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за възлагане на обществена поръчка

Днес Жг.:.5.Л:..... 2014 год. в с. Венец между:

ДЛС „ПАЛАМАРА“, ТП на „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - 
гр. Шумен със седалище и адрес на управление: с. Венец, ул.“Кирил и Методий” № 17, с ЕИК 
201617412 0126, представлявано от инж. Найден Ангелов, в качеството му на Директор на ТП ДЛС 
„ПАЛАМАРА“, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„АКВАТЕК“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.“Атанас Москов” № 3, с 
ЕИК 813141980, представлявано от инж. Валентин Димитров Вълев, в качеството му на управител, 
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ на основание Решение № 396/16.12.2014г. на 
Възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на 
препарати за дезинфекция на басейн по заявка”, проведена по реда на чл.91, ал1.т.1 
от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва по заявка от 
страна на Възложителя доставка на препарати за дезинфекция на басейн.

Чл. 1.2. Доставките по чл. 1.1 от този договор ще се извършват от Изпълнителя в продължение 
на една година от подписването на настоящия договор.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2.1. Изпълнителят се задължава да извършва доставки по заявка от страна на Възложителя 
на следните препарати и при следните единични цени за количество:

Препарати за басейн
единица 

количество / 
опаковка

цена без ДДС 
за единица 

количество в 
лв.

1 Антиалги /ALGAEUDE/ 5 1. или еквивалент 1 бр. 35.50 лв.
2 Коректор киселлинност pH (-) 5 kg 1 бр. 36.00 лв.
3 Бромни таблети за дезинфекция BROMINE табл. 20 т. -  кофа 

5 кг
1 бр. 103.00 лв.

4 Тест таблетки DPD1 рез. Таблетки /С/ Вг/30/ 1 бр. 13.70 лв.
5 Тест таблетки Phenol Red рез. таблетки рНЗО 1 бр. 13.70 лв.
6 Ароматизатори за сауна с аромат на мента 250 мл 1 бр. 30.00 лв
7 Aqua -  5 -  препарат за основно почистване на басейн и 

отсраняване на варовикови отлагания или негов еквивалент
5 литра 55.00 лв

Чл.2.2. Доставката ще се извършва от страна на Изпълнителя в срок от три работни дни от 
заявяване на необходимото количество препарати от страна на Възложителя. \ /



Чл. 2.3. Извършването на дейностите по този договор, посочени в чл. 2.1., следва да започне в 
срок от един ден от извършване на заявката от страна на Възложителя.

Чл. 2.4. Изпълнителят се задължава да достави на възложителя всякакви други препарати, 
необходими за извършване на дезинфекция на басейн при цени посочени в каталога на Изпълнителя 
към датата на подписване на този договор.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 
възнаграждение в срок от 15 дни след получаване на доставката обективирана с приемо- 
предавателен протокол и след представяне на фактиура.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ

Чл.4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
поръчаното количество артикули по чл. 2.1 от този договор при цена посочена в таблицата по-горе.

Чл.4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда съответното възнаграждение по чл.4.1. от настоящия 
договор по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IB AN: BG 62ST SA93 0000 2070 0229, 

BIC: STSABGSF,

при „БАНКА ДСК”. АД клон Варна или изплаща същото в брой,

срещу представена фактура

Чл. 4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на договора при изчерпване на 
одобрения от Директора на „СИДП“ ДП -  гр. Шумен годише финансов ресурс за извършване на 
доставките по чл. 1 от настоящия договор, който е в размер на 10 000 лв.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.5. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

5.1. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  при неизпълнение на задълженията за доставка по 
този договор -  качествено и в срок, от страна на Изпълнителя - с тримесечно писмено предизвестие.

5.2. Едностранно от изпълнителя -  в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащане на 
доставката е повече от 60 (шестдесет) дни след предвидения за това срок.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договор за обществена поръчка без да дължи 
неустойки и обезщетения, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 
състояние да изпълни своите задължения.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прекратява договора на основание забавяне на 
плащанията ако действието на договора е спряно в съответствие на чл. 4.3. от този договор.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.6. Страните по този договор за обществена поръчка не могат да го изменят.



Чл.7. Изменение на договора се допуска по изключение на основание чл. 43, ал. 2 от ЗОП в 
следните случаи:

1. Когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора.
2. При изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в 

интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8. За неуредените с този договор въпроси се прилагат Закона за обществените поръчки, 
Закона за задълженията и договорите, както и другите разпоредби на гражданското законодателство 
в Република България -  доколкото са съотносими към режима на обществените поръчки.

Чл.9. Всички уведомления между страните се извършват в писмена форма.
Чл.10. Всички изменения на този договор -  доколокото са допустими съгласно правната 

уредба на обществените поръчки -  се извършват по взаимно съгласие на страните, изразено в 
писмена форма.

Неразделна част от този договор е Офертата за участие в процедурата на Изпълнителя, 
включително: Техническо предложение и Ценова оферта на Изпълнителя.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 2 еднообразни екземпляра -  по един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от датата на

подписването му

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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