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Д О Г О В О Р
Днес ј4.11.2014г., в гр.Варна, се сключи настоящият договор между :
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", със седалище и адрес на управление : гр .Варна,
ул ."Васил Друмев", № 73, Булстат 129004492, представлявано от началника му капитан I ранг, проф .д. в.н . Боян Кирилов Медникаров и главния счетоводител
Милена Стоянова Банкова, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
И

"Термал инженеринг" ООД, със седалище и адрес на управление : Гр .
Бургас , ул . " Трайко Китанчев" Ns 36 , c EHK 102130456, представлявано от Тодор
Андонов Андонов, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, като
страните се споразумяха за следното :

-

I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл .1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
строително — монтажни и ремонтни дейности подмяна на дограма, съгласно
утвърдено от Възложителя Техническото задание за строително — монтажни и
ремонтни дейности и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на изпълнителя и
посочените от изпълнителя в ценовото му предложение цени за ПОЗИЦИЯ 4—
"СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ПОДМЯНА НА ДОГРАМА ВЪВ
ВОЙСКОВИ РАЙОН Ns1315 — ВВМУ" състоящи се от демонтиране на стара
дървена дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма и обръщане с
гипскартон , подмазване и фугиране със силикон отвън .
Чл.2. SЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да

изпълни посочените строително -ремонтни дейности при спазване на условията,
уговорени в настоящия договор и след писмена заявка от Възложителя .
II. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ . ПЛАЩАНЕ
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума, съгласно
оферта с вx.Ns 2138/10.07.29014 г. в размер на 49 718.81 лв . (четирдесет и девет
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хиляди седемстотин и осемнадесет лева 0.81 ст.) с включен ДДС с платехt~
нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ДСК ЕАД ФЦ, Гр . Бургаё,

ул."Васил Априлов"12 BIC код : STSABGSF; IBAN BG58STSA9300000353479,
след приемане с Протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на СМР и след
представяне на фактура и обхваща всички дейности до окончателното завършване
на обекта и Оо/о непредвидени работи.
Чл .4. Възложителят заплаща дължимата сума на два етапа:
Първи етап - при завършен етап на строителната дейност, отговарящ на '/2 с
СМР по позицията в размер на 50% от договорената стойност и
Втори етап - след окончателното завършване на СМР с Акт .№ 19 останали
5 О% по договора .
III. СРОК НА ДОГОВОРА. ГАРАИЦИОНЕН СРОК
Чл .5. Настоящият договор е в действие от датата на подписването му от двете
страни и изтича с изпълнението на строително-ремонтните дейности .
Чл . б . Гаранционният срок за изпълнението на възложените дейности е
ет
години .
IV. ПРАВА И ЗА.ДЪЛЖЕНИЯ ИА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да създаде необходимата организация по
пропускателния режим , след като получи от ИЗПЪТНHТЕЛЯ списък с
автомобилите и служителите , които ще бъдат ангажирани с изпълнението на
строително-ремонтните и монтажни работи .
Чл.8.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител за контакт с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и подписване на документи - капитан I ранг Светослав
Димитранов .
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛИИТЕЛЯ
дължимата сума, определена в чл .3 в срок до 30 дни след представянето на
фактурата.
V. ПРАВА И 3АДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
~
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши, посочените в раздел I,
точка 1 дейности, в съответствие с изискванията на нормативните документи и прг
спазване на изискванията за качество в срок от 30 ( тридесет ) календарни дни .
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи списък на служителите
които ще извършват ремонта /трите имена и ЕГН/, данни за служебнитЕ
автомобили , които ще се използват в процеса на работа и данни за водачите ил
/трите имена и ЕГН/.
Чл.12. ИЗIIЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително -ремонтните ~
монтажни дейности по настоящия договор на цени , съгласно подадената оферта с
вх .Nо : 213 8/ 10.07.2014 г.
Чл.13. ИЗПЪЛИИТЕЛЯТ се задължава да изпълни СМР с квалифицираі
персонал , със свой транспорт и материали , освен ако използва подизпълнител .

/

Чл.14. ИЗIIЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява всички възложени му
строително -монтажни и ремонтни дейности при качество , съответстващо на
изискванията в нормативната уредба на този вид дейности .
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява изискванията и
Чл.15.
пропускателния контрол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
Чл .1 б . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след приключване на СМР да предаде
извършената работа с подписването на двустранен Протокол, в който да се отрази

качеството

на

извършената

работа.

При

констатирани

недостаrьци

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани за своя сметка, в 3/три/ - дневен
срок.
Чл .17. ИЗIIЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на договорените работи
да създаде , осигури и поддържа необходимите мерки по безопасността и хигиената
на труда, пожарната безопасност , безопасността на движението и опазване на
околната среда.
Чл .18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови всички щети ,
нанесени на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на строително монтажните и ремонтни дейности .
Чл .19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакт техническият
ръководи тел на фирмата :.................................................................................................
VI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
Чл .20. Ако при приемането на работата се установи , че същата има
недостаrьци, които са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да иска отстраняването им за сметка на ИЗIIЪЛНИТЕЛЯ в срока, посочен в
чл .15 или да намали уговореното възнаграждение .
Чл .21. При констатиране на недостатъци в гаранционния период,
И3ПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани същите в 7/седем/ - дневен срок от
уведомяването му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
Чл .22. При лошо , некачествено изпълнение или некомплекстност на

изпълнената работа, установени от компетентно техническо лице и когато тя не
може да бъде приета, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи съответен процент
от цената, съразмерен на недостаrьците .
Чл .23. При забава на една от страните по настоящия договор , включително в

гаранционните срокове, неизправната страна дължи на изправната неустойка в
размер на 0,5°/о от общата сума за заплащане за всеки просрочен ден , но не повече
от 10°/о .

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл .24. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от

страните по него и се прекратява след изпълнение и приемане на възложените
работи и извършено заплащане на дължимите суми и изтичане на срока по чл.8 от
настоящият договор .
Чл .25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписване на настоящит

-

договор да внесе по сметка на Възложителя гаранция за изпълнение на договора
размер на 3 % от стойността на договора без ДДС - в размер на 1242.94 лв. или ~
представи банкова гаранция в оригинал , издадена в полза на Възложителя със срок ~
валидност 30 дни след изтичане срока на договора.
Възложителят не дължи лихва върху гаранцията.
Възложителят има право да задържи гаранцията в случай на неточн
некачествено или непълно изпълнение на договора от страна на изпълнителя .
Възложителят освобождава гаранцията в 14 дневен срок след приемаF
изпълнението на договора.
Чл.26. Промени в клаузите от настоящия договор могат да се правят по
взаимно писмено съгласие на двете страни, изразено в допълнително споразумение ,
неразделна част от договора само при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП.
Чл.27. Спорове , възникнали при изпълнението на предмета на настоящия
договор, както и по повод приложението или тьлкуването му се уреждат по взаимно
съгласие на страните. При не постигане на съгласие, всяка една от страните може да
отнесе спора за решаване пред компетентния съд.
Чл.28. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбиТ ча
действащото българско законодателство.
Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните по него.
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