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І. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

Тръжна комисия към „Ес Дий Проджект” ЕАД на основание утвърдена Инструкция за
провеждане на търг за избор на доставчик на стока/услуга в групата ОВЕРГАЗ, Ви кани да
участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка на одорант за природен газ”
Документацията за участие можете да намерите безплатно на електронен адрес:
www.overgas.bg, в раздел „Тръжни процедури”, „Текущи тръжни процедури”.

Краен срок за представяне на предложения за участие в процедурата – 17:00
часа на 07.09.2022 г.
Предложенията трябва да бъдат адресирани до: Тръжна комисия, „Ес Дий Проджект” ЕАД,
София 1407, ул. „Филип Кутев” №1, запечатани в непрозрачен плик и представени от
кандидата или от негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка.
Всички
кандидати
могат
да
присъстват
на
откритите
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 на одорант за природен газ съгласно изискванията в
Техническа спецификация – Приложение 1 към настоящата документация.
2. Вид на процедурата
Поръчката ще се възложи по реда на ограничена 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 или доставчик на стока/услуга в Групата Овергаз Инк 10.01.05.
3. Срок за изпълнение на поръчката
Поръчката следва да бъде изпълнена в срок до 40 (четиридесет) календарни дни от
датата на получаване на писмена заявка за доставка от Изпълнителя на поръчката.
4. Място на изпълнение на поръчката

Доставката да се извърши до склада на Възложителя в гр. Стара Загора, ул.
„Новозагорско шосе“№1 (бивш АТЗ „Агробиохим“).
5. Ограничения при изготвяне на предложението
Предложението трябва напълно да отговаря на изискванията в документацията за участие
в ограничена процедура.
Не се допуска участие на подизпълнител при изпълнение предмета на поръчката.
6. Изисквания към кандидатите
Няма изисквания
7. Изисквания за качество
Поръчката следва да се изпълни при спазване на изискванията, посочени в приложената
към настоящата документация Техническата спецификация (Приложение 1).
8. Цена
Цените, посочени в Търговското предложение (Приложение 2), трябва да включват всички
разходи на изпълнителя по изпълнение предмета на поръчката по настоящата процедура.
Цените следва да бъдат твърдо фиксирани и неподлежащи на корекции до изтичане срока
на договора. Начинът на плащане е посочен също в Търговското предложение.
Договорът ще се сключи при цена и начин на плащане, посочени в Търговското
предложение (Приложение 2). В договора не се попълва цена.
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. Критерии за оценка на предложенията
Оценяването и класирането на предложенията са описани в раздел V –
КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

ОЦЕНКА И

11. Място, ден и час за представяне на предложенията:
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София 1407, ул. „Филип Кутев” №1, ет. Партер, звено „Деловодство”, до 17:00 часа на
07.09.2022 г.
13. Кандидатите не трябва да имат неизпълнени договорни задължения към
дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли.
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ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. При изготвяне на предложенията за участие в ограничената 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. Тръжната комисия запазва в тайна имената на кандидатите и съдържанието на
предложенията до деня, определен за отваряне на предложенията.
4. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик, който съдържа
посочените в тръжната документация документи 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 „Ес Дий Проджект” ЕАД
ул. „Филип Кутев” №1, звено „Деловодство”
гр. София – 1407
Предмет на процедурата:
„Доставка на одорант за природен газ”.
Подател:
Име на компанията-кандидат.
Адрес за кореспонденция.
Телефон, факс номер, електронен адрес.
Лице за контакт
5. Предложението съдържа посочените в тръжната документация документи, включващи:
предложение; необходими документи; декларации; едностранно подписани от кандидата
договор и Техническа спецификация, поставени в непрозрачен плик. В този плик се
поставя отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, който съдържа
попълнения образец на Търговското предложение (Приложение 2).
6. При приемане на предложението от звено „Деловодство”, върху плика се отбелязват:
поредният номер, датата и часа на получаването. Посочените данни се въвеждат в
електронен регистър, след което на приносителя се издава документ с входящ номер.
7. Срокът за представяне на предложенията за участие в процедурата е до 17:00 часа на
07.09.2022 г. на адреса на Тръжната комисия, посочен по-горе.
8. 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.4, по-горе.
9. Кандидатите са длъжни да уведомяват Тръжната комисия за всички осъществили се в
хода на процедурата промени в правното им състояние, в седемдневен срок от тяхното
настъпване.
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10. 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 открито
заседание и ги поканва да присъстват при провеждането му.
11. 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 Оценка за
съответствие на предложенията (по документи). Пликовете с надпис „Предлагана
цена” не се отварят.
12. Кандидати, които желаят да присъстват на открито заседание на Тръжната комисия,
трябва да изпратят на посочения електронен адрес имената на техните упълномощени
представители до 17:30 часа на деня преди, деня на провеждане на откритото заседание.
В противен случай лицата не се допускат до заседанието.
13. Тръжната комисия има право по всяко време да проверява заявените от кандидатите
данни и факти.
14. 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 Тръжната комисия.
15. Оценяването и класирането на предложенията ще бъде извършено по реда описан в
раздел V – ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.
16. Председателят на Тръжната комисия представя на второто открито заседание, пред
представителите на кандидатите, извършената Оценка за съответствие на
предложенията (по документи). След това, Тръжната комисия извършва последователно
следните действия: отварят се пликовете с надпис „Предлагана цена” и се обявяват
предложенията на допуснатите кандидати; извършва се оценка на същите по критерия
„най-ниска обща цена”; председателят на Тръжната комисия обявява класирането на
кандидатите пред присъстващите.
17. Тръжната комисия класира
предварително обявените условия.

кандидатите,

чиито

предложения

отговарят

на

18. Тръжната комисия съставя протокол за класирането на кандидатите и в срок от три
дни уведомява с писмо всички кандидати за извършеното класиране.
19. Председателят на Тръжната комисия уведомява Възложителя за класирането на
кандидатите и предлага на Възложителя да се сключи договор с кандидата, класиран на
първо място.
20. Кандидатът, класиран на първо място представя в срок от 10 (десет) работни дни от
уведомяването за класирането Удостоверение от Националната агенция за приходи за
липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК.
21. Възложителят подписва договора при условие, че определеният за Изпълнител
представи всички документи по т. 20 в необходимия срок.
22. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор, Възложителят
може да сключи договор с кандидата, класиран на второ място.
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23. Определеният за изпълнител кандидат и Възложителят сключват договор, който
трябва да съответства на съгласувания проект на Договор, част от Тръжната
документация. Промени в Договора не се допускат.
24. Тръжната комисия прекратява ограничената процедура за възлагане на поръчката и
продължава същата като процедура на пряко договаряне, ако е подадено само едно
предложение.
25. Тръжната комисия прекратява процедурата за възлагане на поръчка с мотивирано
решение и 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. Отпаднала е необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата, които Възложителят не е успял да предвиди,
включително и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на
поръчката.
26. Всеки кандидат, който желае да зададе въпроси от технически или финансов
характер, или свързани с условията за участие, трябва да ги изпрати на електронен
адрес: procurement@overgas.bg до 3 (три) работни дни преди изтичане на срока за
подаване на предложенията.
Лице за контакти: Мария Антова, телефон: 02 428 3447.
e-mail: procurement@overgas.bg
Тръжната комисия отговаря на писмено постъпилите от кандидат въпроси в срок до
2 (два) работни дни от получаването им. Въпросите и отговорите се публикуват същия
ден на интернет адрес: www.overgas.bg, в раздел „Тръжни процедури”, „Текущи тръжни
процедури”.
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ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
Към предложението за участие в ограничената процедура трябва да бъдат приложени
следните документи:
1. Попълнени и подписани образци на:
а) Едностранно подписана Техническа спецификация (Приложение 1, същото да не се
перфорира и подвързва в папка);
б) Търговско предложение (Приложение 2);
в) Техническо предложение (Приложение 3);
г) Едностранно подписан договор (Приложение 4 – в 2 екземпляра, същите да не се
перфорират и подвързват в папки).
2. Доказателства за икономическо и финансово състояние на кандидатите
Не се изискват
3. Доказателства за техническите възможности на кандидатите:
Не се изискват
4. Декларация (свободен текст), че на кандидата не са налагани санкции за нарушаване
на екологичното законодателство през последните 3 години или за периода на
съществуване, ако компанията е нова.
5. Декларация (свободен текст) за това, че кандидатът не предвижда участие на
подизпълнител.
6. 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.
7. 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.
8. 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) за липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК.
9. Административни сведения за кандидата (Приложение 8).
10. Чуждестранните кандидати представят документ за регистрация по националното им
законодателство и документ за данъчна регистрация по националното законодателство и
документите по т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 с превод на български език. Ако чуждестранните
кандидати нямат регистрация на територията на Република България, могат да представят
документите по предходното изречение 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.

Всички документи в предложението на съответния кандидат да са
подписани от лицето, което представлява кандидата, вписано в Търговския

Процедура за възлагане на поръчка

стр. 9

„ЕС ДИЙ ПРОДЖЕКТ” EАД, София 1407, ул. „Филип Кутев” №1, факс: 02 9621 724

регистър, или упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка
на подписите!

Всички представени документи да бъдат на български език, а издадените
на чужд език – с превод на български език.

Ако чуждестранните кандидати нямат регистрация на територията на
Република България, могат да представят документите по предходното
изречение само на английски език, без превод на български език.
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V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
До оценяване и класиране се допускат само предложенията, които отговарят на
предварително обявените от Възложителя изисквания, описани в
тръжната
документация, в Техническата спецификация (Приложение1) и са одобрени от
Възложителя с Оценка за съответствие на предложенията (Инк 10.01.05-РД6).
Представените предложения на кандидатите се класират от Тръжната комисия по
критерия „най-ниска обща цена”.

2. Класиране на предложенията
2.1. Класирането на оценените предложения се извършва публично, в присъствието на
кандидатите по критерия „най-ниска цена”.
2.2. В случай, че не може да се определи кандидат за първото място, защото двама или
повече кандидати са предложили еднакви цени, то тогава Тръжната комисия ще класира
на първо място кандидата чрез жребий.

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

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на поръчка с предмет:
„Доставка на одорант за природен газ”

I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА
Одоранта за природен газ е предназначен за одориращи станции, които са разположени
на различни точки в газоразпределителните мрежи на „Овергаз Мрежи“АД в страната.
За покриване на годишните потребности е необходимо да бъдат доставени 4 080 кг.
одорант.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
Доставеният одорант да бъде със съдържание на тетрахидротиофен (THT) (68÷71)% и
терциобутилмеркаптан (TBM) ((28÷31)%, доказано със сертификат за анализ,
придружаващ доставката. Общото количество на двете вещества не може да е по малко от
99,90%, доказано с декларация на производителя или друг релевантен документ,
придружаващ доставката.
1. Цялото количество да бъде доставено в опаковки (варели) за еднократно
ползване с тегло на одоранта в тях 170 кг.
2. Варелите да бъдат пломбирани от производителя на продукта.
3. Варелите да са обозначени (етикирани) със съответните знаци за химични
вщества и смеси.
4. Уплътненията на резбовите съединения на капачките на варелите да осигуряват
херметичност при няколкократното отваряне и затваряне.
5. Варелите да бъдат закрепени и обезопасени на стандартни палети по 4 бр. на
палет.

III.

-

ПРЕДАВАНЕ И ПРИМАНЕ НА ДОСТАВЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОДОРАНТ
При предаване и приемане на доставения одорант се изготвят/предоставят
следните документи:
Приемо- предавателен протокол.
Анализен сертификат (от производителя) за доставеното количество одорант.
Информационен лист за безопасност, издаден от производителя.
Декларация на производителя или друг релевантен документ за това, че общото
количество на двете вещества THT и TBM не е по малко от 99,90%.

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Доставката да се извърши до склада на Възложителя в гр. Стара Загора, ул.
„Новозагорско шосе“№1 (бивш АТЗ „Агробиохим“).
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V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка следва да бъде изпълнена в срок до 40 (четиридесет) календарни дни на
основание писмена заявка за доставка до Изпълнителя на поръчката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................

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

ТЪРГОВСКО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка с предмет
„Доставка на одорант за природен газ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената ограничена процедура за възлагане на поръчка с горепосочения
предмет, Ви представяме нашето търговско предложение, както следва:

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Изпълнението на услугата по настоящата процедура ще извършим по посочената тук
по-долу цена:
Количество
№

Описание

(1)

1

*

(2)

Одорант за природен газ

Единична
цена

за целия срок на
договора (kg)

(лв./kg без ДДС)

(3)

(4)

4 080

Общо

(лв. без ДДС)

(5)=(3)*(4)

.............

............

ОБЩА цена:

............

Закръгля се до втория знак след десетичната запетая.

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура,
предлагаме ОБЩА цена за изпълнение в размер на:
(цифром) ...................................................

(словом) ..............................................................................................................................

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.
2. Предложената цена е в лева, без ДДС, закръглена до втория знак след десетичната
запетая.
3. Предложената цена е валидна за срока на договора.
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II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлагания от нас начин на плащане е, както следва:
1-ви вариант:
100% авансово плащане, в срок от ………… (словом ………………………..) дни от подписване на
настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура за
стойността на авансовото плащане.
2-ри вариант:
Възложителят заплаща след доставката на одоронта 100 % (сто процента) от цената в
размер на …………………. лева/или EURO (словом:………………………………… лева/или EURO), в
срок от 30 (тридесет) дни след представяне на Възложителя на следните подписани
документи кумулативно:
 Двустранно подписан от страните приемо-предавателен протокол за приемане на
доставката без забележки от Възложителя;
 Данъчна фактура за стойността на плащането, издадена от Изпълнителя и
съдържаща всички законови реквизити;
Кандидатът избира един от двата варианта - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Забележка:
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита
за икономически по-целесъобразен.
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Доставката да се извърши до склада на Възложителя в гр. Стара Загора, ул.
„Новозагорско шосе“№1 (бивш АТЗ „Агробиохим“).

Дата: ......... 2022 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 на одорант за природен газ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на поръчка, Ви представяме
настоящото предложение, както следва:
1. Кандидатът .............………………………..............................................………, със седалище и
адрес на управление: гр. …………............….., вписано в Търговския регистър при Агенция
по

вписванията

с

ЕИК

..........................,

се

представлява

от

…………………………………………………………………………….. - …………………………………………………..
За удостоверяване на тези обстоятелства прилагаме Административни сведения за
кандидата – Приложение 9.
Предметът на дейност на представляваното от мен дружество включва:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Поръчката ще изпълним:
2.1. В сроковете указани в техническата спецификация (Приложение 1).
2.2. Съгласно представеното Търговско предложение (Приложение 2).
2.3. Съгласно клаузите посочени в подписаните от нас договори (Приложение 4).
3. Всяка друга информация, която кандидатът счита за важна за изпълнението на
поръчката.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Всички предоставени документи, са валидни към датата на подаване
офертата.

на

4. Съгласно изискванията на документацията за участие прилагаме още и
следните документи:
4.1. Декларация (свободен текст), че кандидатът няма наложени санкции за нарушаване
на екологичното законодателство през последните 3 години или за периода на
съществуване, ако компанията е нова.
4.2. Декларация (свободен текст) за това, че не се предвижда участие на подизпълнител.
4.3. 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.
4.4. Декларация (Приложение 6), че представените от мен документи са истински,
отразяват вярно правното и финансово 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.
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4.5. 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) за липсата на задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.
В случай че бъдем класирани на първо място, ще представим в срок от 10 (десет)
работни дни от уведомяването за класирането документите, които са необходими
за подписване на договора, а именно:
 Удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по
чл.162, ал.2 от ДОПК; и
 Документ за предоставена гаранция за добро изпълнение.
4.6. Административни сведения за кандидата (Приложение 8).
5. Валидност на предложението.
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: ….......2022 г.

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

ДОГОВОР
за изпълнение на поръчка с предмет
„Доставка на одорант за природен газ ”
Забележка:

Кандидатите следва да представят в своите предложения едностранно подписани
приложените договори /два екземпляра/, с което потвърждават, че са запознати с
условията на договора и са отчели изискванията в него при формирането на цените
в Търговското предложение (Приложение 2).

В договора не се попълва цена.
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ДОГОВОР
за доставка на одорант за природен газ
№................................./................ 20...... г.

Днес, ................... 2022 г., в гр.София, между:
1. „Ес Дий Проджект“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите

лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията с ЕИК: 175377087, със седалище и
адрес на управление гр.София, п.к.1407; ул. „Филип Кутев“ № 1, представлявано от Илиян
Петров Илиев – Изпълнителен директор, наричан за краткост Възложител,
и

2. .................................................................................................................................,
вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК:……………………….

/или с регистрационен номер или друг

идентификационен код ……………………………... (ако изпълнителят е лице, установено в друга
държава

членка

на

ЕС

или

трета

страна),

със

седалище

и

адрес

на

управление:....................................................................................................................,
представлявано

от

…………….…………………………………………...

действащ

в

качеството

си

на

…………….......................…………………………, от друга страна, наричано по-долу „Изпълнител”,
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави, чрез еднократна
доставка 4 080 кг. одорант за природен газ с технически характеристики, посочени в
Техническата спецификация (Приложение № 1) и Техническо предложение на
Изпълнителя – Приложение № 2, неразделна част от този договор.
(2) Доставеният одорант трябва да е със съдържание тетрахидротиофен (THT) в рамките на
68-71 % и терциобутилмеркаптан (TBM) в рамките на 28-31%, като общото количество на
двете вещества не може да е по малко от 99,90%, доказано със сертификат за анализ,
придружаващ доставката.
(3)
Общото
количество
на
двете
вещества:
тетрахидротиофен
(THT)
и
терциобутилмеркаптан (TBM) в доставеният одорант, не може да е по малко от 99,90%.
(4) Цялото количество одорант за природен газ трябва да бъде доставено в опаковки за
еднократно ползване /пломбирани от производителя варели обозначени (етикирани) със
съответните знаци за химични вещества и смеси/ с тегло на одоранта в тях 170 кг.
(5) За изпълнението на предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на
Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.
(6) Заявката на Възложителя за цялото количество от 4 080 кг. одорант за природен
газ следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от страна на Изпълнителя.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със
срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора.
(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя
писмена заявка до Изпълнителя със заявено цялото необходимо количество от 4 080 кг.
одорант за доставка.
(3) Изпълнителят се задължава да достави заявеното количество одорант за природен газ в
срок до 40 (четиридесет) календарни дни от датата на получаване на писмената заявка

на Възложителя за доставка.
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Чл. 3. Мястото на изпълнение на доставката е: Република България, гр. Стара Загора, ул.
„Новозагорско шосе“ №1 (бивш „Агробиохим“) - склад на „Овергаз Мрежи” АД.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 4. Възложителят има право:
1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде заявеното по вид, състав и количество одорант предмет на доставка;
3.

да

откаже

да

приеме

заявеното

количество

одорант,

ако

открие

недостатъци

или

несъответствия между доставения одорант и изискванията на този договор.
Чл. 5. Възложителят се задължава :
1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставеното количество одорант, когато отговаря на изискванията на този договор;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. Изпълнителят е длъжен:
1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този
договор;
2. да достави и предаде на представители на Възложителя заявеното количество одорант в
количество, опаковка, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор, и
на определеното място за изпълнение на поръчката;
3. да предостави на Възложителя всички документи, доказващи качеството и произхода на
одоранта: Анализен сертификат (от производителя) за доставеното количество одорант и
Информационен лист за безопасност, издаден от производителя.
4. да уведоми писмено Възложителя за датата и планираният час на доставката най-малко 3
(три) работни дни предварително;
4. да прехвърли на Възложителя собствеността върху заявеното количество одорант при
доставката му, с подписването на двустранен Приемо-предавателен протокол за
приемане без забележки от Възложителя доставения одорант;
5. да замени доставеното количество одорант, ако същото не отговаря на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част
от този договор;
6. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с
изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на доставения
одорант;
Чл. 7. Изпълнителят има право:
1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този
договор.
V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.
Чл.8.(1) Приемането на доставеното количество одорант се извършва на мястото на изпълнение
на поръчката, посочено в чл. 3 от този Договор.
(2) Одорантът се доставя и предава на Възложителя или на посочените в заявката лица в
херметически

затворени

варели,

които

са

пломбирани

от

производителя

(етикирани) със съответните знаци за химични вещества и смеси, съгласно

и

обозначени

изискванията на

приложимото действащо законодателство.
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(3) Всяка отделна доставка се придружава от следните документи:
1. Сертификат (от производителя) за качество на доставеното количество одорант.
2. Информационен лист за безопасност, издаден от производителя на одоранта.
(4) Представител/-и на Възложителят извършва/-т проверка на придружаващите доставката
документи, както и съответствието на количеството описано в тях. Приемането на доставката се
удостоверява със съставянето на Приемо-предавателен протокол, който се подписва от
представители на Възложителя и Изпълнителя.

В Приемо-предавателния протокол се

посочва: количество на доставения одорант, търговско наименование (ако е приложимо),
производител, разфасовка, партида на доставения одорант.
(5) Не се приемат варели, които:
1. са с посочено по-голямо или по-малко количество от действително измереното.
2. са с премахнати или без поставени пломби на производителя на продукта.
3. не са обозначени (етикетирани) със съответните знаци за химични вещества и смеси, съгласно
изискванията на приложимото действащо законодателство.
(6) Качеството на доставения одорант се контролира чрез периодични проверки по преценка на
Възложителя.

(7). В случай че по време на прегледа по реда на ал.4 на доставеният одорант
Възложителят, съответно неговият представител констатира явни недостатъци,
дефекти, несъответствия на доставеното със заявеното/договореното и/или липса на някой
от посочените в чл.8, ал.3 от договора документи, Възложителят има право да откаже
приемането на доставката, като страните се задължават да подпишат констативен протокол,
удостоверяващ направените от Възложителя констатации. При неподписване на
констативния протокол от страна на Изпълнителя, Възложителят го подписва
едностранно, като отбелязва отказа на Изпълнителя и го изпраща на последния в срок от 2
(два) дни от извършване на прегледа.
Чл.9.(1) Гаранционният срок (при съхранение) на доставения одорант е 24 месеца, считано от
датата на приемане на съответната доставка.
(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка
недостатъците на доставения одорант или да замени некачественото количество одорант с ново
за своя сметка в срок до 7 (седем) работни дни от предявяването на рекламацията.
(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне за
сметка на Изпълнителя некачественото количество одорант и да получи обратно заплатеното
възнаграждение, съразмерно на стойността му.
Чл.10.(1). Рекламации за несъответстващи опаковки, състав, разфасовка и др. и/или

количествено несъответствие на доставения одорант със заявеният и/или с изискванията на
Възложителя посочени в Техническата спецификация се правят в момента на получаването
му по реда на чл.8, ал.7 от договора.
(2) Рекламации относно качеството на доставения одорант се правят от Възложителя в срок от
5 (пет) работни дни от откриването им. При предявяване на рекламация Възложителят съставя
протокол за рекламация и го изпраща в посочения в предходното изречение срок на
Изпълнителя.
(3).Изпълнителят
заменя некачественият и/или несъответстващ на техническата
спецификация одорант изцяло за своя сметка, в срок до 20 (двадесет) работни дни от
получаване на рекламацията.
VІ. ЦЕНА. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.11.(1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да

заплати на Изпълнителя обща цена в размер на ………………………. (………………………………….

)

словом
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лева без включен Данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение на
поръчката.
(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно Ценовото предложение на изпълнителя –
Приложение №3, неразделна част от този договор. За избягване на всякакво съмнение,

страните се съгласяват, че цената на одоранта, включва всички разходи на Изпълнителя за
изпълнението на настоящия договор, включително разходите за опаковка, транспортни
разходи, такси, мита, застраховки и други преки и непреки разходи до мястото за доставка.
Чл.12.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя цената по чл.11, ал.1 от договора по
банков път, в български лева /или в EURO /по следната банкова сметка, посочена от
Изпълнителя:
Обслужваща банка: ..............................................
IBAN:...............................................
BIC :.........................................
Титуляр на сметката: ……………………………………………………….
(2) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено
Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка в срок до 3 (три) работни дни
считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в
този срок, се счита, че плащанията, по посочената в ал.1 банкова сметка са надлежно
извършени.
Чл.13.(1) Плащането на цената по чл.11, ал.1 от настоящия Договор се извършва, както
следва:
I-ви вариант1:
1. Възложителят заплаща авансово 100% (сто процента) от цената в размер на
…………………. лева/или EURO2 (словом:………………………………… лева/или EURO), в срок от …………
(словом ………………………..) дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне от
Изпълнителя на Възложителя на фактура за стойността на авансовото плащане.
или
II-ри вариант:
1. Възложителят заплаща след доставката на одоронта 100 % (сто процента) от цената в
размер на …………………. лева/или EURO (словом:………………………………… лева/или EURO), в срок
от 30 (тридесет) дни след представяне на Възложителя на следните подписани документи
кумулативно:
 Двустранно подписан от страните приемо-предавателен протокол за приемане на
доставката без забележки от Възложителя;
 Данъчна фактура за стойността на плащането, издадена от Изпълнителя и съдържаща
всички законови реквизити;
(2)
За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя със съответната дължима сума.
VІІ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 14. При забава от страна на Изпълнителя в изпълнение на дейност и/или задължение

по този договор в нарушение на договорените срокове, Изпълнителят заплаща на
Възложителя неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от стойността на
дължимата доставка без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента)
от общата стойност по чл.11, ал.1 от договора.

1

При подписване на договора ще стане само единият от вариантите на плащане /Вариант 1 или вариант 2/ в зависимост от
посоченият в офертата на определеният за изпълнител начин на плащане.
2

При подписване на договора ще се посочи паричната единица, в която ще се извършва плащането, в зависимост от посоченото в
Ценовото предложение на определеният за изпълнител.
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Чл. 15. При частично неизпълнение, Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 20 %

(двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.
При забавено плащане от страна на Възложителя, същият заплаща на
Изпълнителя неустойка за забава в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от
стойността на забавената сума за всеки ден забава, но не по-вече от 10 % (десет процента)
от стойността на забавеното плащане.
Чл.16.

Чл.17.(1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна
съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни
от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от
изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.
(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на
всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение
за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на
задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на
санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.
(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или
прекратяване на настоящия договор.
Чл.18. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по
общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този
раздел.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19.(1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички поети от страните задължения по договора;
2. от всяка една от страните с едномесечно писмено предизвестие отправено до другата

страна.
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. след започване на изпълнението, но преди неговото завършване - едностранно от
Възложителя с 5 (пет)-дневно предизвестие, когато за същия отпадне търговския интерес от
завършването на изпълнението на възложените по този Договор дейности. В този случай, той се
задължава да заплати на Изпълнителя реално извършените до момента на прекратяването
дейности, без да дължи обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи, като страните
правят изравняване на дължимата част и платената част;
5. при настъпване на обективна невъзможност за извършване на уговорените дейности;
6. при виновно неизпълнение на задълженията, поети по настоящия Договор – по реда на чл.8788 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;
(2) В 5-дневен срок от прекратяването или развалянето на Договора, независимо от основанието
за това, страните по Договора съставят и подписват двустранен приключвателен протокол, който
удостоверява степента на изпълнение на настоящия Договор, наличието или липсата на
претенции и възражения с оглед изпълнението на Договора към момента на неговото
прекратяване или разваляне.
IХ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.20. С подписването на настоящия Договор, Изпълнителят изрично заявява, че не е поел
задължение за съдействие или консултиране на трети лица по въпроси, които биха могли да
засегнат негативно интересите на Възложителя по този Договор.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.21. (1) Изпълнителят е длъжен да третира като конфиденциална информация за следното:
всички сведения, факти и данни, станали му известни при и/или по повод изпълнението на
настоящия Договор, както и информация за количествата природен газ, производствени,
технологични, организационни и финансови аспекти, свързани със стопанската дейност на
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Възложителя или друга търговска, правна или финансова информация, разкриването на която
може да се очаква да застраши или да навреди на интересите на Възложителя.
(2) Изпълнителят се задължава да полага необходимата грижа по опазването, както и
неразпространяването, в който и да е момент или поради каквато и да е причина, на трети
неоторизирани лица писмено или устно, умишлено или по небрежност на всички получени при
или във връзка с изпълнението на този Договор сведения и данни, както и на всяка узната от
него конфиденциална информация без изричното предварително писмено съгласие на
Възложителя
(3) Изпълнителят поема задължението пред Възложителя, да разглежда като конфиденциална
и всяка друга информация и/или документация, която Възложителят третира като
конфиденциална, било чрез
поставянето на гриф “Конфиденциално” или
“Строго
конфиденциално”, било чрез изричното устно или писмено посочване на тази информация и/или
документация от Възложителя като конфиденциална, независимо от това дали тя е била
съобщена преди или след датата на настоящия Договор.
(4) Задължението за запазване на конфиденциалност остават в сила в течение на следващите 5
(пет) години след изтичане срока на действие на настоящия Договор, респ. неговото предсрочно
прекратяване или разваляне.
Чл. 22.(1) Ограниченията, съдържащи се в чл.21 не се прилагат за:
1. Информация и документи, програмни продукти, предмети и други материали, които са
разпространени и се ползват публично без това да противоречи на уговореното в този Договор;
2. Информация, която вече се е намирала на законно основание в притежание на Изпълнителя
преди датата на подписване на Договора, без да е била получена от него във връзка със
сключването на същия;
3. Информацията, предоставена на Изпълнителя от трето лице, след датата на подписване на
Договора, при условие че с предоставянето на съответната информация, третото лице не е
нарушило споразумение за конфиденциалност;
4. Информация, публикуването или разкриването на която се изисква, съгласно действащото
българско законодателство;
5. Информация, за която Изпълнителят може да докаже с писмени документи, че е била
получена или разработена по независим начин.
(2) Доказателствата за приложимостта на някое от горепосочените изключения трябва да се
представят от Изпълнителя преди използването или публикуването й.
ХI. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.23. (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
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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.
XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.24. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията
по Договора, ако то се дължи на „непреодолима сила” (форсмажор).
(2) Страните нямат право да се позовават на непреодолима сила, когато са изпаднали в забава,
за която те отговарят.
(3) Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден
характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не
зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни
бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша,
свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки,
бунтове, безредици, епидемии, пандемии и др.
(4) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило
форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 2-дневен срок да уведоми писмено другата страна за
възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на
форсмажорното обстоятелство, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване
до минимум на възможните вредни последици.
(5) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила” се извършва със сертификат за
форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
(6) Страната не може да се позовава на „непреодолима сила” (форсмажор), ако пропусне да
уведоми другата страна за събитието на „непреодолима сила”. Изпълнението на съответните
задължения на двете страни се преустановява за времетраенето на „непреодолимата сила”.
Съответните срокове за изпълнение по Договора се удължават, като се отчита продължителността
на Непреодолимата сила. Всяка страна е длъжна по всяко време да полага разумни усилия за
свеждане до минимум на всяко закъснение в изпълнението на Договора в резултат на
„непреодолима сила”. Засегнатата страна е задължена да уведоми другата страна, когато
престане да бъде под въздействието на „непреодолима сила”.
(7) Ако след отпадане на обстоятелствата от извънреден характер страната, която е дала
известието по ал.4, не възобнови изпълнението на Договора, изправната страна има право да
прекрати Договора със седемдневно предизвестие. Ако в рамките на предизвестието
изпълнението на Договора бъде възобновено, Договорът не се прекратява.
XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25. За целите на този Договор страните определят следните свои служители за
упълномощени техни представители – Лице за контакт, които разполагат с права да подписват
протоколи и заявка, предвидени в този Договор:
За Изпълнителя:
...........................................
Тел.: ..................................
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Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
За Възложителя:
……………………………………………….
Тел.: 02/ ……….., 088 ………………..
Адрес: гр. София-1407, ул. Филип Кутев №1
Ел. поща: ………………………………….@overgas.bg
Чл. 26. (1) Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с Договора се
извършват в писмена форма (по електронна поща, факс, препоръчана поща с обратна разписка
и/или куриерска служба) на адресите за кореспонденция на упълномощените от страните лица,
посочени в чл. 26.
(2) За дата на получаване на съобщението/уведомлението се смята:
а/ датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
б/ датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
в/ датата на получаване на съобщението по електронната поща.
(3) При промяна на адреса за кореспонденция или лицето за контакт, страната е длъжна да
уведоми незабавно другата страна за промяната. В противен случай съобщение, изпратено на
стария адрес, се счита за получено от съответната страна по Договора, променила адреса си за
кореспонденция.
Чл.27. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл.28. Страните могат да изменят настоящия Договор при наличие на условията, уредени в
Закона за обществените поръчки и след подписване на допълнително писмено споразумение.
Чл.29. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му
към нововъзникнали обстоятелства, по които страните не могат да постигнат споразумение, ще
бъдат разрешавани от компетентния български съд.
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение №3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
Настоящият Договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

...........................................................

……………………………………….

Илиян Илиев

……………………………………….

Изпълнителен директор

……………………………………….

„Ес Дий Проджект“ АД

……………………………………….
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ДОГОВОР
за доставка на одорант за природен газ
№................................./................ 20...... г.

Днес, ................... 2022 г., в гр.София, между:
1. „Ес Дий Проджект“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите

лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията с ЕИК: 175377087, със седалище и
адрес на управление гр.София, п.к.1407; ул. „Филип Кутев“ № 1, представлявано от Илиян
Петров Илиев – Изпълнителен директор, наричан за краткост Възложител,
и

2. .................................................................................................................................,
вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК:……………………….

/или с регистрационен номер или друг

идентификационен код ……………………………... (ако изпълнителят е лице, установено в друга
държава

членка

на

ЕС

или

трета

страна),

със

седалище

и

адрес

на

управление:....................................................................................................................,
представлявано

от

…………….…………………………………………...

действащ

в

качеството

си

на

…………….......................…………………………, от друга страна, наричано по-долу „Изпълнител”,
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави, чрез еднократна
доставка 4 080 кг. одорант за природен газ с технически характеристики, посочени в
Техническата спецификация (Приложение № 1) и Техническо предложение на
Изпълнителя – Приложение № 2, неразделна част от този договор.
(2) Доставеният одорант трябва да е със съдържание тетрахидротиофен (THT) в рамките на
68-71 % и терциобутилмеркаптан (TBM) в рамките на 28-31%, като общото количество на
двете вещества не може да е по малко от 99,90%, доказано със сертификат за анализ,
придружаващ доставката.
(3)
Общото
количество
на
двете
вещества:
тетрахидротиофен
(THT)
и
терциобутилмеркаптан (TBM) в доставеният одорант, не може да е по малко от 99,90%.
(4) Цялото количество одорант за природен газ трябва да бъде доставено в опаковки за
еднократно ползване /пломбирани от производителя варели обозначени (етикирани) със
съответните знаци за химични вещества и смеси/ с тегло на одоранта в тях 170 кг.
(5) За изпълнението на предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на
Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.
(6) Заявката на Възложителя за цялото количество от 4 080 кг. одорант за природен
газ следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от страна на Изпълнителя.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със
срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора.
(2) Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя
писмена заявка до Изпълнителя със заявено цялото необходимо количество от 4 080 кг.
одорант за доставка.
(3) Изпълнителят се задължава да достави заявеното количество одорант за природен газ в
срок до 40 (четиридесет) календарни дни от датата на получаване на писмената заявка

на Възложителя за доставка.
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Чл. 3. Мястото на изпълнение на доставката е: Република България, гр. Стара Загора, ул.
„Новозагорско шосе“ №1 (бивш „Агробиохим“) - склад на „Овергаз Мрежи” АД.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 4. Възложителят има право:
1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде заявеното по вид, състав и количество одорант предмет на доставка;
3.

да

откаже

да

приеме

заявеното

количество

одорант,

ако

открие

недостатъци

или

несъответствия между доставения одорант и изискванията на този договор.
Чл. 5. Възложителят се задължава :
1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставеното количество одорант, когато отговаря на изискванията на този договор;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. Изпълнителят е длъжен:
1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този
договор;
2. да достави и предаде на представители на Възложителя заявеното количество одорант в
количество, опаковка, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор, и
на определеното място за изпълнение на поръчката;
3. да предостави на Възложителя всички документи, доказващи качеството и произхода на
одоранта: Анализен сертификат (от производителя) за доставеното количество одорант и
Информационен лист за безопасност, издаден от производителя.
4. да уведоми писмено Възложителя за датата и планираният час на доставката най-малко 3
(три) работни дни предварително;
4. да прехвърли на Възложителя собствеността върху заявеното количество одорант при
доставката му, с подписването на двустранен Приемо-предавателен протокол за
приемане без забележки от Възложителя доставения одорант;
5. да замени доставеното количество одорант, ако същото не отговаря на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част
от този договор;
6. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с
изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на доставения
одорант;
Чл. 7. Изпълнителят има право:
1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този
договор.
V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.
Чл.8.(1) Приемането на доставеното количество одорант се извършва на мястото на изпълнение
на поръчката, посочено в чл. 3 от този Договор.
(2) Одорантът се доставя и предава на Възложителя или на посочените в заявката лица в
херметически

затворени

варели,

които

са

пломбирани

от

производителя

(етикирани) със съответните знаци за химични вещества и смеси, съгласно

и

обозначени

изискванията на

приложимото действащо законодателство.
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(3) Всяка отделна доставка се придружава от следните документи:
1. Сертификат (от производителя) за качество на доставеното количество одорант.
2. Информационен лист за безопасност, издаден от производителя на одоранта.
(4) Представител/-и на Възложителят извършва/-т проверка на придружаващите доставката
документи, както и съответствието на количеството описано в тях. Приемането на доставката се
удостоверява със съставянето на Приемо-предавателен протокол, който се подписва от
представители на Възложителя и Изпълнителя.

В Приемо-предавателния протокол се

посочва: количество на доставения одорант, търговско наименование (ако е приложимо),
производител, разфасовка, партида на доставения одорант.
(5) Не се приемат варели, които:
1. са с посочено по-голямо или по-малко количество от действително измереното.
2. са с премахнати или без поставени пломби на производителя на продукта.
3. не са обозначени (етикетирани) със съответните знаци за химични вещества и смеси, съгласно
изискванията на приложимото действащо законодателство.
(6) Качеството на доставения одорант се контролира чрез периодични проверки по преценка на
Възложителя.

(7). В случай че по време на прегледа по реда на ал.4 на доставеният одорант
Възложителят, съответно неговият представител констатира явни недостатъци,
дефекти, несъответствия на доставеното със заявеното/договореното и/или липса на някой
от посочените в чл.8, ал.3 от договора документи, Възложителят има право да откаже
приемането на доставката, като страните се задължават да подпишат констативен протокол,
удостоверяващ направените от Възложителя констатации. При неподписване на
констативния протокол от страна на Изпълнителя, Възложителят го подписва
едностранно, като отбелязва отказа на Изпълнителя и го изпраща на последния в срок от 2
(два) дни от извършване на прегледа.
Чл.9.(1) Гаранционният срок (при съхранение) на доставения одорант е 24 месеца, считано от
датата на приемане на съответната доставка.
(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка
недостатъците на доставения одорант или да замени некачественото количество одорант с ново
за своя сметка в срок до 7 (седем) работни дни от предявяването на рекламацията.
(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне за
сметка на Изпълнителя некачественото количество одорант и да получи обратно заплатеното
възнаграждение, съразмерно на стойността му.
Чл.10.(1). Рекламации за несъответстващи опаковки, състав, разфасовка и др. и/или

количествено несъответствие на доставения одорант със заявеният и/или с изискванията на
Възложителя посочени в Техническата спецификация се правят в момента на получаването
му по реда на чл.8, ал.7 от договора.
(2) Рекламации относно качеството на доставения одорант се правят от Възложителя в срок от
5 (пет) работни дни от откриването им. При предявяване на рекламация Възложителят съставя
протокол за рекламация и го изпраща в посочения в предходното изречение срок на
Изпълнителя.
(3).Изпълнителят
заменя некачественият и/или несъответстващ на техническата
спецификация одорант изцяло за своя сметка, в срок до 20 (двадесет) работни дни от
получаване на рекламацията.
VІ. ЦЕНА. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.11.(1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да

заплати на Изпълнителя обща цена в размер на ………………………. (………………………………….

)

словом
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лева без включен Данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение на
поръчката.
(2) Стойността по ал. 1 е формирана съгласно Ценовото предложение на изпълнителя –
Приложение №3, неразделна част от този договор. За избягване на всякакво съмнение,

страните се съгласяват, че цената на одоранта, включва всички разходи на Изпълнителя за
изпълнението на настоящия договор, включително разходите за опаковка, транспортни
разходи, такси, мита, застраховки и други преки и непреки разходи до мястото за доставка.
Чл.12.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя цената по чл.11, ал.1 от договора по
банков път, в български лева /или в EURO /по следната банкова сметка, посочена от
Изпълнителя:
Обслужваща банка: ..............................................
IBAN:...............................................
BIC :.........................................
Титуляр на сметката: ……………………………………………………….
(2) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено
Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка в срок до 3 (три) работни дни
считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в
този срок, се счита, че плащанията, по посочената в ал.1 банкова сметка са надлежно
извършени.
Чл.13.(1) Плащането на цената по чл.11, ал.1 от настоящия Договор се извършва, както
следва:
I-ви вариант1:
1. Възложителят заплаща авансово 100% (сто процента) от цената в размер на
…………………. лева/или EURO2 (словом:………………………………… лева/или EURO), в срок от …………
(словом ………………………..) дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне от
Изпълнителя на Възложителя на фактура за стойността на авансовото плащане.
или
II-ри вариант:
1. Възложителят заплаща след доставката на одоронта 100 % (сто процента) от цената в
размер на …………………. лева/или EURO (словом:………………………………… лева/или EURO), в срок
от 30 (тридесет) дни след представяне на Възложителя на следните подписани документи
кумулативно:
 Двустранно подписан от страните приемо-предавателен протокол за приемане на
доставката без забележки от Възложителя;
 Данъчна фактура за стойността на плащането, издадена от Изпълнителя и съдържаща
всички законови реквизити;
(2)
За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя със съответната дължима сума.
VІІ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 14. При забава от страна на Изпълнителя в изпълнение на дейност и/или задължение

по този договор в нарушение на договорените срокове, Изпълнителят заплаща на
Възложителя неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от стойността на
дължимата доставка без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента)
от общата стойност по чл.11, ал.1 от договора.

1

При подписване на договора ще стане само единият от вариантите на плащане /Вариант 1 или вариант 2/ в зависимост от
посоченият в офертата на определеният за изпълнител начин на плащане.
2

При подписване на договора ще се посочи паричната единица, в която ще се извършва плащането, в зависимост от посоченото в
Ценовото предложение на определеният за изпълнител.
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Чл. 15. При частично неизпълнение, Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 20 %

(двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.
При забавено плащане от страна на Възложителя, същият заплаща на
Изпълнителя неустойка за забава в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от
стойността на забавената сума за всеки ден забава, но не по-вече от 10 % (десет процента)
от стойността на забавеното плащане.
Чл.16.

Чл.17.(1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна
съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни
от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от
изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.
(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на
всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение
за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на
задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на
санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.
(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или
прекратяване на настоящия договор.
Чл.18. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по
общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този
раздел.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19.(1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички поети от страните задължения по договора;
2. от всяка една от страните с едномесечно писмено предизвестие отправено до другата

страна.
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. след започване на изпълнението, но преди неговото завършване - едностранно от
Възложителя с 5 (пет)-дневно предизвестие, когато за същия отпадне търговския интерес от
завършването на изпълнението на възложените по този Договор дейности. В този случай, той се
задължава да заплати на Изпълнителя реално извършените до момента на прекратяването
дейности, без да дължи обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи, като страните
правят изравняване на дължимата част и платената част;
5. при настъпване на обективна невъзможност за извършване на уговорените дейности;
6. при виновно неизпълнение на задълженията, поети по настоящия Договор – по реда на чл.8788 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;
(2) В 5-дневен срок от прекратяването или развалянето на Договора, независимо от основанието
за това, страните по Договора съставят и подписват двустранен приключвателен протокол, който
удостоверява степента на изпълнение на настоящия Договор, наличието или липсата на
претенции и възражения с оглед изпълнението на Договора към момента на неговото
прекратяване или разваляне.
IХ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.20. С подписването на настоящия Договор, Изпълнителят изрично заявява, че не е поел
задължение за съдействие или консултиране на трети лица по въпроси, които биха могли да
засегнат негативно интересите на Възложителя по този Договор.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.21. (1) Изпълнителят е длъжен да третира като конфиденциална информация за следното:
всички сведения, факти и данни, станали му известни при и/или по повод изпълнението на
настоящия Договор, както и информация за количествата природен газ, производствени,
технологични, организационни и финансови аспекти, свързани със стопанската дейност на
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Възложителя или друга търговска, правна или финансова информация, разкриването на която
може да се очаква да застраши или да навреди на интересите на Възложителя.
(2) Изпълнителят се задължава да полага необходимата грижа по опазването, както и
неразпространяването, в който и да е момент или поради каквато и да е причина, на трети
неоторизирани лица писмено или устно, умишлено или по небрежност на всички получени при
или във връзка с изпълнението на този Договор сведения и данни, както и на всяка узната от
него конфиденциална информация без изричното предварително писмено съгласие на
Възложителя
(3) Изпълнителят поема задължението пред Възложителя, да разглежда като конфиденциална
и всяка друга информация и/или документация, която Възложителят третира като
конфиденциална, било чрез
поставянето на гриф “Конфиденциално” или
“Строго
конфиденциално”, било чрез изричното устно или писмено посочване на тази информация и/или
документация от Възложителя като конфиденциална, независимо от това дали тя е била
съобщена преди или след датата на настоящия Договор.
(4) Задължението за запазване на конфиденциалност остават в сила в течение на следващите 5
(пет) години след изтичане срока на действие на настоящия Договор, респ. неговото предсрочно
прекратяване или разваляне.
Чл. 22.(1) Ограниченията, съдържащи се в чл.21 не се прилагат за:
1. Информация и документи, програмни продукти, предмети и други материали, които са
разпространени и се ползват публично без това да противоречи на уговореното в този Договор;
2. Информация, която вече се е намирала на законно основание в притежание на Изпълнителя
преди датата на подписване на Договора, без да е била получена от него във връзка със
сключването на същия;
3. Информацията, предоставена на Изпълнителя от трето лице, след датата на подписване на
Договора, при условие че с предоставянето на съответната информация, третото лице не е
нарушило споразумение за конфиденциалност;
4. Информация, публикуването или разкриването на която се изисква, съгласно действащото
българско законодателство;
5. Информация, за която Изпълнителят може да докаже с писмени документи, че е била
получена или разработена по независим начин.
(2) Доказателствата за приложимостта на някое от горепосочените изключения трябва да се
представят от Изпълнителя преди използването или публикуването й.
ХI. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.23. (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
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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.
XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.24. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията
по Договора, ако то се дължи на „непреодолима сила” (форсмажор).
(2) Страните нямат право да се позовават на непреодолима сила, когато са изпаднали в забава,
за която те отговарят.
(3) Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден
характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не
зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни
бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша,
свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки,
бунтове, безредици, епидемии, пандемии и др.
(4) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило
форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 2-дневен срок да уведоми писмено другата страна за
възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на
форсмажорното обстоятелство, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване
до минимум на възможните вредни последици.
(5) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила” се извършва със сертификат за
форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
(6) Страната не може да се позовава на „непреодолима сила” (форсмажор), ако пропусне да
уведоми другата страна за събитието на „непреодолима сила”. Изпълнението на съответните
задължения на двете страни се преустановява за времетраенето на „непреодолимата сила”.
Съответните срокове за изпълнение по Договора се удължават, като се отчита продължителността
на Непреодолимата сила. Всяка страна е длъжна по всяко време да полага разумни усилия за
свеждане до минимум на всяко закъснение в изпълнението на Договора в резултат на
„непреодолима сила”. Засегнатата страна е задължена да уведоми другата страна, когато
престане да бъде под въздействието на „непреодолима сила”.
(7) Ако след отпадане на обстоятелствата от извънреден характер страната, която е дала
известието по ал.4, не възобнови изпълнението на Договора, изправната страна има право да
прекрати Договора със седемдневно предизвестие. Ако в рамките на предизвестието
изпълнението на Договора бъде възобновено, Договорът не се прекратява.
XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25. За целите на този Договор страните определят следните свои служители за
упълномощени техни представители – Лице за контакт, които разполагат с права да подписват
протоколи и заявка, предвидени в този Договор:
За Изпълнителя:
...........................................
Тел.: ..................................
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Адрес: ..................................
Ел. поща: ...............................
За Възложителя:
……………………………………………….
Тел.: 02/ ……….., 088 ………………..
Адрес: гр. София-1407, ул. Филип Кутев №1
Ел. поща: ………………………………….@overgas.bg
Чл. 26. (1) Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с Договора се
извършват в писмена форма (по електронна поща, факс, препоръчана поща с обратна разписка
и/или куриерска служба) на адресите за кореспонденция на упълномощените от страните лица,
посочени в чл. 26.
(2) За дата на получаване на съобщението/уведомлението се смята:
а/ датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
б/ датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
в/ датата на получаване на съобщението по електронната поща.
(3) При промяна на адреса за кореспонденция или лицето за контакт, страната е длъжна да
уведоми незабавно другата страна за промяната. В противен случай съобщение, изпратено на
стария адрес, се счита за получено от съответната страна по Договора, променила адреса си за
кореспонденция.
Чл.27. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл.28. Страните могат да изменят настоящия Договор при наличие на условията, уредени в
Закона за обществените поръчки и след подписване на допълнително писмено споразумение.
Чл.29. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му
към нововъзникнали обстоятелства, по които страните не могат да постигнат споразумение, ще
бъдат разрешавани от компетентния български съд.
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение №3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
Настоящият Договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

...........................................................

……………………………………….

Илиян Илиев

……………………………………….

Изпълнителен директор

……………………………………….

„Ес Дий Проджект“ АД

……………………………………….
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VI.5.
Приложение 5

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 Търговския регистър
към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена
процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка на одорант за природен газ”
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: ............ 2022 г.

Процедура за възлагане на поръчка

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

ДЕКЛАРАЦИЯ
по раздел ІV. т. 7 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 Търговския регистър
към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена
процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка на одорант за природен газ ”
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представените от представляваното от мен дружество .................................................
документи са истински, 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: ............ 2022 г.

Процедура за възлагане на поръчка

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

ДЕКЛАРАЦИЯ
по раздел ІV. т. 8 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 Търговския регистър
към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в ограничена
процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка на одорант за природен газ”

Д Е К Л А Р И Р А М:

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 (или чл.87,
ал.6 от ДОПК) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила
акт на компетентния орган, освен ако е сключено споразумение за отсрочване.

Дата: ............ 2022 г.

Процедура за възлагане на поръчка

Декларатор: ...................
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VI.8.

Приложение 8
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА
по раздел ІV. т. 9 от необходимите документи за участие в
процедура за възлагане на поръчки
Ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет
„Доставка на одорант за природен газ ”

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

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

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

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

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

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

моб.тел.

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

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

5. Обслужваща банка:
Име на банката:..................................................
Банков код (BIC): .......................................................;
№ на банковата сметка, по която следва да бъдат плащани извършените услуги:
IBAN ...................................;
Титуляр на сметката: ............................................................................................

Дата: ............. 2022 г.

Процедура за възлагане на поръчка

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