ДОГОВОР № 024
Дата: 08.05. 2018 г.
Днес 08.05.2018г. в гр. Пазарджик между:
1.
“Водоснабдяване и Канализация”ЕООД гр.Пазарджик – в ликвидация, със
седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.”Втори Януари” № 6, ЕИК [..], и
номер по ЗДДС BG[..], представлявано от инж.Атанас Иванов Узунов – Ликвидатор,
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
2. „Панайот Пейчев” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,
ул.”Одрин” № 3, ЕИК […], представлявано от Панайот Пейчев Пейчев – управител,
наричано за краткост Изпълнител друга страна
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение 057 от
14.03.2018 год. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведена
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, публикувана
в РОП под № 01650-2017-0004,
се сключи този Договор за ОП с предмет: "Доставка на тръби от полиетилен висока
плътност /PE100/ и /PE100-RC/ за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани
полиетиленови тръби за канализация и фасонни части за тях",
за следното:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на тръби
от полиетилен висока плътност /PE100/ и /PE100-RC/ за питейно водоснабдяване,
двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация и фасонни части за тях, за
нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик наричани за краткост стоката.
II.
ЦЕНА
Чл.2. Договорените единични цени на стоката в български лева, без ДДС са съгласно
ценовото предложение на Изпълнителя .
Чл.3. Цената на стоката по чл. 2 не подлежи на завишаване в рамките на изпълнение
на този договор.
Чл.4. Цената включва транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички
други разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
Чл.5. Цената на стоката е франко склада на Възложителя, находящ се в гр. Пазарджик
ул.Ал.Стамболийски №115.
.
III.
КОЛИЧЕСТВА
Чл.6. Количествата за всяка доставка се определят от нуждите на Възложителя и се
посочват на Изпълнителя в официална заявка.
Чл .7. Възложителят не се задължава с минимални количества по този Договор и по
отделните заявки.

IV.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.8. Възложителят заплаща на Изпълнителя доставената стока срещу издадена
фактура, за всяка извършена доставка, в срок до 30 (тридесет ) календарни дни след
представяне на фактура.
Чл.9. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по
посочена от Изпълнителя банкова сметка както следва:
- IBAN – [……………..];
- BIC - [……………..].
V.
СРОК НА ДОСТАВКА
Чл.10.
Срокът на всяка доставка е 5 (пет) работни дни, след официална заявка
от страна на Възложителя.
VI.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11.
Да доставя стоката предмет на настоящия договор със собствен транспорт
и за своя сметка до склада на Възложителя.
Чл.12.
Да представя документ за удостоверяване на качество на стоката (за всяка
доставка).
Чл.13.
Да издава фактурите за плащания от страна на Възложителя в законните
срокове.
VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ.
Чл.14. Гаранционният срок за доставените стоки по този договор е 24 (двадесет и
четири) месеца и започва да тече от датата на доставката.
Чл.15. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителя е бил
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да замени некачествената
стока с нова със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът прави стоката
негодна за използване по предназначение. В противен случай същият дължи
отстраняване на дефекта. Всички разходи по замяната на стоката или отстраняване на
констатирания дефект са за сметка на Изпълнителя.
VІІІ.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.16.
Да извършва плащанията към Изпълнителя съгласно условията на глава
IV.
Чл.17.
Възложителят се задължава да не извършва доставка на тръби и
фитинги, от друг освен от Изпълнителя по този договор, с изключение на случаите
когато не е спазен срока по т. 10 от настоящия договор.
ІХ.
САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
Чл.18.
Гаранцията за изпълнение на настоящия договор от страна на
Изпълнителя, е в размер на 2800 (две хиляди и осемстотин) лева.
Чл.19.
При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор
задължения, както и при некачествени доставки, Изпълнителят заплаща неустойка на
Възложителя, в размер от 10 % (десет процента) от цената на договора.
Чл.20.
При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет
процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10 %
(десет процента) от цената на договора. Сумата се удържа от Възложителя при
изплащането и.

Чл.21.
Възложителят извън санкциите по т. 19 и т. 20 от настоящия договор,
има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката при прекратяване на
настоящия договор по вина на Изпълнителя и при прекратяване регистрацията на
Изпълнителя (в случай, че същия е юридическо лице).
Чл.22.
Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за
изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на
настоящия договор.
Чл.23.
Прилагането на горните санкции и неустойки не отменят правото на
Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати
ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.
Х.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.24.
Настоящият договор влиза в сила от подписването му и се сключва за
срок от 24 (двадесет и четири ) месеца.
Чл.25.
Договорът се прекратява:
o С изтичане на срока по договора.
o По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, при
условие, че с това не се нарушава чл.112, ал 4 от ЗОП.
o При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
o По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
o ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
Чл.26.Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови
задължения възникнали преди прекратяване на договор.
Чл.27. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в
посочените в чл.116, ал.1 от ЗОП случаи.
Чл.28. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или
във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен
характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
Чл.29. Правилото по предходния член не се прилага по отношение на задължителната
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по
обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл.30. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
Чл.31. За всички спорни неуредени въпроси с този договор ще се прилагат
разпоредбите на Гражданското законодателство на РБ.
Чл.32.
Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са
както следва:
32.1.
За Възложителя: „ВиК в ликвидация” ЕООД – гр. Пазарджик,
ул. „ Втори Януари ” № 6;
32.2.
За Изпълнителя: „Панайот Пейчев” ЕООД, гр. Бургас, ул.”Одрин” №
Чл.33. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна

да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай
всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му,
ако е изпратено на последния известен адрес.
Неразделна част от настоящият договор са : Предложението за изпълнение и Ценовото
презложение на Изпълнителя.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните.

За Възложителя: ...(п) ЗЗЛД).
„В и К в ликвидация“ ЕООД гр.Пазарджик
инж. АТАНАС УЗУНОВ

За Изпълнителя: (п) ЗЗЛД
„Панайот Пейчев” ЕООД
ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ

( Ликвидатор на „В и К в ликвидация“ ЕООД)

(Управител на „Панайот Пейчев” ЕООД)

