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І. ОБЯВА

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи” АД на основание утвърдена Инструкция за
провеждане на търг за избор на доставчик на стока/услуга в Групата ОВЕРГАЗ, обявява
провеждането на открита процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”
Документацията за участие можете да намерите безплатно на електронен адрес:
www.overgas.bg, „Тръжни процедури“, в раздел „Текущи поръчки“.
Документацията може да бъде получена и на хартиен носител - по пощата или на място,
всеки работен ден от 900 до 1630 часа (и не по-късно от два работни дни преди крайния
срок за представяне на предложенията) на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев” №1, за
контакти: Мария Антова, тел. 02 4283 458. При получаване на документацията е нужно да
представите копие от документ за внесена такса в размер на 6 (шест) лева с ДДС,
преведена
по
банковата
сметка
на
„Овергаз
Мрежи”
АД:
IBAN
(BGN):
BG31 UNCR 9660 1009 140010; BIC: UNCRBGSF, в Уникредит Булбанк АД, гр.
София. Копие от документа за внесена такса можете да изпратите и на факс:
(+359 2) 9621 724 или на електронен адрес: procurement@overgas.bg. Таксата не
подлежи на възстановяване. За издаване на данъчна фактура е необходимо да изпратите
данните на фирмата и МОЛ.
Краен срок за представяне на предложения за участие в процедурата –
27.05.2021 г., 17:00 ч.
Предложенията трябва да бъдат адресирани до: Тръжна комисия, „Овергаз Мрежи” АД,
София 1407, ул. „Филип Кутев” №1, запечатани в непрозрачен плик и представени от
кандидата или от негов представител лично, или изпратени по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или чрез друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка, на адреса на Възложителя посочен по-горе.
Всички кандидати могат да присъстват на двете открити заседания
Тръжната комисия за разглеждане и класиране на предложенията.

Разходите за изготвяне на предложението са за сметка на Кандидата.
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ІI. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на поръчката
Поръчката включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна
еталонна инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h) наричана по-долу за краткост „изделие/то и/или стенд
/стендове и/или стендове за проверка на разходомери за газ“.
2. Вид на процедурата
Поръчката ще се възложи по реда на открита процедура. Редът и условията, при които
ще бъде избран Изпълнител на поръчката, са съобразени с вътрешнофирмен документ за
провеждане на търг за избор на доставчик на стока или услуга - Инструкция за избор на
изпълнител на СМР и доставчик на стока/услуга в Групата Овергаз - Инк 10.01.05.
3. Срок за изпълнение на поръчката
3.1. Срок за доставка на инсталацията: не по-късно от 6 месеца считано от датата на
сключване на договора.
3.2. Срокът за монтаж, инсталиране (тестване и настройки) и въвеждане в експлоатация
на доставеното оборудване е до 15 (петнадесет) работни дни от датата на подписване на
двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка на еталонното
оборудване до мястото на изпълнение на поръчката. Монтажът, инсталирането (настройка
и тестване) и пускане в действие/в експлоатация на стенда следва да се извърши от
служители на производителя на доставеното изделие (стенд) в лабораторията на “Овергаз
сервиз” АД. В случай, че определеният за изпълнител не е производител на оферираното
изделие (стенд), същият се задължава да осигури служители на производителя, които да
монтират, инсталират (настроят и тестват) и да пуснат в действие/в експлоатация
доставеният стенд.
3.3. Определеният за изпълнител трябва да проведе обучение за извършване на
профилактика и следгаранционен сервиз на доставяното изделие на 3 (трима) определени
от Възложителя служители и да им издаде сертификат/и, удостоверяващ/и преминатото
обучение. Обучението следва да се проведе най-късно до датата на приемане от
представители на Възложителя на изработеното изделие във фабриката на
производителя. В случай, че определеният за изпълнител не е производител на
оферираното изделие (стенд), същият се задължава да осигури обучение при
производителя на изделието на 3 (трима) определени от Възложителя служители при
спазване на посочените в предходните изречения условия и срокове.
3.4. Гаранционният срок, респективно срокът на гаранционното обслужване на
доставеното оборудване е 2 (две) години, считано от датата на подписване на
двустранния протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на
оборудването.
4. Място на изпълнение на поръчката
Стендът да бъде доставен до складова база на Възложителя в гр.Божурище, ул. “Мура”
№10.
5. Ограничения при изготвяне на предложението
При изпълнение предмета на поръчката не се допуска участие на подизпълнител.
6. Изисквания към кандидатите
Кандидатите следва да отговарят на всички изисквания, изложени в тръжната
документация, както и:
6.1. Кандидатите да имат опит в извършването на идентични или сходни поръчки с
предмета на настоящата поръчка: през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на предложението кандидатите да са изпълнили поне една дейност с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка. Под сходни поръчки/дейности
се разбират доставки на стендове за проверка на разходомери за газ. За доказване на
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опита следва да бъде представен списък на изпълнени през последните 3 (три) години
доставки, които са идентични/сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочени
стойностите и получателите /клиентите/, придружен от референции (препоръки) за
успешно изпълнени дейности.
6.2. При изпълнение на поръчката избраният доставчик е длъжен да спазва изискванията
за качество съгласно европейските стандарти и действащите нормативни документи в
Република България.
6.3. Еталонната инсталация да бъде с техническа възможност да изпълнява изисквания на
Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С тази
наредба са въведени разпоредбите на директивите от Стар подход, а именно: директиви
71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО
и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията (OB, L 71 от 18.03.2011 г.)
7. Изисквания за изпълнение на поръчката.
Поръчката следва да се изпълни при спазване на изискванията, посочени в приложеното
към настоящата документация Задание за изпълнение на поръчката (Приложение 1 ).
8. Цена
Цената, посочена в Търговското предложение (Приложение 2), трябва да включва всички
разходи на изпълнителя по изпълнение предмета на поръчката по настоящата процедура.
Цената следва да бъдат твърдо фиксирана и неподлежаща на корекции до изтичане срока
на договора. Начинът на плащане е посочен в Търговското предложение.
Договорът ще се сключи при цени и начин на плащане, посочени в Търговското
предложение.
9. Срок на валидност на предложението
Срокът на валидност на предложението включва времето, през което кандидатът се
обвързва с условията на представеното от него предложение. Срокът на валидност на
предложението следва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни и започва
да тече от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията.
10. Изисквани гаранции
При подписването на договора, определеният за Изпълнител на поръчката, представя
гаранция за изпълнение на договора.
Размерът на гаранцията, както и условията за нейното усвояване и освобождаване от
Възложителя са определени в проекта на договор и в Раздел III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРАТА от настоящата Документация.

11. Критерии за оценка на предложенията
Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на критерия „най-ниска
цена”. Оценяването и класирането на предложенията са описани в раздел V – ОЦЕНКА
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.
12. Място, ден и час за представяне на предложенията:
Крайният срок за представяне на предложенията за участие
до 17:00 часа на 27.05.2021 г. на адрес:
Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД
ул. „Филип Кутев” №1, звено „Деловодство”
1407 София

в

процедурата

е

13. Кандидатите следва да нямат неизпълнени договорни задължения към
дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли.
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14. Имената на кандидатите и съдържанието на предложенията се запазват от Тръжната
комисия в тайна до деня, определен за разглеждане на предложенията.
ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. При изготвяне на предложенията за участие в откритата процедура за възлагане на
поръчка, всеки кандидат трябва да се придържа точно към посочените в настоящата
документация условия.
В предложенията трябва да се използват приложените към документацията образци.
2. Всички материали в предложението трябва да бъдат ясни и четливи. Всички разходи по
изработването и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите.
3. Предложението се поставя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа посочените в
тръжната документация документи и се представя на адреса на Тръжната комисия по един
от следните начини: лично от кандидата или от негов упълномощен представител; по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер.
Върху плика кандидатът посочва следната информация:
Получател:
Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД
ул. „Филип Кутев” №1, звено „Деловодство”
1407 София
Предмет на процедурата:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”.
Подател:
Име на компанията-кандидат.
Адрес за кореспонденция.
Телефон, факс номер, електронен адрес.
Лице за контакт
4. Предложението за участие в процедурата съдържа посочените в тръжната
документация документи, включващи: Техническо предложение; изисквани декларации и
др. документи (когато възложителят е посочил такива); едностранно подписани от
кандидата проект на договор и съответното Задание за изпълнение на поръчката
(Приложение 1) - всичките поставени в непрозрачен плик. В този плик се поставя
отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, който съдържа съответния
попълнен образец на Търговското предложение (Приложение 2).
5. При приемане на предложението от звено „Деловодство”, върху плика се отбелязват:
поредният номер, датата и часа на получаването, и посочените данни се въвеждат в
електронен регистър, след което на приносителя се издава документ с входящ номер.
6. Срокът за представяне на предложенията за участие в процедурата
27.05.2021 г., 17:00 ч. на адреса на Тръжната комисия, посочен по-горе.
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7. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от звено
„Деловодство”. Не се приема предложение в плик, който не е запечатан, е с нарушена
цялост, или върху който не е изписана информацията по т.3, по-горе.
8. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
Тръжната комисия за всички настъпили промени в правното им състояние в седемдневен
срок от настъпването им.
9. След изтичане на срока за представяне на предложенията Тръжната комисия определя
датата и часа за провеждане на първото си открито заседание. Тръжната комисия
уведомява писмено кандидатите за датата и часа на провеждане на първото открито
заседание и ги поканва да присъстват при провеждането му.
10. При провеждане на първото открито заседание Тръжната комисия отваря пликовете с
предложенията на кандидатите (по реда на тяхното постъпване) и проверява дали
представените документи отговарят на изискванията съгласно документацията. Тръжната
комисия съставя протокол за извършените констатации и възлага изготвянето на „оценка
за съответствие” на предложенията на технически експерти на Възложителя. Пликовете
с надпис „Предлагана цена” не се отварят.
11. Кандидати, които желаят да присъстват на открито заседание на Тръжната комисия,
трябва да изпратят на посочената електронна поща, най-късно един ден преди
определената за провеждане на заседанието дата, имената на лицата, упълномощени да
ги представляват. В противен случай, кандидатите не се допускат до заседанието.
12. Тръжната комисия има право по всяко време да проверява заявените данни и факти,
представени от кандидатите.
13. Тръжната комисия отстранява от участие в процедурата кандидат, който:
а) не е представил някой от необходимите документи или представените документи не
съответстват на условията, посочени в тръжната документация;
б) е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително
обявените условия от Възложителя.
14. Оценяването на предложенията и класирането на кандидатите ще бъде извършено по
реда описан в раздел V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.
15. На второто открито заседание на Тръжната комисия, пред представители на
Възложителя и кандидатите, се представя извършената „оценка за съответствие”, след
което Тръжната комисия последователно извършва следните действия:
а) отваря пликовете с надпис „Предлагана цена” от предложенията на допуснатите
кандидати и извършва оценка на същите по критерия „най-ниска обща цена”;
б) класира кандидатите, чиито предложения отговарят на предварително обявените
от Възложителя условия;
в) Председателят на Тръжната комисия обявява класирането на кандидатите пред
присъстващите.
16. Всички действия на Тръжната комисия се документират като се съставя протокол(и).
17. Председателят на Тръжната комисия уведомява Възложителя за класирането на
кандидатите като му представя съставения за това протокол и предлага на Възложителя
да се сключи договор с кандидата, класиран на първо място.
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18. Кандидатът, избран за Изпълнител, следва да представи в десет дневен срок от
получаване на уведомлението за това, необходимите за подписване на договора
документи, а именно:
а) удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по
чл. 162, ал.2 от ДОПК;
б) документ за предоставена гаранция за добро изпълнение на договора.
19. Възложителят подписва договора при условие, че определеният за Изпълнител
представи всички документи по т. 18 в необходимия срок.
20. Избраният за Изпълнител кандидат гарантира изпълнението на задълженията си с
гаранция за добро изпълнение на договора (представена в полза на Възложителя) в
размер на 5% (пет на сто) от общата сума на поръчката. Гаранцията се представя в
една от следните форми (по избор на Изпълнителя):
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя - „Овергаз Сервиз” АД,
„Обединена българска банка“ АД
IBAN (BGN): BG 86 UBBS 7824 1012 8853 12
BIC: UBBSBGSF
или
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои
изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да
съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо
писмено поискване на Възложителя, в случай че изпълнителят не е изпълнил някое от
задълженията си по договора в съответствие с уговореното.
Договорът за възлагане на поръчката се сключва след представяне на гаранция за
изпълнение и на удостоверение от НАП за липсата на задължения по чл. 162, ал.2 от
ДОПК. Ако след изтичане на посочения по-горе в т.18 срок, Изпълнителят не е представил
някой от необходимите документи (гаранция за изпълнение или удостоверение от НАП) и
не е уведомил Възложителят, че са налице обективни причини за удължаване на срока за
представянето им, договорът не се сключва.
21. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок
от подписване на приключвателен протокол (протокол за изпълнение задълженията на
страните) след изпълнение предмета на поръчката, освен в случай че Възложителят е
усвоил същата преди приключването на договора, по причина на неизпълнение от страна
на Изпълнителя на някое от задълженията му по договора, в съответствие с уговореното.
22. Разходите по гаранцията по т. 20, както и тези по евентуалното ѝ усвояване, са за
сметка на кандидата, определен за изпълнител.
23. При отказ на кандидата, определен за Изпълнител да сключи договор, Възложителят
може да сключи договор с кандидата, класиран на второ място.
24. Договорът трябва да съответства на съгласувания проект на Договор, приложен в
тръжната документация и потвърден от кандидата в направеното от него Предложение,
въз основа на което, същият е определен за изпълнител на поръчката. Промени в
Договора не се допускат.
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25. Тръжната комисия прекратява процедурата за възлагане на поръчка с мотивирано
решение, когато:
25.1. Не са подадени предложения или няма допуснати кандидати.
25.2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените условия.
25.3. Всички предложения, които отговарят на предварително обявените условия,
надвишават планираните финансови средства.
25.4. Класираните кандидати последователно откажат да сключат договор.
25.5. Подадено е едно предложение.
26. Тръжната комисия прекратява откритата процедура за възлагане на поръчка и
продължава същата като процедура на пряко договаряне, ако е подадено едно
предложение.
27. Всеки кандидат, който желае да зададе въпроси от технически или финансов
характер, или свързани с условията за участие, следва да ги зададе писмено като ги
изпрати в рамките до 3 (три) работни дни преди изтичане на срока за подаване на
предложенията на:
 електронна поща: procurement@overgas.bg;
 Лице за контакти: Мария Антова, телефон: +359 2 428 3447.
28. Тръжната комисия отговаря на постъпилите от кандидата въпроси в срок до 2 (два)
работни дни от получаването им като публикува въпросите и отговорите на интернет
страницата на Възложителя на електронен адрес: www.overgas.bg, „Тръжни процедури”, в
раздел „Текущи поръчки”.
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ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
Към предложението за участие в процедурата трябва да бъдат приложени следните
документи:
1. Попълнени образци на:
а) едностранно подписано Задание за изпълнение на поръчката (Приложение 1 – 1 екз.
Същото да не се перфорира и подвързва в папка);
б) Търговско предложение (Приложение 2);
в) Техническо предложение (Приложение 3);
г) едностранно подписан/и договор/и (Приложение 4 – в 2 екз. Същите да не се
перфорират и подвързват в папки).
2. Доказателства за техническите възможности на кандидата (съгласно
изискванията, посочени в тръжната документация и Заданието за изпълнение на
поръчката – Приложение 1):
2.1. Списък на подобни поръчки (за извършени доставки на стендове за проверка на
разходомери за газ), изпълнени през предходните три години, с посочени стойностите и
получателите /клиенти/ по тях, придружен с референции (препоръки) за успешно
изпълнени доставки.
2.2. Всяка друга информация, която кандидатът счита за важна за изпълнението на
поръчката.
3. Декларация (свободен текст) за това, че кандидатът предвижда/не предвижда
участие на подизпълнител.
4. Декларация (Приложение 5) в потвърждение на това, че представеното Търговско
предложение не представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде
обявено на открито заседание на Тръжната комисия.
5. Декларация (Приложение 6), че представените от кандидата документи са истинни,
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически
възможности; че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни
задължения към дружества от групата на ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са
изтекли.
6. Декларация (Приложение 7) в потвърждение на това, че кандидатът:
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в
несъстоятелност;
б) не е в производство по ликвидация;
в) няма задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК.
7. Административни сведения за кандидата (Приложение 8).
8. Чуждестранните кандидати представят документ за регистрация по националното им
законодателство и документ за данъчна регистрация по националното законодателство и
документите по т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 с превод на български език. В случай, че
чуждестранните кандадити нямат представителство на територията на Република
България, могат да представят изискваните в предходното изречение документи само на
английски език, без превод на български език.
ВНИМАНИЕ:

Предложение, в което липсва някой от необходимите документи за участие
в процедурата, не се допуска до оценяване.
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Всички документи в предложението на съответния кандидат да са
подписани от лицето, което представлява кандидата, вписан в Търговския
регистър, или упълномощено от него лице с надлежно пълномощно с нотариална
заверка на подписите!

Всички представени документи да бъдат на български език, а издадените
на чужд език – с превод на български език:
o В случай, че чуждестранните кандадити нямат представителство на
територията на Република България, могат да представят офертата,
приложенията и другите документи към нея на английски език (без превод
на български език).
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V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Представените предложения на кандидатите се класират от Тръжната комисия по
критерия „най-ниска обща цена”.
1. Оценяване на предложенията
До оценяване се допускат само предложенията, които отговарят на предварително
обявените от Възложителя условия, описани в тръжната документация и са одобрени от
Възложителя с „оценка за съответствие на предложенията (работен документ Инк
10.01.05-РД6), на основание следните критерии за подбор:
 К1 – наличие на списък на подобни поръчки (за извършени доставки на стендове
за разходомери за газ), изпълнени през последните 3 години, с посочени
стойности и получатели /клиенти по тях
(К1 съответства при предоставен списък на подобни поръчки, изпълнени през
предходната година, с посочен поне един клиенти по тях);
 К2 – наличие на референции за успешно изпълнени подобни или идентични с
предмета на настоящата поръчка доставки през последните 3 години
(К2 съответства при поне 1 предоставена и съответстваща на подобна или
идентична с предмета на настоящата поръчка дейност референция)
2. Класиране на предложенията
Класирането се извършва публично, в присъствието на кандидатите, по критерия „найниска обща цена”.
В случай, че са предложени еднакви най-ниски общи цени от двама или повече
кандидати, Тръжната комисия определя чрез жребий кандидата, който ще бъде класиран
на първо място.
ВНИМАНИЕ: Предложения, които не отговарят дори на едно от условията в тръжната
документация, не се допускат до оценяване.
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
VI.1

Приложение 1

ЗАДАНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предметът на поръчката е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет
позиционна еталонна инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с
обхват от G1,6 до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h).

II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
II.1. При изпълнение на поръчката избраният доставчик е длъжен да спазва
изискванията за качество съгласно европейските стандарти и действащите нормативни
документи в Република България.
II.2. Еталонната инсталация да бъде с техническа възможност да изпълнява изисквания
на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С
тази наредба са въведени разпоредбите на директивите от Стар подход, а именно:
директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО,
76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията (OB,L71 от 18.03.2011 г.)
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
Кандидатите да имат опит в извършването на идентични или сходни поръчки с предмета
на настоящата поръчка: през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване
на офертата да са изпълнили поне една дейност с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на настоящата поръчка.Под сходни поръчки/дейности се разбират доставки
на стендове за проверка на разходомери за газ. За доказване на опита, от кандидатите
следва да бъде представен списък на изпълнени през последните 3 (три) години доставки,
които са идентични/сходни с предмета на настоящата поръчка с посочени стойностите и
получателите (клиентите), придружен от референции (препоръки) за успешно изпълнени
дейности.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Еталонната инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ трябва да
отговаря на следните технически и метрологични изисквания и изисквания към софтуера:
IV.1. Метрологични и технически изисквания:
IV.1.1. Десет (10) позиционен, автоматизиран, стационарен стенд за извършване на
метрологична проверка в съответствие с българската нормативна уредба на разходомери
за газ с вертикален вход-изход с размери от G1,6 до G6 (обхват от 0,016 до 10 m3/h).
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IV.1.2. Измерването в обхвата от Qmin до Qmax да се осигурява с дюзи в различни
тестови точки. Задължително да са включени Qmax, 20 % от Qmax и Qmin за
разходомери G1,6, G2,5, G4 и G6.
IV.1.3. Калибрирането на еталоните (дюзи) да е извършено с проследимост до PTB –
Германия или NMI – Холандия
IV.1.4. Стенда да е окомплектован с всички необходими преобразуватели (за влажност,
температура, налягане, загуба на налягане и др.) необходими за правилното провеждане
на измерването и изчисляването на грешката на проверяваните разходомери.
IV.1.5. Максимална дължина на еталонната инсталация 5000 mm и максимална височина
2000 mm.
IV.1.6. Изисквания към Еталонната инсталация за мястото на прикрепване на
проверяваните разходомери:
IV.1.6.1. Да бъде снабдена с различни адаптори (½“, ¾“, 1“, 1¼“, 1½“) за
присъединяване със съответните уплътнителни гарнитури. В офертата да са включени и
по два комплекта резервни гарнитури от всички размери.
IV.1.6.2. Междущуцерното разстояние за присъединяване на разходомери да бъде
адаптивно (минимум от 105mm до 270mm).
IV.1.6.3. Захващането на проверявания разходомер и уплътняването му към еталонната
инсталация да се извършва пневматично, без да е необходимо същия да се фиксира към
нея чрез резбово съединение.
IV.1.6.4. Да се извършва проверка на плътност на цялата система преди започване на
метрологичната проверка, както и тестване на плътност на цялата система по време на
проверката. Да има възможност да се тества плътността на всеки монтиран разходомер по
отделно. Да има възможност за извършване на вътрешен тест на плътност на всяка секция
или линия на блока с дюзи. При възникване на утечка в системата, тя да бъде лесно
локализирана на ниво администратор (възможност за командване на всеки клапан в
системата).
IV.1.7. Еталонната инсталация да позволява извършване на проверка на диафрагмени,
микротермални, ултразвукови, смарт-разходомери и други разходомери с клас на точност
1,5 с помощта на:
IV.1.7.1. терминал (старт/стоп система с директно отчитане на данните на
всеки
разходомер по отделно с електронно устройство, което ги прехвърля на персоналния
компютър към стенда);
IV.1.7.2. честотен импулсен вход на всяка позиция;
IV.1.7.3. универсална оптична сканираща глава на всяка позиция със следните
възможности:
- да чете светлинен сноп (LED или infrared) излъчен от електронен разходомер;
- да излъчва/приема светлинен сноп към последната ролка на брояча на разходомера,
снабдена с отразяваща пластина;
IV.1.7.4. Да може да извършва проверка на разходомери с демонтиран брояч
IV.1.8. Оборудването на стенда да е окомплектовано с персонален компютър (минимални
изисквания 12 GB RAM, win10, prossecor i5 9-вето поколение), монитор и лазерен принтер.
Като предаването на данни между персоналния компютър и стенда да се осъществява с
LAN-кабел с букси RJ45.
IV.1.9. В офертата да са включено всичко необходими помощни средства (вакуум помпа,
компресор и др.), за да не са необходими допълнителни средства за пускане на
еталонната инсталация в експлоатация
IV.2. Изисквания към софтуера
IV.2.1. Автоматично изчисляване на относителните грешки
разходомер.
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IV.2.2. Автоматично изчисляване на грешка на разходомер, който коригира към базова
температура (Тb=0 °C, Тb=15 °C, Тb=20 °C или Тb=25 °C) и базово налягане (Pb =
1.01325 bar) и няма брояч за некоригиран обем;
IV.2.3. При проверка на нови разходомери без двойка калибриращи зъбни колела (без
брояч на разходомера), автоматично, в зависимост от грешките на разходомера, да се
визуализира на дисплей необходимата двойка калибриращи зъбни колела;
IV.2.4. Софтуерът да бъде на български език;
IV.2.5. Извеждане на дисплей на съобщения за грешки и при необходимост прекратяване
на проверката при открити несъответствия в системата, влияещи на качеството на
проверката (нехерметичност, надхвърляне на обхват на преобразувател и др.);
IV.2.6. Възможност за извършване на промени в софтуера само от специално обучен от
производителя служител;
IV.2.7. Софтуера да е с различни нива на достъп (проверител, администратор);
IV.2.8. В Протокола от проверката трябва да може да са включат следните данни:
IV.2.8.1. Вид на средството за измерване (диафрагмен, микротермален, ултразвуков и
др.)
IV.2.8.2. Идентификационен номер
IV.2.8.3. Производител
IV.2.8.4. Размер G (Пример G4)
IV.2.8.5. Qmax и Qmin.
IV.2.8.6. Година на производство;
IV.2.8.7. Максималенo работно налягане (Пример: Pmax=100mbar);
IV.2.8.8. Цикличен обем;
IV.2.8.9. Тежест на импулса (Пример1imp = 0.0001 m3)
IV.2.8.10. Присъдинителен размер (DN.[inch],)
IV.2.8.11. Междущуцерно разстояние (mm)
IV.2.8.12. Тип на разходомера.
IV.2.8.13. Вградената корекция на разходомера (Тb=0 °C,…. 25 °C, Рb =1013,25 mbar, zкофициент на свръхсвиваемост);
IV.2.8.13.1. Tb= 0°C,…. 25°C;
IV.2.8.13.2. Р=1013,25 mbar;
IV.2.8.13.3. z – изчислява се AGA8, NX19 и SGERG88;
IV.2.8.14. Номер от държавния регистър;
IV.2.8.15. Номер на нотифицирания орган (Пример:0102);
IV.2.8.15.1. Номер на СИТ (Пример: Т10035, DE-07-MI002-PTB-013);
IV.2.8.16. Вид на проверката (периодична, след ремонт, по желание и тест. Забележка:
При тестова проверка проверените разходомери да нямат заключение.)
IV.2.8.17. Заявител на разходомера за проверка;
IV.2.8.18. Номер на заявлението;
IV.2.8.19. Начин на проверка (старт-стоп система, с честотен импулсен вход или
универсална оптична сканираща глава);
IV.2.8.20. Номер на протокола;
IV.2.8.21. Дата на издаване на протокола;
IV.2.8.22. Дата на проверка;
IV.2.8.23. Проверител;
IV.2.8.24. Действителен дебит Q, m3/h;
IV.2.8.25. Загуба на налягане във всяка точка на проверка δР. mbar;
IV.2.8.26. Относителните грешки на разходомерите, %;
IV.2.8.27. На разходомери с допълнителни корекция (Т или Р или z) да има
относителните грешки при некоригиран обем , %;
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IV.2.8.28. Условията, при които е извършена проверката (температура, влажност,
атмосферно налягане на всяка точка от проверката, на проверявания разходомер и
използваните еталони );
IV.2.8.29. Автоматично заключение в протокола на всеки разходомер (съответства/ не
съответства) съобразно изискванията на българската нормативна уредба.
IV.2.8.30. Логото на „Овергаз сервиз“ АД - горе в дясно.
IV.2.8.31. Номера на Заповед за оправомощаване – най горе в средата на протокола.
IV.2.8.32. Адрес за
кореспонденция – „Овергаз сервиз“ АД, 1407 гр. София,
ул. „Филип Кутев”, 1; Тел.: +359 2 993 88 85; Факс: +359 2 993 30 57;
mail: og_service@overgas.bg – най–долу на протокола.
IV.2.8.33. Условия, при които се извършва проверката: „Разходомерите са проверени
съгласно методика за проверка на еталонен стенд с въздух при атмосферно налягане и и
при температура на средата 20 ± 5˚С“.
IV.2.8.34. И други данни, които доставчика предоставя.
Забележка: Горе изброените данни са задължителни за вписване в протокола, но
трябва да има техническа възможност някои да не присъстват или други да се
добавят в протокола по преценка на ръководството на Лабораторията.
IV.2.8.35. Възможност за коригиране на технически грешки въведени в протокола с
изключение на изчислената относителна грешка на проверяваните разходомери или
изтриване на протокола от проверката само на ниво администратор.
IV.2.8.36. Възможност за копиране на цялата база данни на проверените разходoмери в
друга база данни на Access за използване за различни справки и проверки.
IV.2.8.37. Софтуера да има Simulating версия, която да може да се инсталира на друг
компютър(различен от компютъра свързан със стенда).
IV.3. Други изисквания
IV.3.1. Еталонната инсталация да бъде придружена със следната документация:
- Сертификати за калибриране на дюзите, издадени от лаборатория с проследимост
до PTB – Германия или NMI – Холандия;
- Сертификати за калибриране на преобразувателите, издадени от акредетирана
лаборатория;
- Сертификат за целия стенд с обща неопределеност 0,3% или по – добра, издаден
от лаборатория с проследимост до PTB – Германия или NMI – Холандия;
- Инструкции за работа с инсталацията и софтуера на български и английски език;
- Конструкторска документация на инсталацията;
- Всички инсталационни файлове на софтуера към стенда за проверка;
IV.3.2. Гаранционен срок и гаранционно обслужване: Предложената за изпълнение
на поръчката инсталация да бъде с гаранция минимум 2 (две) години срещу
производствен дефект, считано от датата на подписване на двустранен приемопредавателен протокол за въвеждане в експлоатация на инсталацията. Изпълнителят
трябва да осигури гаранционна поддръжка/ обслужване на инсталацията през целия
гаранционен срок (в т.ч. доставка и подмяна на резервни части и консумативи и
отстраняване на всички технически неизправности, производствени и / или други дефекти
и недостатъци).
IV.3.3. Обучение от производителя на изделието на 3 (трима) служители на “Овергаз
сервиз” АД за извършване на профилактика и следгаранционен сервиз на изделието
(стенда) и издаване на сертификат/и, удостоверяващ/и преминатото обучение.
IV.3.4. Монтаж, настройка и пускане в действие / в експлоатация на стенда от персонал
на производителя в лабораторията на “Овергаз сервиз” АД;
IV.3.5. Всяка промяна на версията на софтуера и свързания с него хардуер, поради
спиране на поддръжката на предходната, да се извършва безплатно от него и след
изтичане на гаранционния срок. Гаранционното обслужване на инсталацията трябва да
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включва задължителните актуализации на софтуера, включително необходимите лицензи
и софтуерна поддръжка.
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Складова база на Възложителя в гр. Божурище, ул. “Мура” №10

VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
VI.1. Доставката, на еталонното оборудване следва да се извърши не по-късно от 6
месеца считано от датата на сключване на договора.
VI.2. Срокът за монтаж, инсталиране (тестване и настройки) и въвеждане в експлоатация
на доставеното оборудване е до 15 (петнадесет) работни дни от датата на подписване на
двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка на еталонното
оборудване до мястото за изпълнение на поръчката. Монтажът, инсталирането (настройка
и тестване) и пускане в действие/в експлоатация на стенда следва да се извърши от
служители на производителя на доставеното изделие (стенд) в лабораторията на “Овергаз
сервиз” АД. В случай, че определеният за изпълнител не е производител на оферираното
изделие (стенд), същият се задължава да осигури служители на производителя, които да
монтират, инсталират (настроят и тестват) и да пуснат в действие/в експлоатация
доставеният стенд.
VI.3. Определеният за изпълнител трябва да обучи 3 (трима) определени от Възложителя
служители за извършване на профилактика и следгаранционен сервиз на доставеното
изделие и да им издаде сертификат/и, удостоверяващ/и преминатото обучение.
Обучението следва да се проведе най-късно до датата на приемане от представители на
Възложителя на изработеното изделие във фабриката на производителя. В случай, че
определеният за изпълнител не е производител на оферираното изделие (стенд), същият
се задължава да осигури обучение при производителя на изделието на 3 (трима)
определени от Възложителя служители при спазване на посочените в предходните
изречения условия и срокове.
VI.4. Гаранционният срок, респективно срокът на гаранционното обслужване на
доставеното оборудване е 2 (две) години, считано от датата на подписване на
двустранния протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на
оборудването.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
VII.1. Изпълнителят се задължава да предостави възможност на представители на
Възложителя да присъстват на място във фабриката на производителя при провеждане на
работните тестове на изделието от производителя и да извършат проверка за отсъствие на
недостатъци и съответствието на изработеното изделие с изискванията на
спецификацията. Представителите на Възложителя и на Изпълнителя подписват
констативен протокол, удостоверяващ, че изделието работи и съответства на
техническите стандарти и изискванията на спецификацията. В констативният протокол се
посочва производител, търговско наименование /модел/марка/ сериен номер или други
идентифициращи изделието данни.
VII.2. Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в договорения
срок изделието, предмет на доставка и съответно да прехвърли собствеността и да го
предаде на Възложителя във вид отговарящ на техническите стандарти и изисквания,
окомплектовано с всички документи, части, модули и аксесоари, изискващи се съгласно
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Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на
Изпълнителя. При
предаването на изделието, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
осигурява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да извърши контрол и да го
прегледа за явни несъответствия, дефекти и/или недостатъци.
В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме изпълнението без забележки, между страните се
подписва приемо-предавателен протокол за съответствието на доставената инсталация и
приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка. Приемо-предавателния
протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), търговско
наименование /модел/марка/ сериен номер или други идентифициращи данни на
доставеното изделие.
В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира явни недостатъци и/или несъответствия на
изделието с условията на договора, и/или на Техническата спецификация и/или на
Техническото предложение на изпълнителя, и/или липса на един или повече от
придружаващите документи, той има право да откаже приемането на изделието, като
забележките се отразяват в протокол и се предоставя срок за подмяна на изделието или
за отстраняване на констатираните недостатъци и/или несъответствия.
VII.3. Изпълнителят се задължава да монтира, инсталира и въведе в експлоатация
еталонната инсталация. За извършването на монтажа, инсталирането (вкл. тестване и
настройки) и въвеждането в експлоатация на еталонната инсталация се подписва
двустранен приемо-предавателен протокол (или констативен протокол).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................

Процедура за възлагане на поръчка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................

стр. 18 от 28

„Овергаз Сервиз” АД, София 1407, ул. „Филип Кутев” №1,

тел. 02 9938898, факс: 02 9933057

VI.2.
Приложение 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(пълно наименование на кандидата)

ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на поръчка с горепосочения
предмет, Ви представяме нашето Търговско предложение, както следва:
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изпълнението на услугата по настоящата процедура ще извършим по посочените тук подолу цени, както следва:
№

Описание

Количество
[бр.]

(1)

1.

(2)

(3)

Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на десет позиционна
еталонна инсталация за метрологична
проверка на разходомери за газ с обхват от
G1,6 до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)
съгласно Задание – Приложение 1 към
документацията

1

Единична
цена без
ДДС

Обща цена без
ДДС за срока
на договора

[лв./бр.]

[лв.]

(4)

(5)= (3)x(4)

ОБЩО за срока на договора:

Забележка:
1. Предложените цени са определени при
документацията по процедурата.
2. Всички посочени цени са в лева, без ДДС.

пълно

съответствие

с

условията

от

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена за срока на договора на нашето предложение възлиза на:
....................................... (...............................................................................) лева.
(цифром)

(словом)

Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя
по изпълнение предмета на поръчката - цената за доставка и прехвърляне на
собствеността на оборудването, в т.ч. разходите за транспортиране и доставка на
оборудването до мястото за изпълнение на поръчката, включително опаковане,
разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране (тестване и настройки), въвеждане в
експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна
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документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в
гаранционния срок (в т.ч. разходи за труд, за доставка и подмяна на резервни части и
консумативи, както и разходи за отстраняване за сметка на и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички
технически неизправности, производствени и/или други дефекти и недостатъци по
оборудването).
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие,
общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлагания от нас начин на плащане е, както следва:
1-ви вариант:
- Възложителят заплаща авансово 50% от цената по т. I. в срок до 30 (тридесет) дни от
датата на подписване на договора и след представяне на Възложителя на издадена от
Изпълнителя проформа фактура за стойността на авансовото плащане;
- Окончателно плащане в размер на 50% от цената по т. I. в срок до 30 (тридесет) дни от
датата на въвеждане в експлоатация на доставената инсталация и след представяне на
Възложителя на издадена от Изпълнителя фактура за стойността на плащането и
двустранно подписан от страните приемо-предавателен протокол за въвеждането в
експлоатация на доставената инсталация.
2-ри вариант:
Попълва се от Кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически
по-изгоден за Възложителя.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Забележка:
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита
за икономически по-целесъобразен.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнението на поръчката ще извършим в заявените от Възложителя направления,
посочени в Заданието за изпълнение на поръчката.

Дата: ......... 2021 г.

С уважение: ………………………..
(подпис и печат)
(Изп. директор/Управител)
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VI.3.
Приложение 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на поръчка, Ви представяме
настоящото Техническо предложение, както следва:
1. Кандидатът ………………………………………………, със седалище и адрес на управление: гр.
…………………………………, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК ……………………………… /или в регистър
Булстат с ЕИН по БУЛСТАТ: …………., се представлява от ……………………………………………………… в качеството му на …………………………………………
За удостоверяване на тези обстоятелства прилагаме Административни сведения за
кандидата – Приложение 8.
Предметът на дейност на представляваното от мен дружество включва:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Като кандидат за участие в процедурата заявяваме, че ще изпълним поръчката
съгласно:
2.1. условията и сроковете, указани в Заданието за изпълнение на поръчката;
2.2. представеното от нас Търговско предложение;
2.3. клаузите, посочени в подписания от нас проект на договор.
3. Поръчката ще изпълним:
3.1. В сроковете указани в Заданието за изпълнение на поръчката – Приложение 1.
3.2. Съгласно представеното Търговско предложение – Приложение 2.
3.3. Съгласно клаузите посочени в подписания от нас договор – Приложение 4.
4. Като доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката
прилагаме следните документи:
4.1. Списък на изпълнените от нас през последните 3 (три) години доставки, които са
идентични /сходни/ с предмета на настоящата поръчка, с посочени стойностите и
получателите /клиенти/, придружен с референции (препоръки) за успешно изпълнени
доставки;
4.2. Друга информация, която считаме за важна за изпълнението на поръчката (попълва
се при наличие на такава):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(например: наименование – модел или търговско наименование и производител на
предложеното оборудване).
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4.3. Декларирам, че при изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за доставчик, ще
спазим изискванията за качество съгласно европейските стандарти и действащите
нормативни документи в Република България.
4.4. Декларирам, че еталонната инсталация ще бъде с техническа възможност да
изпълнява изисквания на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол. С тази наредба са въведени разпоредбите на директивите от Стар
подход, а именно: директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО,
75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията
(OB, L 71 от 18.03.2011 г.)
4.5 Декларирам, че всяка промяна на версията на софтуера и свързания с него хардуер,
поради спиране на поддръжката на предходната, ще се извършва безплатно от нас и след
изтичане на гаранционния срок. Потвърждавам, че гаранционното обслужване на
инсталацията ще включва задължителните актуализации на софтуера, включително
необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.
4.6. Декларирам, че гаранцията на инсталацията ще бъде ……… години (минимум 2 (две)
години) и в рамките на същия ще осигурим пълно гаранционно обслужване на същата и
отстраняване на всички производствени и/или проявили се дефекти и недостатъци, в т.ч.
ще доставим и подменим за наша сметка необходимите резервни части и консумативи.
4.7. Декларирам, че ако бъдем определени за изпълнител, монтажът, инсталирането
(настройка и тестване) и пускането в действие/в експлоатация на стенда ще се извърши
от служители на производителя на доставеното изделие (стенд) в лабораторията на
“Овергаз сервиз” АД.
4.8. Декларирам, че ако бъдем определени за изпълнител, в срока посочен в
техническото задание, 3 (трима) определени от Възложителя служители ще бъдат
обучени от производителя на доставеното изделие за извършване на профилактика и
следгаранционен сервиз на изделието, и ще им бъдат издадени сертификат/и,
удостоверяващ/и преминатото обучение.
4.9. Декларирам, че ако бъдем определени за изпълнители ще изпълним всички условия и
изисквания на Възложителя посочени в техническата спецификация, документацията и
договора.
Съгласно изискванията на документацията за участие прилагаме още и следните
документи:
5. Декларация (свободен форма) за това, че предвиждаме/не предвиждаме участие на
подизпълнител.
6. Декларация (Приложение 5), че представеното Търговско предложение, не
представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде обявено на
открито заседание на Тръжната комисия.
7. Декларация (Приложение 6), че представените от кандидата документи са истински,
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически
възможности, че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни
задължения към дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са
изтекли.
8. Декларация (Приложение 7), в потвърждение на това, че кандидатът:
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност;
б) не е в производство по ликвидация;
в) няма задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК.
9. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, ще представим в петдневен
срок от уведомяването ни за това документите, които са необходими за подписване на
договора, а именно:
а) Удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по
чл.162, ал.2 от ДОПК;
б) доказателства за предоставена гаранция за изпълнение на договора.
10. Валидност на предложението.

Процедура за възлагане на поръчка

стр. 22 от 28

„Овергаз Сервиз” АД, София 1407, ул. „Филип Кутев” №1,

тел. 02 9938898, факс: 02 9933057

Ние се съгласяваме да спазваме това предложение за срок от 90 (деветдесет) календарни
дни от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията и то остава обвързващо
ни, като може да бъде прието по всяко време, преди изтичане на този период.

Дата: ….......2021 г.

С уважение: ……………………....
(подпис и печат)
(Изп.директор/Управител)
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VI.4.
Приложение 4

ДОГОВОР

Забележка:
 Кандидатите следва да представят в своите предложения едностранно подписани
приложените договори (два екземпляра), с което потвърждават, че са запознати с
условията в тях и са отчели изискванията при формирането на цените в Търговското
предложение (Приложение 2).
 Договорите, както и приложенията към тях, да не се перфорират и подвързват в папки.
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ДОГОВОР
№ …………………………/…………………. г.
Днес, ………………………………., в гр.София, между:
1. „ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ” АД, с ЕИК 123068933, със седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к.1407; район „Лозенец”, ул. „Филип Кутев” №1, представлявано от Тодор
Георгиев Маринов - Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2. „………………………………………………” ….., с ЕИК …………………….., със седалище и
адрес

на

управление

гр.

.……………………………………………………………………………………………..

представлявано от .........................................................., в качеството си на
....................., наричано за краткост по настоящия договор „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от
друга страна,
на основание Протокол за класирани кандидати от ………………………… г. във връзка с
проведена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна инсталация за
метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до G6
(0.016 m3/h до 10 m3/h).
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави,
монтира, въведе в експлоатация и да прехвърли собствеността на десет-позиционна
еталонна инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6
до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h (наричана по-долу за краткост „изделиe/то“ / „стенд/а“).
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обучи 3 (трима) служители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на профилактика и следгаранционен сервиз на
доставяното изделие и да им издаде сертификат/и, удостоверяващ/и преминатото
обучение в срока посочен в чл.2.(3) от този договор.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по ал. 1 и ал. 2 в
съответствие с условията и сроковете посочени в Техническата спецификация
(приложение №1), Техническото предложение (приложение № 2) и Търговското
предложение (приложение №3), представляващи неразделна част от договора.
(4). Изделието по чл.1, ал.1 и изискванията, на които същото трябва да
отговаря, са описани в Техническа спецификация - Приложение №1, представляващо
неразделна част от настоящия договор.
II. МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА. СРОКОВЕ.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.2.(1). Срокът за доставка на изделието по чл.1, ал.1 е не по-късно от 6
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(шест) месеца считано от датата на сключване на настоящия договор. Срокът за
доставка започва да тече от датата на сключване на настоящия договор.
(2). Срокът за монтаж, инсталиране (тестване и настройки) и въвеждане в
експлоатация на доставеното оборудване е до 15 (петнадесет) работни дни от датата
на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол по чл.3.(6). за
извършената доставка на еталонната инсталация до мястото за изпълнение на
поръчката.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приключи обучението на определените от
Възложителя служители най-късно до датата на приемане от представители на
Възложителя на изработеното изделие във фабриката на производителя.
(4). Гаранционният срок, респективно срокът на гаранционното обслужване на
доставеното оборудване е 2 (две) години, считано от датата на подписване на
двустранния протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на
оборудването;
(5). Всички разходи за доставка, монтаж, инсталиране (тестване и настройки) и
въвеждане в експлоатация на изделието по чл. 1, ал.1 до мястото за изпълнение на
поръчката (гр. Божурище, ул. „Мура” № 10) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изделието, предмет на доставката, е ново и
неизползвано, отговаря на техническите стандарти и изисквания и е окомплектовано с
всички модули, части и аксесоари, съгласно Техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляваща Приложение № 1 към договора и указанията на
производителя.
Чл.3.(1). Изпълнителят се задължава да предостави възможност на
представители на Възложителя да присъстват на място във фабриката на
производителя при провеждане на работните тестове на изделието от производителя и
да извършат проверка за отсъствие на недостатъци и съответствието на изработеното
изделие с изискванията на спецификацията. Представителите на Възложителя и на
Изпълнителя подписват констативен протокол, удостоверяващ, че изделието работи и
съответства на техническите стандарти и изискванията на спецификацията. В
констативният протокол се посочва производител, търговско наименование
/модел/марка/ сериен номер или други идентифициращи изделието данни.
(2). Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок минимум 15
(петнадесет) работни дни предварително за конкретните дата и час за проверка и
приемане на изделието от представители на Възложителя, на място във фабриката на
производителя и за конкретните дати и час, на които ще започне обучението на
определените от Възложителя служители.
(3). Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в
договорения срок изделието, предмет на доставка по настоящия договор и съответно да
прехвърли собствеността и да го предаде на Възложителя във вид отговарящ на
техническите стандарти и изисквания, окомплектовано с всички документи, части,
модули и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на
Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.
(4). Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 5 (пет) работни
дни предварително за конкретната дата, на която ще се извърши доставката на стенда.
(5). Изпълнителят предава на мястото за изпълнение на поръчката (гр.
Божурище, ул. „Мура” № 10) еталонната инсталация по чл.1.(1). от договора на
упълномощен представител на Възложителя. При предаването на изделието,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата
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време да извърши контрол и да го прегледа за явни несъответствия, дефекти и/или
недостатъци.
(6) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме изпълнението без забележки, между
страните се подписва приемо-предавателен протокол за съответствието на доставената
инсталация и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка. Приемопредавателния протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора),
търговско наименование /модел/марка/ сериен номер или други идентифициращи
данни на доставеното изделие.
(7). Подписването на приемо-предавателния протокол по чл.3.(6) без забележки
има силата на приемане на доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите
на скрити “несъответствия“ и/или „недостатъци“, които не могат да бъдат установени
при обикновения преглед на изделието. Приемането на доставката на изделието с
Приемо-предавателния протокол по предходната алинея няма отношение към
установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, недостатъци и/или
дефекти.
(8). В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира явни недостатъци и/или
несъответствия на изделието с условията на договора, и/или на Техническата
спецификация (приложение №1), и/или на Техническото предложение (приложение №
2), и/или липса на един или повече от придружаващите документи, той има право да
откаже приемането на изделието, като забележките се отразяват в протокол и се
предоставя срок за подмяна на изделието или за отстраняване на констатираните
недостатъци и/или несъответствия.
(9). Правото на собственост върху доставяното изделие и рискът от неговото
случайно погиване преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента
на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото за изпълнение на поръчката,
удостоверено с двустранния приемо-предавателен протокол по чл.3.(6), подписан без
забележки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или техни упълномощени
представители.
(10). Доставката се счита за напълно приета след монтирането, инсталирането и
пускането/въвеждането в експлоатация на еталонната инсталация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
За извършването на монтажа, инсталирането (вкл. тестване и настройки) и
въвеждането в експлоатация на еталонната инсталация се подписва двустранен
приемо-предавателен протокол (или констативен протокол).
III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от
двете страни и изтича след изтичането на гаранционния срок на доставената
инсталация, съответно след изтичане срока на гаранционното обслужване на
инсталацията.
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5.(1). За качественото, пълно и точно изпълнение на предмета на
договора, Възложителя се задължава да плати на Изпълнителя обща цена в размер
на ...................................................................... (словом: ........................ лева)
без ДДС, съгласно Търговското предложение (Приложение № 3) и сроковете
посочени в Планов график на плащанията (Приложение № 5) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
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неразделна част от настоящия договор.
(2). Плащането на цената по чл. 5.(1). от настоящия договор се извършва в
съответствие с посоченото от Изпълнителя в раздел II „Начин на плащане“ в
Търговското му предложение (Приложение № 3), неразделна част от договора
(3). Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя по изпълнение предмета на поръчката - цената за доставка и прехвърляне
на собствеността на оборудването, в т.ч. разходите за транспортиране и доставка на
оборудването до мястото за изпълнение на поръчката, включително опаковане,
разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране (тестване и настройки), въвеждане
в експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна
документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в
гаранционния срок (в т.ч.разходи за труд, за доставка и подмяна на резервни части и
консумативи, както и разходи за отстраняване за сметка на и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
всички технически неизправности, производствени и/или други дефекти и недостатъци
по оборудването).
(4). Посочената в настоящия Договор цена не подлежи на промяна за срока на
действието на договора. Възложителят не дължи никакви други суми и/или
възнаграждения на Изпълнителя за изпълнението на предмета на договора.
(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път в български лева сумата по ал.1,
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Обслужваща банка: ...........................................
IBAN: .............................................
BIC: ...............................................
(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни считано от
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този
срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са
надлежно извършени.
(7). За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата
сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в договора
възнаграждение за изпълнение на поръчка, в размера и при условията на този договор.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. изпълни задълженията си по настоящия договор своевременно, качествено
и с грижата на добър търговец, спазвайки изискванията, условията и сроковете,
регламентирани в настоящия договор и приложенията към него, представляващи
неразделна част от договора.
2. предостави в съответствие с условията в Приложение №1 всички документи,
необходими за успешната експлоатация на изделието;
3. извършва гаранционно обслужване на доставената инсталация, в рамките
на гаранционния срок на същата;
4. отстранява своевременно всички установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
недостатъци неизправности и/или производствени дефекти на изделието, в срока за
гаранционно поддържане;
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5. отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени
дефекти в процеса на изпълнението на договора.
6. пази и да не разпространява конфиденциална информация, получена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или придобита при или по повод изпълнението на този договор;
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да:
1. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва доставката съгласно условията и
сроковете на този договор и приложенията към него;
2. извършва преглед на доставеното изделие преди окончателното му приемане,
съобразно условията на настоящия договор и приложенията към него, и да прави
всякакви възражения за недостатъци, които могат да се установят при обикновения
преглед на изделието;
3. откаже приемането на доставката, ако не отговаря на нормативните
изисквания и стандарти за качество, и/или на условията на договора и приложенията
към него;
4. иска надлежно отстраняване на констатирани недостатъци, неизправности
и/или производствени дефекти, както и извършване на гаранционен сервиз съобразно
договорените срокове.
5. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по
Договора еталонна инсталация, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при
условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.
6. Възложителят има право да откаже приемането на изпълнението и/или на
доставката, както и да откаже да заплати изцяло или частично цената по договора,
когато Изпълнителят не спазва договорените условия и изисквания, и Техническата
спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно
условията на Договора.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да:
1. приеме доставката, ако същата съответства на условията и изискванията,
посочени в този договор и приложенията към него;
2. прегледа доставеното изделие и да направи всички възражения за
недостатъци, които могат да се установят с обикновения преглед на изделието;
3. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена за извършената и приета
доставка.
VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Чл.8.(1). Гаранционният срок на доставеното изделие е 2 (две) години, считано
от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за въвеждане в
експлоатация на инсталацията.
(2). В случай на констатирани дефекти, неизправности и недостатъци в
гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол, уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните дефекти, несъответствия и/или недостатъци, и
изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ремонт за негова сметка и привеждане на оборудването в
работно състояние в срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня, следващ деня на
уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронната поща посочена в чл.15.(2) от този
договор за констатираните дефекти, несъответствия и/или недостатъци от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(3). В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме
действия по: установяване и отстраняване на всички технически проблеми,
констатираните дефекти, несъответствия и/или недостатъци и да възстанови
нормалната работоспособност на изделието. При необходимост от ремонт в сервиз,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира и осигурява транспорта на изделието до сервиза и
обратно, като поема изцяло разходите за тези дейности.
IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл.9.(1). В случай на забавено изпълнение на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от
общата стойността на договора по чл.5.(1). за всеки ден закъснение, но не повече
от 10% (десет процента) от тази стойност.
(2). При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му
посочени в чл.8.(2) и чл.8.(3) от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги
отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай стойността на
извършеният ремонт по отстраняването на недостатъците, несъответствията и/или
дефектите може да се усвои по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от гаранцията за
изпълнение.
(3). При забава в плащането на уговореното възнаграждение от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер
на 0,5% (нула цяло и пет процента) от размера на забавеното плащане за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от тази сума.
(4). Във всички останали случаи на неизпълнение и/или на забавено
изпълнение извън горепосочените,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
обезщетение за всеки отделен случай в размер на 0,3% от общата стойност на този
договор за всеки ден забава, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.
(5). Всички неустойки по настоящия договор могат да бъдат реализирани
едностранно и извънсъдебно чрез усвояване на суми от гаранцията за изпълнение от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или чрез прихващане от дължими плащания към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6). Уговорените неустойки не лишават страните от правото им да търсят
обезщетение за действително причинените вреди и пропуснати ползи над размера на
неустойката.
(7). Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от
усвояването на гаранцията за изпълнение.
(8). В случай, на забавено изпълнение на задължение на някоя от страните,
поради почивни и/или официални празнични дни, изпълнението на съответното
задължение ще се счита за изпълнено на първия работен ден, следващ почивните дни
и /или официални празници. В тези случаи не се дължат неустойките предвидени в
настоящия договор.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10.(1). Настоящият договор се прекратява:
1. с надлежното изпълнение на всички задължения на страните по него,
включително задължението за гаранционно обслужване;

стр. 6 от 12

2. по взаимно съгласие, изразено писмено;
3. при виновно неизпълнение на задълженията, поети по настоящия Договор
– по реда на чл.87-88 от Закона за задълженията и договорите, като изправната
страна е длъжна да отправи 5 (пет)-дневно писмено предизвестие до другата страна
за разваляне на Договора;
4. в случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вследствие на
което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изгубил интерес от изпълнението на договора;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие,
отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. в други случаи, предвидени от закона или договора.
7. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
Неизправната страна, заплаща дължимите поради забавеното или некачествено или
друго неизпълнение неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от
изправната страна;
8. при настъпване на обективна невъзможност за извършване на уговорените
дейности, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата
Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността;
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора без предизвестие, с
уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системни(три или повече пъти) неизпълнения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на задълженията му за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в рамките
на гаранционния срок по договора; или
2. При пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението му за
гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в рамките на
гаранционния срок; или
3. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от 30 (тридесет) дни, за
изпълнение на задължението му за доставка на оборудването, и/или въвеждането в
експлоатация на оборудването, и/или за обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3). В 5 (пет)-дневен срок от прекратяване на договора, независимо от
основанието, страните съставят приключвателен протокол, в който отразяват: степента
на изпълнение на настоящия договор, наличието или липсата на претенции и
възражения с оглед изпълнението на договора; дали са усвоени суми по гаранцията за
изпълнение и дали са налице основанията за освобождаването ѝ, респективно за
задържането ѝ.
(4). В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока, за който
е сключен, или преди пълното изпълнение на предмета на договора, страните уреждат
финансовите и другите си взаимоотношения до момента на прекратяване на договора
чрез подписване на споразумителен протокол.
ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на задълженията си по
настоящия
договор
с
гаранция
за
изпълнение
в
размер
на
........................ (.....................................................) лева, представляваща 5%
(пет процента) от общата стойност на договора съгласно чл. 5, ал. 1. Предоставената
гаранция следва да е валидна за срока на действие на настоящия договор и един месец
след датата на неговото изтичане (срока на действие на договора изтича след
изтичането на гаранционния срок на доставеното оборудване, респективно срока на
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гаранционното обслужване на оборудването).
Чл. 12.(1). Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от двете посочени
по-долу форми (по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ):
1. Паричен депозит в размер на сумата по чл. 11 от настоящия договор по следната
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - „Овергаз Сервиз” АД:
Обслужваща банка: „Обединена българска банка“ АД
IBAN (BGN): BG 86 UBBS 7824 1012 8853 12;
BIC: UBBSBGSF
2. Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция издадена в
полза на и на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стойност, определена в чл. 11 от
настоящия договор, като:
(2). Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката – гарант да
извърши плащане на сумата по гаранцията или на част от нея при първо писмено
искане на (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил свое
задължение по този договор. Гаранцията следва да бъде издадена от българска банка
или клон на чуждестранна банка. Банковата гаранция следва да бъде открита и да е
влязла в сила 1 (един) ден преди подписването на настоящия договор.
(3). В случай че банката, издала банковата гаранция за изпълнение на
договора, е обявена в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност, свръхзадлъжнялост, отнеме ѝ се лиценза или откаже да заплати предявената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, последният има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да предостави в срок до 15 (петнадесет) дни от направеното искане съответната
заместваща банкова гаранция издадена от друга банка или да предостави като
гаранция парична сума, равняващи се по размер със сумата на гаранцията за
изпълнение по чл.11.
Чл. 13. (1) Всички разноски във връзка с поддържането и управлението на
избрания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вид гаранция, включително разноски за усвояване на
суми по нея, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за времето,
през което тя е на негово разположение в изпълнение на настоящия Договор.
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя банкова гаранция, същата се в
представя в оригинал и се приобщава като Приложение № 4 към настоящия
договор. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията като паричен депозит,
документът за извършено плащане следва да се представи в оригинал и приобщи
като Приложение № 4 към настоящия Договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, както и когато
прекъсне или забави, или се отклони от изпълнението на задълженията си по договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми от гаранцията за изпълнение
във всички случаи на дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения по
настоящия договор, без това да го лишава от правото да търси обезщетение и/или
неустойки за претърпените вреди над размера на усвоената гаранция.
(6) В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови първоначалния размер на
гаранцията не по-късно от 7 (седем) дни от усвояването.
(7) За усвояване на суми от гаранцията не се изисква безспорност на
вземането. В случай че по съдебен ред бъде установена неоснователност на извършено
усвояване на суми от гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възстановяване на
усвоената сума, но без да дължи лихва върху нея.
(8) В 30 (тридесет)-дневен срок от подписване на приключвателен протокол по
чл. 10, ал. 3 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за
изпълнение, в случай че същия е подписан без забележки, претенции за неизпълнение
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на

договора

и

отразява

пълно

и

точно

изпълнение

на

задълженията

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните
относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за
решаване пред съответния съд. Гаранцията за изпълнение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до разрешаване на спора с влязло в сила решение.

се

задържа

от

(10) Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова
гаранция и възникне спор между страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и спорът бъде отнесен за решаване пред съответния съд,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представяне на нова
банкова гаранция с нов срок на валидност или удължаване на срока на валидност на
вече представената гаранция за изпълнение. В случай, че не му бъде представена нова
гаранция или срокът на валидност на съществуващата не бъде удължен
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои банковата гаранция, преди да изтече срокът ѝ
на валидност и да задържи получената сума до разрешаването на съдебния спор с
влязло в сила решение.
XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.14.(1). „Непреодолима сила” по смисъла на настоящия договор е
непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след
сключване на договора, което не може да се предвиди или предотврати при полагане
на дължимата грижа на добър търговец, което обективно предизвиква забава или
невъзможност за изпълнение на задължения по този договор от някоя от страните,
като, но не само: конфискация, национализация, земетресение, наводнение, пожар,
терористичен акт, вандализъм, урагани, природни бедствия, действия на обществени
врагове, война (обявена или необявена), извънредно положение, нашествия, бунтове,
размирици, граждански протести, преустановяване на обществените комунални услуги,
стачки на работници или служители на трети лица (извън работниците и служителите
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или индустриални спорове, които са извън контрола на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2). При никакви обстоятелства не могат да се смятат за непреодолима сила
стачки, локаут, забрани, демонстрации, бойкотиране, забавяне на работния процес,
прекратяване на работата или други трудови неуредици, финансови проблеми,
неизпълнение на задълженията на трети лица към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и всяко
друго явление от вътрешен и/или организационен характер за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както
и всяко друго събитие, което би могло да се избегне или предотврати чрез
предприемане на съответните предпазни мерки.
(3). За настъпването на непреодолима сила, страната, която се позовава на нея,
трябва да уведоми другата страна в 3-дневен срок от настъпването ѝ и да получи във
възможно най-кратки срокове сертификат за непреодолима сила, издаден от
Българската търговско-промишлена палата, който да представи на изправната страна.
(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.
(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позовава на непреодолима сила, когато
е изпаднал в забава, за която той отговаря.
(6).
В
случай
че
непреодолимата
сила
продължава
толкова,
че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ загуби интерес от изпълнението на предмета договора, същият има
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право, заедно с останалите права по този договор, да прекрати настоящия договор,
като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходите, които
изпълнението на договора.

е направил във

връзка с

XIII. УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНИТЕ. ИЗВЕСТИЯ
Чл.15.(1). Страните определят следните свои упълномощени представители,
които разполагат с права да подписват предвидените в този договор протоколи:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
...........................................
Тел.: ..................................
Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
...........................................
Тел.: ..................................
Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
(2). Всички известия, заявки, съобщения и други, трябва да са в писмен вид и
да се изпращат на следните адреси за кореспонденция:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
...........................................
Тел.: ..................................
Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
...........................................
Тел.: ..................................
Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
(3). При промяна на адреса за кореспонденция, всяка от страните е длъжна да
уведоми за това насрещната страна в 3 /три/-дневен срок от извършване/вписване на
промяната.
(4). Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в
настоящия Договор адреси, освен ако страните не се информират писмено за други
свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на
адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по чл.15.(2) от този договор се
счита за валидно изпратена и получена от другата страна.
(5). Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана
пратка или по куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия
Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано
съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните,
подписани с електронен подпис.
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XIV. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.16.(1). Изпълнителят декларира, че всички данни, които ще му бъдат
предоставени от Възложителя, и които имат характер на лични данни, Изпълнителят
ще обработва изключително и само във връзка с изпълнението на настоящия
договор и за срока на действието му, от името на Възложителя и под негово
ръководство.
(2). За да предотврати всякакъв незаконен или случаен достъп до личните
данни, промяната на същите, унищожаване или загубата им, незаконно прехвърляне
и всякакво друго незаконно обработване, Изпълнителят декларира, че ще прилага
подходящи организационни и технически мерки, които да не позволят злоупотреба с
личните данни и да дадат гаранция, че обработването ще протича в съответствие с
изискванията на европейското и националното законодателство в областта на
защитата на физическите лица при обработването на личните им данни.
(3). Изпълнителят гарантира, че предоставените по силата на този договор
лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани отделно от всякакви други бази
данни.
(4). Изпълнителят се задължава да не предоставя достъп до личните данни на
трети лица, освен когато е задължен да го направи по силата на законово
изискване, прилагано спрямо него или по писмено нареждане на Възложителя. В
тези случаи Изпълнителят се задължава да информира Възложителя за законовото
изискване преди обработването. Изпълнителят се задължава да информира
незабавно Възложителя и в случаите, когато счита, че някое от получените от него
указания е в противоречие с приложимите законови разпоредби, като има право да
не изпълнява съответните нареждания, докато то не бъде изрично потвърдено или
променено от Възложителя.
(5). В случай че настоящият договор бъде прекратен, Изпълнителят се
задължава да унищожи всички съхранявани от него лични данни и други свързани
записи и данни, предоставени му от Възложителя, и/или да ги предаде в подходящ
вид на Възложителя, и/или по писмено указание на Възложителя да ги използва за
други определени от Възложителя цели.
(6). Страните се съгласяват, че настоящият договор може да бъде прекратен
без предизвестие от страна на Възложителя при нарушение от страна на
Изпълнителя на разпоредбите на настоящия раздел от този договор.
XV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от
или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване,
ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение.
Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване
пред компетентен съд в град София.
Чл.18.(1).В случай че някое от условията на този договор не може да бъде
приложено или се окаже недействително по дадена причина, страните се договарят,
че такова условие ще се счита за изменено до степен, необходима за да бъде
приложимо и действително, или, ако такова изменение не е възможно без да се
изменят намеренията на страните, изложени тук, то тогава такова условие ще бъде
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премахнато от договора за да може да се приложи изпълнението на същия. При това
валидността на останалите условия на този договор няма да бъде засегната от
настъпилото изменение.
(2). Нищожността на клауза от настоящия договор, надлежно прогласена от
компетентния български съд, не влече недействителност на договора като цяло.
Чл.19. За всички неуредени в този договор случаи се прилагат разпоредбите
на българското законодателство.
Неразделна част към настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение;
Приложение № 3 – Търговско предложение;
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнени;
Приложение № 5 – Планов график на плащанията.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните по него.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.................................
Тодор Маринов
Изпълнителен директор
„Овергаз сервиз” АД

..............................
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Приложение №5
към Договор № …………………………/…………

Планов график на плащанията

Съгласно тръжна документация с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на десет позиционна еталонна инсталация за метрологична
проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до G6 (0.016 m3/h до 10
m3/h).

№

Вид на плащането

Цена (лв.)

Плащане
(дата)

1.

…………………………………………

30…….20…..

2.

…………………………………………

30…….20…..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

.................................................
Тодор Маринов
Изпълнителен директор
„Овергаз сервиз” АД

.................................................
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ДОГОВОР
№ …………………………/…………………. г.
Днес, ………………………………., в гр.София, между:
1. „ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ” АД, с ЕИК 123068933, със седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к.1407; район „Лозенец”, ул. „Филип Кутев” №1, представлявано от Тодор
Георгиев Маринов - Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2. „………………………………………………” ….., с ЕИК …………………….., със седалище и
адрес

на

управление

гр.

.……………………………………………………………………………………………..

представлявано от .........................................................., в качеството си на
....................., наричано за краткост по настоящия договор „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от
друга страна,
на основание Протокол за класирани кандидати от ………………………… г. във връзка с
проведена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна инсталация за
метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до G6
(0.016 m3/h до 10 m3/h).
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави,
монтира, въведе в експлоатация и да прехвърли собствеността на десет-позиционна
еталонна инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6
до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h (наричана по-долу за краткост „изделиe/то“ / „стенд/а“).
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обучи 3 (трима) служители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на профилактика и следгаранционен сервиз на
доставяното изделие и да им издаде сертификат/и, удостоверяващ/и преминатото
обучение в срока посочен в чл.2.(3) от този договор.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по ал. 1 и ал. 2 в
съответствие с условията и сроковете посочени в Техническата спецификация
(приложение №1), Техническото предложение (приложение № 2) и Търговското
предложение (приложение №3), представляващи неразделна част от договора.
(4). Изделието по чл.1, ал.1 и изискванията, на които същото трябва да
отговаря, са описани в Техническа спецификация - Приложение №1, представляващо
неразделна част от настоящия договор.
II. МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА. СРОКОВЕ.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.2.(1). Срокът за доставка на изделието по чл.1, ал.1 е не по-късно от 6
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(шест) месеца считано от датата на сключване на настоящия договор. Срокът за
доставка започва да тече от датата на сключване на настоящия договор.
(2). Срокът за монтаж, инсталиране (тестване и настройки) и въвеждане в
експлоатация на доставеното оборудване е до 15 (петнадесет) работни дни от датата
на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол по чл.3.(6). за
извършената доставка на еталонната инсталация до мястото за изпълнение на
поръчката.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приключи обучението на определените от
Възложителя служители най-късно до датата на приемане от представители на
Възложителя на изработеното изделие във фабриката на производителя.
(4). Гаранционният срок, респективно срокът на гаранционното обслужване на
доставеното оборудване е 2 (две) години, считано от датата на подписване на
двустранния протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на
оборудването;
(5). Всички разходи за доставка, монтаж, инсталиране (тестване и настройки) и
въвеждане в експлоатация на изделието по чл. 1, ал.1 до мястото за изпълнение на
поръчката (гр. Божурище, ул. „Мура” № 10) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изделието, предмет на доставката, е ново и
неизползвано, отговаря на техническите стандарти и изисквания и е окомплектовано с
всички модули, части и аксесоари, съгласно Техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляваща Приложение № 1 към договора и указанията на
производителя.
Чл.3.(1). Изпълнителят се задължава да предостави възможност на
представители на Възложителя да присъстват на място във фабриката на
производителя при провеждане на работните тестове на изделието от производителя и
да извършат проверка за отсъствие на недостатъци и съответствието на изработеното
изделие с изискванията на спецификацията. Представителите на Възложителя и на
Изпълнителя подписват констативен протокол, удостоверяващ, че изделието работи и
съответства на техническите стандарти и изискванията на спецификацията. В
констативният протокол се посочва производител, търговско наименование
/модел/марка/ сериен номер или други идентифициращи изделието данни.
(2). Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок минимум 15
(петнадесет) работни дни предварително за конкретните дата и час за проверка и
приемане на изделието от представители на Възложителя, на място във фабриката на
производителя и за конкретните дати и час, на които ще започне обучението на
определените от Възложителя служители.
(3). Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в
договорения срок изделието, предмет на доставка по настоящия договор и съответно да
прехвърли собствеността и да го предаде на Възложителя във вид отговарящ на
техническите стандарти и изисквания, окомплектовано с всички документи, части,
модули и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на
Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.
(4). Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 5 (пет) работни
дни предварително за конкретната дата, на която ще се извърши доставката на стенда.
(5). Изпълнителят предава на мястото за изпълнение на поръчката (гр.
Божурище, ул. „Мура” № 10) еталонната инсталация по чл.1.(1). от договора на
упълномощен представител на Възложителя. При предаването на изделието,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата
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време да извърши контрол и да го прегледа за явни несъответствия, дефекти и/или
недостатъци.
(6) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме изпълнението без забележки, между
страните се подписва приемо-предавателен протокол за съответствието на доставената
инсталация и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка. Приемопредавателния протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора),
търговско наименование /модел/марка/ сериен номер или други идентифициращи
данни на доставеното изделие.
(7). Подписването на приемо-предавателния протокол по чл.3.(6) без забележки
има силата на приемане на доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите
на скрити “несъответствия“ и/или „недостатъци“, които не могат да бъдат установени
при обикновения преглед на изделието. Приемането на доставката на изделието с
Приемо-предавателния протокол по предходната алинея няма отношение към
установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, недостатъци и/или
дефекти.
(8). В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира явни недостатъци и/или
несъответствия на изделието с условията на договора, и/или на Техническата
спецификация (приложение №1), и/или на Техническото предложение (приложение №
2), и/или липса на един или повече от придружаващите документи, той има право да
откаже приемането на изделието, като забележките се отразяват в протокол и се
предоставя срок за подмяна на изделието или за отстраняване на констатираните
недостатъци и/или несъответствия.
(9). Правото на собственост върху доставяното изделие и рискът от неговото
случайно погиване преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента
на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото за изпълнение на поръчката,
удостоверено с двустранния приемо-предавателен протокол по чл.3.(6), подписан без
забележки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или техни упълномощени
представители.
(10). Доставката се счита за напълно приета след монтирането, инсталирането и
пускането/въвеждането в експлоатация на еталонната инсталация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
За извършването на монтажа, инсталирането (вкл. тестване и настройки) и
въвеждането в експлоатация на еталонната инсталация се подписва двустранен
приемо-предавателен протокол (или констативен протокол).
III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от
двете страни и изтича след изтичането на гаранционния срок на доставената
инсталация, съответно след изтичане срока на гаранционното обслужване на
инсталацията.
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5.(1). За качественото, пълно и точно изпълнение на предмета на
договора, Възложителя се задължава да плати на Изпълнителя обща цена в размер
на ...................................................................... (словом: ........................ лева)
без ДДС, съгласно Търговското предложение (Приложение № 3) и сроковете
посочени в Планов график на плащанията (Приложение № 5) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
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неразделна част от настоящия договор.
(2). Плащането на цената по чл. 5.(1). от настоящия договор се извършва в
съответствие с посоченото от Изпълнителя в раздел II „Начин на плащане“ в
Търговското му предложение (Приложение № 3), неразделна част от договора
(3). Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя по изпълнение предмета на поръчката - цената за доставка и прехвърляне
на собствеността на оборудването, в т.ч. разходите за транспортиране и доставка на
оборудването до мястото за изпълнение на поръчката, включително опаковане,
разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране (тестване и настройки), въвеждане
в експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна
документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в
гаранционния срок (в т.ч.разходи за труд, за доставка и подмяна на резервни части и
консумативи, както и разходи за отстраняване за сметка на и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
всички технически неизправности, производствени и/или други дефекти и недостатъци
по оборудването).
(4). Посочената в настоящия Договор цена не подлежи на промяна за срока на
действието на договора. Възложителят не дължи никакви други суми и/или
възнаграждения на Изпълнителя за изпълнението на предмета на договора.
(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път в български лева сумата по ал.1,
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Обслужваща банка: ...........................................
IBAN: .............................................
BIC: ...............................................
(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни считано от
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този
срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са
надлежно извършени.
(7). За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата
сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в договора
възнаграждение за изпълнение на поръчка, в размера и при условията на този договор.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. изпълни задълженията си по настоящия договор своевременно, качествено
и с грижата на добър търговец, спазвайки изискванията, условията и сроковете,
регламентирани в настоящия договор и приложенията към него, представляващи
неразделна част от договора.
2. предостави в съответствие с условията в Приложение №1 всички документи,
необходими за успешната експлоатация на изделието;
3. извършва гаранционно обслужване на доставената инсталация, в рамките
на гаранционния срок на същата;
4. отстранява своевременно всички установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
недостатъци неизправности и/или производствени дефекти на изделието, в срока за
гаранционно поддържане;
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5. отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени
дефекти в процеса на изпълнението на договора.
6. пази и да не разпространява конфиденциална информация, получена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или придобита при или по повод изпълнението на този договор;
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да:
1. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва доставката съгласно условията и
сроковете на този договор и приложенията към него;
2. извършва преглед на доставеното изделие преди окончателното му приемане,
съобразно условията на настоящия договор и приложенията към него, и да прави
всякакви възражения за недостатъци, които могат да се установят при обикновения
преглед на изделието;
3. откаже приемането на доставката, ако не отговаря на нормативните
изисквания и стандарти за качество, и/или на условията на договора и приложенията
към него;
4. иска надлежно отстраняване на констатирани недостатъци, неизправности
и/или производствени дефекти, както и извършване на гаранционен сервиз съобразно
договорените срокове.
5. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по
Договора еталонна инсталация, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при
условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.
6. Възложителят има право да откаже приемането на изпълнението и/или на
доставката, както и да откаже да заплати изцяло или частично цената по договора,
когато Изпълнителят не спазва договорените условия и изисквания, и Техническата
спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно
условията на Договора.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да:
1. приеме доставката, ако същата съответства на условията и изискванията,
посочени в този договор и приложенията към него;
2. прегледа доставеното изделие и да направи всички възражения за
недостатъци, които могат да се установят с обикновения преглед на изделието;
3. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена за извършената и приета
доставка.
VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Чл.8.(1). Гаранционният срок на доставеното изделие е 2 (две) години, считано
от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за въвеждане в
експлоатация на инсталацията.
(2). В случай на констатирани дефекти, неизправности и недостатъци в
гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол, уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните дефекти, несъответствия и/или недостатъци, и
изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ремонт за негова сметка и привеждане на оборудването в
работно състояние в срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня, следващ деня на
уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронната поща посочена в чл.15.(2) от този
договор за констатираните дефекти, несъответствия и/или недостатъци от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(3). В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме
действия по: установяване и отстраняване на всички технически проблеми,
констатираните дефекти, несъответствия и/или недостатъци и да възстанови
нормалната работоспособност на изделието. При необходимост от ремонт в сервиз,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира и осигурява транспорта на изделието до сервиза и
обратно, като поема изцяло разходите за тези дейности.
IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл.9.(1). В случай на забавено изпълнение на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от
общата стойността на договора по чл.5.(1). за всеки ден закъснение, но не повече
от 10% (десет процента) от тази стойност.
(2). При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му
посочени в чл.8.(2) и чл.8.(3) от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги
отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай стойността на
извършеният ремонт по отстраняването на недостатъците, несъответствията и/или
дефектите може да се усвои по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от гаранцията за
изпълнение.
(3). При забава в плащането на уговореното възнаграждение от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер
на 0,5% (нула цяло и пет процента) от размера на забавеното плащане за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от тази сума.
(4). Във всички останали случаи на неизпълнение и/или на забавено
изпълнение извън горепосочените,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
обезщетение за всеки отделен случай в размер на 0,3% от общата стойност на този
договор за всеки ден забава, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.
(5). Всички неустойки по настоящия договор могат да бъдат реализирани
едностранно и извънсъдебно чрез усвояване на суми от гаранцията за изпълнение от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или чрез прихващане от дължими плащания към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6). Уговорените неустойки не лишават страните от правото им да търсят
обезщетение за действително причинените вреди и пропуснати ползи над размера на
неустойката.
(7). Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от
усвояването на гаранцията за изпълнение.
(8). В случай, на забавено изпълнение на задължение на някоя от страните,
поради почивни и/или официални празнични дни, изпълнението на съответното
задължение ще се счита за изпълнено на първия работен ден, следващ почивните дни
и /или официални празници. В тези случаи не се дължат неустойките предвидени в
настоящия договор.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10.(1). Настоящият договор се прекратява:
1. с надлежното изпълнение на всички задължения на страните по него,
включително задължението за гаранционно обслужване;
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2. по взаимно съгласие, изразено писмено;
3. при виновно неизпълнение на задълженията, поети по настоящия Договор
– по реда на чл.87-88 от Закона за задълженията и договорите, като изправната
страна е длъжна да отправи 5 (пет)-дневно писмено предизвестие до другата страна
за разваляне на Договора;
4. в случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вследствие на
което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изгубил интерес от изпълнението на договора;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие,
отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. в други случаи, предвидени от закона или договора.
7. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
Неизправната страна, заплаща дължимите поради забавеното или некачествено или
друго неизпълнение неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от
изправната страна;
8. при настъпване на обективна невъзможност за извършване на уговорените
дейности, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата
Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността;
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора без предизвестие, с
уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. При системни(три или повече пъти) неизпълнения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на задълженията му за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в рамките
на гаранционния срок по договора; или
2. При пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението му за
гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в рамките на
гаранционния срок; или
3. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от 30 (тридесет) дни, за
изпълнение на задължението му за доставка на оборудването, и/или въвеждането в
експлоатация на оборудването, и/или за обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3). В 5 (пет)-дневен срок от прекратяване на договора, независимо от
основанието, страните съставят приключвателен протокол, в който отразяват: степента
на изпълнение на настоящия договор, наличието или липсата на претенции и
възражения с оглед изпълнението на договора; дали са усвоени суми по гаранцията за
изпълнение и дали са налице основанията за освобождаването ѝ, респективно за
задържането ѝ.
(4). В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока, за който
е сключен, или преди пълното изпълнение на предмета на договора, страните уреждат
финансовите и другите си взаимоотношения до момента на прекратяване на договора
чрез подписване на споразумителен протокол.
ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на задълженията си по
настоящия
договор
с
гаранция
за
изпълнение
в
размер
на
........................ (.....................................................) лева, представляваща 5%
(пет процента) от общата стойност на договора съгласно чл. 5, ал. 1. Предоставената
гаранция следва да е валидна за срока на действие на настоящия договор и един месец
след датата на неговото изтичане (срока на действие на договора изтича след
изтичането на гаранционния срок на доставеното оборудване, респективно срока на
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гаранционното обслужване на оборудването).
Чл. 12.(1). Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от двете посочени
по-долу форми (по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ):
1. Паричен депозит в размер на сумата по чл. 11 от настоящия договор по следната
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - „Овергаз Сервиз” АД:
Обслужваща банка: „Обединена българска банка“ АД
IBAN (BGN): BG 86 UBBS 7824 1012 8853 12;
BIC: UBBSBGSF
2. Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция издадена в
полза на и на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стойност, определена в чл. 11 от
настоящия договор, като:
(2). Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката – гарант да
извърши плащане на сумата по гаранцията или на част от нея при първо писмено
искане на (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил свое
задължение по този договор. Гаранцията следва да бъде издадена от българска банка
или клон на чуждестранна банка. Банковата гаранция следва да бъде открита и да е
влязла в сила 1 (един) ден преди подписването на настоящия договор.
(3). В случай че банката, издала банковата гаранция за изпълнение на
договора, е обявена в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност, свръхзадлъжнялост, отнеме ѝ се лиценза или откаже да заплати предявената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, последният има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да предостави в срок до 15 (петнадесет) дни от направеното искане съответната
заместваща банкова гаранция издадена от друга банка или да предостави като
гаранция парична сума, равняващи се по размер със сумата на гаранцията за
изпълнение по чл.11.
Чл. 13. (1) Всички разноски във връзка с поддържането и управлението на
избрания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вид гаранция, включително разноски за усвояване на
суми по нея, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за времето,
през което тя е на негово разположение в изпълнение на настоящия Договор.
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя банкова гаранция, същата се в
представя в оригинал и се приобщава като Приложение № 4 към настоящия
договор. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията като паричен депозит,
документът за извършено плащане следва да се представи в оригинал и приобщи
като Приложение № 4 към настоящия Договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, както и когато
прекъсне или забави, или се отклони от изпълнението на задълженията си по договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми от гаранцията за изпълнение
във всички случаи на дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения по
настоящия договор, без това да го лишава от правото да търси обезщетение и/или
неустойки за претърпените вреди над размера на усвоената гаранция.
(6) В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови първоначалния размер на
гаранцията не по-късно от 7 (седем) дни от усвояването.
(7) За усвояване на суми от гаранцията не се изисква безспорност на
вземането. В случай че по съдебен ред бъде установена неоснователност на извършено
усвояване на суми от гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възстановяване на
усвоената сума, но без да дължи лихва върху нея.
(8) В 30 (тридесет)-дневен срок от подписване на приключвателен протокол по
чл. 10, ал. 3 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за
изпълнение, в случай че същия е подписан без забележки, претенции за неизпълнение
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изпълнение

на

задълженията

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните
относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за
решаване пред съответния съд. Гаранцията за изпълнение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до разрешаване на спора с влязло в сила решение.

се

задържа

от

(10) Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова
гаранция и възникне спор между страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и спорът бъде отнесен за решаване пред съответния съд,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представяне на нова
банкова гаранция с нов срок на валидност или удължаване на срока на валидност на
вече представената гаранция за изпълнение. В случай, че не му бъде представена нова
гаранция или срокът на валидност на съществуващата не бъде удължен
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои банковата гаранция, преди да изтече срокът ѝ
на валидност и да задържи получената сума до разрешаването на съдебния спор с
влязло в сила решение.
XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.14.(1). „Непреодолима сила” по смисъла на настоящия договор е
непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след
сключване на договора, което не може да се предвиди или предотврати при полагане
на дължимата грижа на добър търговец, което обективно предизвиква забава или
невъзможност за изпълнение на задължения по този договор от някоя от страните,
като, но не само: конфискация, национализация, земетресение, наводнение, пожар,
терористичен акт, вандализъм, урагани, природни бедствия, действия на обществени
врагове, война (обявена или необявена), извънредно положение, нашествия, бунтове,
размирици, граждански протести, преустановяване на обществените комунални услуги,
стачки на работници или служители на трети лица (извън работниците и служителите
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или индустриални спорове, които са извън контрола на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2). При никакви обстоятелства не могат да се смятат за непреодолима сила
стачки, локаут, забрани, демонстрации, бойкотиране, забавяне на работния процес,
прекратяване на работата или други трудови неуредици, финансови проблеми,
неизпълнение на задълженията на трети лица към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и всяко
друго явление от вътрешен и/или организационен характер за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както
и всяко друго събитие, което би могло да се избегне или предотврати чрез
предприемане на съответните предпазни мерки.
(3). За настъпването на непреодолима сила, страната, която се позовава на нея,
трябва да уведоми другата страна в 3-дневен срок от настъпването ѝ и да получи във
възможно най-кратки срокове сертификат за непреодолима сила, издаден от
Българската търговско-промишлена палата, който да представи на изправната страна.
(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.
(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позовава на непреодолима сила, когато
е изпаднал в забава, за която той отговаря.
(6).
В
случай
че
непреодолимата
сила
продължава
толкова,
че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ загуби интерес от изпълнението на предмета договора, същият има
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право, заедно с останалите права по този договор, да прекрати настоящия договор,
като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходите, които
изпълнението на договора.

е направил във

връзка с

XIII. УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНИТЕ. ИЗВЕСТИЯ
Чл.15.(1). Страните определят следните свои упълномощени представители,
които разполагат с права да подписват предвидените в този договор протоколи:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
...........................................
Тел.: ..................................
Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
...........................................
Тел.: ..................................
Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
(2). Всички известия, заявки, съобщения и други, трябва да са в писмен вид и
да се изпращат на следните адреси за кореспонденция:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
...........................................
Тел.: ..................................
Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
...........................................
Тел.: ..................................
Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
(3). При промяна на адреса за кореспонденция, всяка от страните е длъжна да
уведоми за това насрещната страна в 3 /три/-дневен срок от извършване/вписване на
промяната.
(4). Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в
настоящия Договор адреси, освен ако страните не се информират писмено за други
свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на
адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по чл.15.(2) от този договор се
счита за валидно изпратена и получена от другата страна.
(5). Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана
пратка или по куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия
Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано
съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните,
подписани с електронен подпис.
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XIV. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.16.(1). Изпълнителят декларира, че всички данни, които ще му бъдат
предоставени от Възложителя, и които имат характер на лични данни, Изпълнителят
ще обработва изключително и само във връзка с изпълнението на настоящия
договор и за срока на действието му, от името на Възложителя и под негово
ръководство.
(2). За да предотврати всякакъв незаконен или случаен достъп до личните
данни, промяната на същите, унищожаване или загубата им, незаконно прехвърляне
и всякакво друго незаконно обработване, Изпълнителят декларира, че ще прилага
подходящи организационни и технически мерки, които да не позволят злоупотреба с
личните данни и да дадат гаранция, че обработването ще протича в съответствие с
изискванията на европейското и националното законодателство в областта на
защитата на физическите лица при обработването на личните им данни.
(3). Изпълнителят гарантира, че предоставените по силата на този договор
лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани отделно от всякакви други бази
данни.
(4). Изпълнителят се задължава да не предоставя достъп до личните данни на
трети лица, освен когато е задължен да го направи по силата на законово
изискване, прилагано спрямо него или по писмено нареждане на Възложителя. В
тези случаи Изпълнителят се задължава да информира Възложителя за законовото
изискване преди обработването. Изпълнителят се задължава да информира
незабавно Възложителя и в случаите, когато счита, че някое от получените от него
указания е в противоречие с приложимите законови разпоредби, като има право да
не изпълнява съответните нареждания, докато то не бъде изрично потвърдено или
променено от Възложителя.
(5). В случай че настоящият договор бъде прекратен, Изпълнителят се
задължава да унищожи всички съхранявани от него лични данни и други свързани
записи и данни, предоставени му от Възложителя, и/или да ги предаде в подходящ
вид на Възложителя, и/или по писмено указание на Възложителя да ги използва за
други определени от Възложителя цели.
(6). Страните се съгласяват, че настоящият договор може да бъде прекратен
без предизвестие от страна на Възложителя при нарушение от страна на
Изпълнителя на разпоредбите на настоящия раздел от този договор.
XV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от
или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване,
ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение.
Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване
пред компетентен съд в град София.
Чл.18.(1).В случай че някое от условията на този договор не може да бъде
приложено или се окаже недействително по дадена причина, страните се договарят,
че такова условие ще се счита за изменено до степен, необходима за да бъде
приложимо и действително, или, ако такова изменение не е възможно без да се
изменят намеренията на страните, изложени тук, то тогава такова условие ще бъде
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премахнато от договора за да може да се приложи изпълнението на същия. При това
валидността на останалите условия на този договор няма да бъде засегната от
настъпилото изменение.
(2). Нищожността на клауза от настоящия договор, надлежно прогласена от
компетентния български съд, не влече недействителност на договора като цяло.
Чл.19. За всички неуредени в този договор случаи се прилагат разпоредбите
на българското законодателство.
Неразделна част към настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение;
Приложение № 3 – Търговско предложение;
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнени;
Приложение № 5 – Планов график на плащанията.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните по него.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.................................
Тодор Маринов
Изпълнителен директор
„Овергаз сервиз” АД

..............................
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Приложение №5
към Договор № …………………………/…………

Планов график на плащанията

Съгласно тръжна документация с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на десет позиционна еталонна инсталация за метрологична
проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до G6 (0.016 m3/h до 10
m3/h).

№

Вид на плащането

Цена (лв.)

Плащане
(дата)

1.

…………………………………………

30…….20…..

2.

…………………………………………

30…….20…..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

.................................................
Тодор Маринов
Изпълнителен директор
„Овергаз сервиз” АД

.................................................
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„Овергаз Сервиз” АД, София 1407, ул. „Филип Кутев” №1,

тел. 02 9938898, факс: 02 9933057

VI.5.
Приложение 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по раздел ІV. т.4 от необходимите документи
за участие в процедура за възлагане на поръчки

Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…,
в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес
на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция
по вписванията с ЕИК ..................... / в Регистър Булстат с ЕИН по Булстат: ……..кандидат за участие в открита процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”
ДЕКЛАРИРАМ:

1.

Представеното

Търговско

предложение

не

представлява

търговска

тайна

на

представляваното от мен дружество ....................................................
2.

Съгласен съм представеното Търговско предложение да бъде обявено на открито

заседание на Тръжната комисия.

Дата: ............ 2021 г.

Процедура за възлагане на поръчка

Декларатор: ....................
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VI.6.
Приложение 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по раздел ІV. т.5 от необходимите документи
за участие в процедура за възлагане на поръчки

Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…,
в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес
на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция
по вписванията с ЕИК ..................... /в Регистър Булстат с ЕИН по Булстат: …… - кандидат
за участие в открита процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представените от представляваното от мен дружество .................................................
документи са истинни, отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и
неговите технически възможности.

2. Представляваното от мен дружество ................................................... е коректен,
лоялен партньор и няма неизпълнени договорни задължения към дружества от Групата
ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли.

Дата: ............ 2021 г.

Процедура за възлагане на поръчка

Декларатор: .......................
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VI.7.
Приложение 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по раздел ІV. т.6 от необходимите документи
за участие в процедура за възлагане на поръчка

Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…,
в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес
на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция
по вписванията с ЕИК ..................... /в Регистър Булстат с ЕИН по Булстат:…. - кандидат
за участие в открита процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”
ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен и указан по-горе кандидат:
1. Не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност;
2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените
процедури съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. Няма задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (или чл.87, ал.6 от ДОПК), установени с влязъл в сила
акт на компетентния орган, освен ако е сключено споразумение за отсрочване.

Дата: ............ 2021 г.

Процедура за възлагане на поръчка

Декларатор: ...................
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VI.8.

Приложение 8
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА
по раздел ІV. т. 7 от необходимите документи за участие в
открита процедура за възлагане на поръчка с предмет

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до
G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)”

Наименование на Кандидата: ...........................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ .............................................. (или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен)

Седалище:
Пощенски код, населено място и адрес: .................................................................

Адрес за кореспонденция:
Пощенски код, населено място и адрес: .................................................................
Телефон: .............................. ;
Факс: ....................................;
E-mail адрес: ...................................

Лице за контакти:
Име, фамилия:.............................................., длъжност .......................................;
телефон:

.......................................;

моб.тел.

...........................................;

факс: ...........................................; e-mail адрес: ..........................................

4. Обслужваща банка:
Име на банката:..................................................
Банков код (BIC): .......................................................;
№ на банковата сметка, по която следва да бъде възстановена гаранцията:
IBAN ...................................;
Титуляр на сметката: ............................................................................................

Дата: ............. 2021 г.

Процедура за възлагане на поръчка

Подпис:
и печат: ............................

стр. 28 от 28

