
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ” ЕООД _— ____
ПРЕДМЕТ: „ПОСЛЕДВАЩА МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРК А , НА^ТШШОМЕРИ И 
ВОДОМЕРИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД” - № 2 I

ДОГОВОР

Днес, 2016 г., в гр. София между: i

„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 представлявано от Георги Беловски -
Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора Възложител, от една страна

и

„АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж. к. „Лагера”, бл. 55, Вх. В, ет. 1, ап. 37, вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието с представлявано от
Цветко Зубев, действащ в качеството си на пълномощник на Стефан Вълев -  Управител на 
„АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ” ЕООД, редовно упълномощен с пълномощно с per. № 
1390/07.03.2016г. наричано за краткост в договора Изпълнител, от друга страна,

на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП и Решение № 200/27.05.2016г. на Изпълнителния директор 
на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител по 
обществена поръчка с предмет: „Последваща метрологична проверка на топломери и 
водомери на „Топлофикация София” ЕАД”, се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане 
„Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на „Топлофикация 
София” ЕАД” по обособена позиция № 2 „Проверка на топломери в ТР „София Изток”,
за период от 3 (три) години в съответствие с изисквания на Закона за измервания и съгласно 
Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя -  Приложение № 1 и Приложение № 2 и 
Заявление Образец № 3, съгл. Заповед № А-26/10.11.2003 г. на Главния директор на Главна 
дирекция „Мерки и измервателни уреди” - Приложение № 3, неразделна част от настоящия 
договор.
Чл.2. На проверка подлежат:
1. Електронен блок;
2. Разходомер;
з. Комплект термосъпротивления.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З. (1) Единичните цени за метрологична проверка на един топломер заедно с холограмните 
знаци за извършена проверка и издаване на Свидетелство за съответствие са, както следва:

Единична цена за проверка на един топломер, 
лв. без ДДС

Номинал Номинал Номинал Номинал Номинал Номинал Номинал Средноаритмети
ен дебит ен дебит ен дебит ен дебит ен дебит ен дебит ен дебит чна стойност на

на на на на на на на предложените
топломер топломер топломер топломер топломер топломер топломер единични цени

а- 1,5 а - 2,5 а- 3 а - 3,5 а - 6 а - 10 а- 15
m3/h nrVh m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

?У



38,50 лв. 38,50 лв. 38,50 лв. 38,50 лв. 38,50 лв. 38,50 лв. 38,50 лв. 38,50 лв.

(2) Посочените единични цени са в лева, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя -  
Приложение № 2.
Чл.4. Заплащането се извършва по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след 
подписване на приемо-предавателни протоколи, въз основа на издадена от Изпълнителя 
фактура.
Чл.5. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 
Изпълнителя при:

Банка; УниКредит Булбанк

Чл.6. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят 
извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 
Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. Изпълнителят се задължава да извърши метрологична проверка на топломери, съгласно 
Графика за проверка и Заявление обр.№3, на основание чл.842 от Наредбата за средства за 
измерване, които подлежат на метрологичен контрол,
Чл.8. (1) Изпълнителят се задължава да издаде за извършената последващата периодична 
метрологична проверка, съгласно Закона за измерванията, знак ~ стикер и Свидетелство за 
съответствие.
Чл.9. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя средствата за измерване (СИ) 
сглобени, готови за монтаж и експлоатация.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЧлЛО. (1) Възложителят се задължава да представи актуални графици за проверки на 
топломери. График за 2016 година се представя в срок до 5 работни дни след сключване на 
договора. За всяка следваща година графиците се представят в началото на периода -  м. 
януари.
(2) Ако се налагат промени в графика, същият се актуализира и се представя на Изпълнителя в 
срок от 5 работни дни преди месеца, в който има промяна.
Чл.11. Възложителят се задължава за своя сметка да организира транспорта за доставка на 
топломерите до и от лабораторията на Изпълнителя.
ЧлЛ2. Възложителят се задължава да посочи длъжностно лице, което ще отговаря за 
изпълнението на договора и ще получи проверените топломери и оформи необходимите 
документи: приемо-предавателен протокол, фактури и др.
Чл.13. Възложителят се задължава да предостави топломерите технически изправни, 
почистени и окомплектовани.
ЧлЛ4. Възложителят се задължава да заплати стойността на извършените проверки по начин и 
в срок, предвидени в договора.

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл.15. При предаването и получаването на всяка отделна партида на топломери се съставя 
приемо-предавателен протокол, с посочване на броя и видовете предадени и получени 
топломери, който се подписва от определени от съответната страна длъжностни лица.



ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.16. Изпълнителят издава в полза на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 
15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/, за Обособена позиция № 2 „Проверка на топломери 
в ТР „София Изток”.
Чл.17. Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на неотменима и безусловна 
банкова гаранция, издадена от обслужващата банка на Изпълнителя или парична сума, 
преведена по банковата сметка на Възложителя при подписване на договора.
Чл.18. 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, като представи 
съответният за това документ. Ако не го направи, Възложителят може да прекрати договора 
без предизвестие.
Чл.19. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение по чл.16 в рамките на 30 
(тридесет) календарни дни след изпълнение предмета на договора.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.20. „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.
Чл.21. „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.
Чл.22. 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.
Чл.23. 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.
Чл.24. 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.
Чл.25. 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.
Чл.26. Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл.27. 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.

НЕУСТОЙКИ

Чл.28. При неспазване срока на проверка, съгласно Графици за проверка на топломери, които 
ще се предоставят в срокове съгласно чл.10, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 % 
от стойността на забавената партида топломери за всеки просрочен ден.



Чл.29. При неизпълнение на друго задължение и неспазване на сроковете по договора 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% от общата стойност на забавената сума за 
всеки ден закъснение, но не повече от 20% от тази стойност.
Чл.ЗО, При неизпълнение на задълженията и неспазване на сроковете по договора от страна на 
Изпълнителя, Възложителят има право да удържи стойността на неустойката от стойността на 
гаранцията за изпълнение или от следващо дължимо заплащане.
Чл.31. При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,5% от общата 
стойност на забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 20% от тази стойност. 
Чл.32. В случай, че Възложителят се е възползвал от правото си по чл.30 и е удържал 
неустойката от стойността на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен да допълни 
гаранцията до пълния й размер, съгласно договора, и в 10 дневен срок да представи съответния 
за това документ на Възложителя.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.ЗЗ. (1) Договорът се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписването 
му.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 
(петнадесет) дневно писмено предизвестие отправено от изправната до неизправната страна;
3. Едностранно от Възложителя с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие при системно 
неспазване на Графика за проверка на топломери;
4. При условията на чл.27 от договора.

УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Чл.34 (1) В случай, че изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, 
той е длъжен да сключи договор със същия/те в срок от три дни от сключване на настоящия 
договор. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от 
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
(2) Изпълнителят няма право да:
1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 
или 5 от ЗОП;
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 
от ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение 
на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 
случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.
(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 
Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение 
на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.
(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение.
(5) Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи Изпълнителят 
сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на т. 1 ~ 4.



I

Д Р У Г И  У С Л О В И Я

Чл. 35. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена 
форма, включително и по факс от упълномощените представители на страните.
Чл. 36. (1) Адресите на страните по договора са, както следва:

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата 
страна, съобщенията ще се считат за редовно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
Чл. 37. За всеки спор относно съществуването и действието на договора или във връзка с 
неговото нарушение, включително спорове и относно действителността, тълкуването, 
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му -  частично или цялостно, както и за 
всички въпроси, неуредени в този договор, се прилагат разпоредбите на българското 
гражданско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.
Чл. 38. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство и спорът се отнася за решаване пред компетентния български 
съд.

Неразделна част от договора са:
Приложение № 1 -  Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение № 2 -  Ценово предложение на Изпълнителя. I
Приложение № 3 - Заявле № 3

на Възложителя:
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
1680 София, България
ул. „Ястребец” № 23Б
тел.: 02/903 31 06
факс: 02/859 4149
e-mail: mto@topIo.bg

на Изпълнителя:
„АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ” ЕООД 
1309 София, България
ж.к. „Зона Б-19”, ул. „Перник”, до блок 11-12 
тел.: 0888 858 896 -  Цветко Зубев 
тел./факс: 02/920 01 93; 02/ 929 15 51 
e-mail: akva__bilding@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Георги Беловск] 
Изпълнителен Д 1

Съгласували:
Зам. Изпълнителен д)

Директор Дирекция,,

Директор Дирекция „ИП’ ...
/Т<

Директор Дирекция „ЕД”: ...

/
/и?

Главен счетоводител:
/Стефа!

Ръководител отдел „ОП”:

Ръководител отдел „MTC’̂ i
/Г

Изготвил:
юрисконсулт отдел „ОП”:

mailto:mto@topIo.bg
mailto:akva__bilding@abv.bg


П р едл ож ен и е за и зп ъ л н ен и е на общ ествената поръчка

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на „Топлофикация 
София” ЕАД”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „П роверк а на топ лом ер и  в ТР „С оф ия И зток ”.

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане 
на обществена поръчка приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите 
изисквания и условия, както следва;

1. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни 
за срок от 120 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2. Срокът за извършване на дейности по договора е за период от три години.

3. Срокът за проверка на топломерите е до 4 (четири) календарни дни от датата на 
подписване на протокол за предаване и съгласно графика за проверка по месеци.

4. Лабораторията, в която ще бъде извършена проверката на топломерите се намира 
на адрес: гр. София, ул.“Перник“, до блок 11-12 и ул. „Хр. Матов“ 80.

Дата: 15.04.2016 г. С уважение:

От „Аква Билдинг Сървиз“ ЕООД
(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

(Стефан Въде]

(име, длъжност, подпл



I

до
„ТОПЛОФИКАЦИЯ -  СОФИЯ” ЕАД
ГР. СОФИЯ
ул. „ЯСТРЕБЕЦ” №23Б

П Р Е Д Л А Г А Н А  Ц Е Н А

По обособена позиция 2; „Проверка на топломери в ТР „София Изток”

от
„Аква Билдинг Сървиз“ ЕООД

(пълно наименование на участника)

Уважаеми Дами и Господа,

Представяме на Вашето внимание ценовата си оферта за: „Последваща 
метрологична проверка на топломери и водомери на „Топлофикация София” ЕАД”, 
по обособена позиция 2

топломера -
Е т ш щ щ  Щ  без ; -

1,5
38,50 (Тридесет и осем лева и петдесет стотинки)

2,5 38,50 (Тридесет и осем лева и петдесет стотинки)

3 38,50 (Тридесет и осем лева и петдесет стотинки)

3,5 38,50 (Тридесет и осем лева и петдесет стотинки)

6 38,50 (Тридесет и осем лева и петдесет стотинки)

10 38,50 (Тридесет и осем лева и петдесет стотинки)

15 38,50 (Тридесет и осем лева и петдесет стотинки)

При несъответствието между изписването на цените, е валидна цена

Дата; 15.04.2016 г. С уваже]

(Стефан Въле
(име, длъжност, по MJ.UJ.V П ilV'ltiL)



Обр.№3
За СИ при доставка на вода, 

горива и енергия до потребителите

До АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ " ЕООД

Ф- СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

за последваща периодична проверка на средства за измерване, съгласно 
Наредба за средствата за измерване подлежащи на метрологичен контрол

От "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

гр. София, улТЯстребец" №23 Б

З А Я В Я В А М,

че на територията на

гр, София - ТР "София Изток"

за която има издадена лицензия №Л-33-05/15.11.2000 г. от Държавната комисия за енергийно регулиране

използвам в случаите по чл.5 от Закона за измерванията

ултразвукови топломери "MULTICAL", темп. обхват 10.,.160 °С, темп. разлика 3...150 К, Dn15.,,.Dn50; ултразвукови 

топломери "SPX Pollustat2WR4", темп. обхват 10...180 °С, темп. разлика 3...110 К, Dn15....Dn50; ултразвукови 

топломери "SHARKY 775", темп. обхват 5...130 °С, темп. разлика 3... 177 К, Dn15,...Dn20 и ултразвукови топломери 

"SHARKY 775", темп. обхват 5...150°С, темп. разлика 3...177 К, Dn25....Dn50

Общ брой средства за измерване, 
подлежащи на проверка

Съгласно междупроверочния интервал, заявявам по години както следва:

2396 ултразвукови топломери "MULTICAL", темп. обхват 10...160 °С, темп. разлика 3...150 К, Dn15....Dn50; 

ултразвукови топломери "SPX Pollustat 2WR4", темп. обхват 10...180 °С, темп. разлика 3...110 К,

Dn15 ..,,Оп50;ултразвукови топломери "SHARKY 775", темп, обхват 5... 130 йС, темп. разлика 3...177 К, Dn15....Dn20 и 

ултразвукови топломери "SHARKY 775", темп. обхват 5...150 °С, темп. разлика 3...177 К, Dn25....Dn50

втора година

2396 бр.

Време и място на извършване на проверката:

Проверката ще се извърши през: м. юли-декември 2016 г.

в лаборатория

на заявителя:



ОП2

ГРАФИК ЗА ПРОВЕРКА НА ТОПЛОМЕРИТЕ В ТР "СОФИЯ ИЗТОК"

месец брой
м. VII.2016 г. 400
м. VIII, 2016 г. 547
м. IX.2016 г. 556
м. Х.2016 г. 464
м. XI.2016 г. 335
м. XII.2016 г. 94
ОБЩО ЗА 2016 г. 2396

/

Възлож] 
Георги I 
И зпълн

Изпълни

Съглсув

1............
Директор

2...............
Р-л отде;

Изготви;
1........ ^
Метролог
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Индекс Наредител Получател Сума

1 АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ ЕООД ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 15 000,00

Банков код
UNCR9660 

Номер с/ка 
1009341416 

Детайли 1
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ьанков код 
00000000 

Номер с/ка 
1011253302 

Детайли 2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Форма Падеж на 
Единичен 20.06.2016

Име на оригинален файл Име на файл

Тил сесия Банков парам. файл Номер ордер Комуник статус
BGI HVBBES A2AS Успешно предаване
Резултат от комун.
1 Нареждането е предадено успешно

{Край на списъка) Б ъ л г а о с к и  м естни  п пяш аи ш


