
- Управление -  пилотно;
• Корпус: Silumin;
• Входно налягане / налягане на природния газ на вход газов регулатор -  Р1 : 

от 2 до 6 bar;
• Изходно налягане /налягане на природния газ на изход газов регулатор -  

Р2: от 50 до 400 mbar;
• Q работно -  от 2000 nm3/h до 15 000 nm3/h, при работно входно налягане 6 

bar;
• Q работно -  от 2000 nm3/h до 10 000 nm3/h, при понижено входно налягане 2 

bar;
• Дебит шах: 20 000 Nm3 /h;
• Вид на газ: природен газ;
• Предпазно отсекателен вентил по изходящо налягане;
• Наляхания, на които да сработва вградения предпазно отсекателен вентил. 

Изходящо налягане ниско -  0,1 bar, високо ~ 0,55 bar;
• Температура на природния газ от: -100 С до + 15° С;
• Монтаж към газопровода на фланци;
• Фланци: DN -  150 /монтажно изискване/;
• Строителна дължина 440 шш/монтажно изискване/.

Налягане допустимост: 8 bar 
В съответствие с DVGW GAD, PED, АТЕХ, СЕ маркировка.

Количество: 1 брой.



1. Време за доставка: 100 календарни дни от поръчката.
2. Условия за доставка: франко склад на ТЕЦ Земляне.

Системата за регулиране на налягане на газ може да бъде доставена напълно 
сглобена, тествана за функционалност, съгласно регламентите на ЕС. Всички заварени 
фитинги необходими за системата, ще бъдат монтирани и доставени 100% тествани за теч и 
непроницаемост, сила, заваряване с ТЮ 141 процес.

Използваните материали и фланци са съгласно DIN 2633 PN16 и тръби от стомана 
SCH40 API5L Grade В.

Системата ще бъде боядисана с два слоя боя, един за защита от корозия и един 
финален в жълт цвят .

Системата за регулиране на газ ще бъде придружена с техническа документация, 
инструкции с данни за управление и поддръжка и всички удостоверения на хартиен носител 
и на CD-ROM.

(*Прилага се пълно техническо описание на предложеното оборудване на български език 
или придружено с превод на български език. придружено с:
-Каталози за оборудването с маркиране на същите в каталога;)

1. Срокът за доставка е 100 календарни дни (словом: сто), считано от датата на
подписване на договора.

2. Доставката ще бъде придружавана със следните съпроводителни документи
представени на български език или придружени с превод:

2.1.Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към
продуктите за доставеното оборудване;
2.2. Сертификат за качество;
2.3. Резултати от изпитания на газовият регулатор;
2.4. Инструкция на български език за монтаж, експоатация и ремонт.

3. Място на доставка е склада на „Топлофикация София” ЕАД, ОЦ „Земляне”, ул. 
„Костенец” № 5, гр. София.

4. Срок на валидност на офертата - 60 дни (не по-кратък от 60 (шестдесет) дни от 
крайния срок за представяне на офертите);

5. Гаранционният срок - 24 месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца от 
датата на приемане на стоката)

Дата: 04,11.2015 г. 
гр. София Подпис:



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

от
“СТАРТ Инженеринг ” АД

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта з а ; ,Доставка на регулатор за 
налягане на природен газ пред горелки на ВК-3 в ОЦ „Земляне”

1. Обща цена на поръчката е в размер на 24 515 лв. /словом: двадесет и четири хиляди 
петстотин и петнадесет лева/, без ДДС, съответно 29 418 лв. /словом: двадесет и 
девет хиляди четиристотин и осемнадесет лева/ с включен ДДС.

В посочената от нас стойност са включени всички разходи за доставка на стоката.

2. Плащането от цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда 
на проекта на договора.

Дата: 04.11.2015 г. 
гр. София Подпис:


