
Д О Г О В О Р 
  
Днес, …………...2017 г., в гр................., между: 

  „КОСТИНБРОД ЕКО“АД, ЕИК 200609341  с адрес: гр.Костинброд 2230,  
ул.“Охтид“ № 1, общ. Костинброд, област София, адрес за кореспонденция: 1839 
София, ул. „Челопешко шосе” № 36, фирмена сграда на Кордеел България ЕАД/ , 
тел: 02 489 67 57, факс: 02 489 6756, ел. поща: t.valcheva@epm-bg.com , 
представлявано от Иво Иванов Трингов и  Теодора Иванова Вълчева -  
Изпълнителни директори, от една страна, наричана по-долу за краткост 
Възложител 

и 
„…………………………………………………..“………………… , ЕИК 

… … … … … … … … … … . с ъ с с е д а л ищ е и а д р е с н а у п р а в л е н и е : 
…………………………………………., адрес за кореспонденция,тел, факс, ел.  
поща….................................................................................... представлявано от 
………………………………., ЕГН ……………………………, в качеството му на 
Управител, наричан/о по-долу за краткост Изпълнител, 

на основание взето решение на „КОСТИНБРОД ЕКО“АД за избор на изпълнител 
съгласно проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки/ ЗОП/  , 
се подписа настоящия договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – Възложителят възлага, а Изпълнителят 
приема да извърши: 

 Задача 1.: Осигуряване на автоцистерни, съоръжени с оборудване за 
изпомпване на промишлени води от басейни на площадката на Регионалното депо и 
снабдени с Джи Пи Ес системи,.изпомпване и транспортиране до до колектор, 
одобрен и разрешен от Софийска вода, в кв. Нови Искър или до друго лицензирано 
пречиствателно съоръжение. 

Задача 2 -  Осигуряване на предварително  сключен договор с 
пречиствателната станция на „Софийска вода” или друга пречиствателна станция, с 
цел да гарантира приемането и пречистването на инфилтратните води 

Цената включва цялостната услуга – изпомване, извозване, заустване в 
колектор, посочен от Софийска вода или друг лицензиран и пречистване на 
изпомпеното количество инфилтрат и се формира в лева/тон инфилтрат, без ДДС.  

1.1 Количество - Общото количество е съгласно изразходвани средства за 
предходна година  по заявка на Възложителя за периода април 2015 – април 2017, 
като следва да бъде сключен договор за  24 месеца, но не повече от количеството, 
чиято обща стойност  е  70 000 лева (седемдесет  хиляди  лева), без ДДС.  Тази 
услуга се заявява от Възложителя като аварийно действие, с цел запазване на 
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нивото ретензионния басейн с инфилтрат на Регионалното депо в рамките на 
безопасното при обилни валежи.  Стартирането на изпълнението на услугата  ще се 
извърши най-късно до 1-2 календарни дни след датата на получаване заявката за 
нея на адреса на електронната поща на Изпълнителя:Предвид аварийността на 
услугата, Изпълнителят трябва да осигури максимално възможното срочно 
изпомпване и извозване на заявената партида, след стартирането на изпълнението.   

1.2 Качество – Изпълнителят ще разполага с минимум 3 собствени, 
оборудвани с всичко необходимо за целта, цистерни, снабдени с Джи Пи ЕС 
устройство. Изпълнителят има сключен договор с пречиствателната станция на 
„Софийска вода” или друга пречиствателна станция, с цел да гарантира приемането 
и пречистването на инфилтратните води. 

II.СРОК НА ДОГОВОРА 
1. Настоящият договор влиза в сила при подписването му от двете страни. 
2. Срокът на изпълнение на настоящият договор е 24 месеца, но не повече от 

количеството, чиято обща стойност  е 70 000 лева, без ДДС. 

ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ: 
1 . Ц е н а т а з а у с л у г а т а 

е ................................. /............................................................/ на тон , извозено 
количество инфилтрат, без ДДС. Цената включва цялостната услуга – изпомване, 
извозване, заустване в колектор, посочен от Софийска вода и пречистване на 
изпомпеното количество инфилтрат. 

2. Изпълнителят следва да представи фактура за извършените доставки. 
Разплащането се извършва в лева по банков път, както следва: 

50% от стойността  до 15 (петнадесет) дни след представяне на фактурата 
придружена с подписан от ръководител депо или неговия заместник протокол, 
удостоверяващ количеството и справка за курсовете от кантара на депото. 

Останалите 50% от стойността – до 45 дни след представяне на фактурата, 
придружена със гореописаните документи. 

3. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по 
посочената от Изпълнителя банкова сметка, както следва: 

IBAN :...................................................... 
BIC :......................................................... 

IV. ОТЧЕТНОСТ 

1. Отчетността на количествата ще се извършва чрез претегляне пълно/празно 
на всички цистерни, ползвани за изпълнение на услугата. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
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1. Възложителят има право: 
1.1. във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва 

проверка относно качеството, количеството и сроковете на изпълнение, без това да 
пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя; 

1.2. да иска от Изпълнителя  възложеното да бъде извършвано в сроковете и 
без отклонения от поръчката; 

1.3. при констатиране от  Възложителят отклонение в качеството на услугата, 
да не я приеме до корекцията и  от и за сметка на Изпълнителя; 

2. Възложителят е длъжен: 
2.1. да заплати цената на извършените услуги по реда, регламентиран в т. III от 

настоящия договор.   
3. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение при 

условията на настоящия договор. 
4. Изпълнителят  е длъжен: 
4.1 Да изпълни точно и добросъвестно предвидените в настоящия договор 

доставки. 

VІI. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА: 

1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор 
задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, както следва: 

1.1. При пълно неизпълнение – в размер от 20 % (двадесет процента) от цената 
на договора; 

1.2. При частично неизпълнение или некачествено изпълнение на поетите с 
настоящия договор задължения – 20 % (двадесет процента) от стойността на 
неизпълнените или некачествено извършените дейности. 

1.3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения 
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от  0,5 % (нула цяло и 
пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 
20 % (двадесет процента) от цената на договора. 

2. Възложителят, извън санкциите по т. VІI.1, има право да задържи 
гаранцията за изпълнение на поръчката: 

2.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя; 
2.2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същия е 

юридическо лице). 
3. Уговорените в предходните членове неустойки не са пречка за търсене на 
обезщетение за по-големи вреди по общия ред от всяка една от страните. 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
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1. Договорът се прекратява: 
а) с изтичането на срока му - автоматично; 

 б) по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
 в) с 30-дневно писмено предизвестие от всяка една от страните; 
 г) ако изпълнението на договора стане невъзможно, поради независещи от 
страните причини – от датата на подписване на споразумението за прекратяване; 
2. Възложителят има право да прекрати без предизвестие договора в случай, че 
Изпълнителят системно не изпълнява услугата  по заявка, без да е налице 
непреодолима сила. Под „системно неизпълнение“ страните ще разбират общо 2 
(две) нетранспортирани заявени от Възложителя партиди ,  направени в рамките на 
6 (шест) месеца. 
3. Изпълнителят има право да прекрати без предизвестие договора в случай, че 
Възложителят системно забавя плащането на извършената услуга без да е налице 
основателна причина за това. Под „системно забавяне“ страните ще разбират 2 
(две) неплащания в срок с повече от 30 дни, направени в рамките на 6 (шест) 
месеца. 
4. Възложителят може да прекрати договора, при наличието на обективна 
невъзможност да изпълнява задълженията си или ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, 
при промяна на нормативната база и прекратяване на финансирането. 
5. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, възникнало след сключването на договора като: пожари, наводнения, 
земетресения, инциденти, експлозии, саботажи, граждански вълнения, бунтове, 
нашествия или всички и всякакви ограничителни режими, наложени от орган на 
централната или местна власт, или поради каквато и да било друга причина, 
попадаща извън разумните възможности за контрол на страните. 
6. Нито една от страните няма да отговаря пред другата страна за неизпълнение на 
свое задължение по настоящия договор, доколкото такова неизпълнение се дължи 
на непреодолима сила и засегнатата страна е положила добросъвестни усилия за 
овладяване на ситуацията. Засегнатата страна е длъжна да уведоми възможно най-
скоро другата страна относно възникването на такова обстоятелство и страните 
провеждат среща, за да решат какви стъпки могат да бъдат предприети за 
преодоляване на проблемите.   

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
1. Всички известия, съгласия, откази и други съобщения по този договор са 

писмени и се считат за надлежно предадени, когато: а) са връчени лично (с 
потвърждение за получаването им); или б) са изпратени по факс или електронна 
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поща(с потвърждение за получаването им по типичния начин за този вид 
комуникации); или с) са получени от адресата чрез поща или куриерска служба на 
адреса, посочен на титулната страница на договора, или такива други адреси, 
каквито страната може да извести писмено. При промяна на адреса или факса 
съответната страна е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна. 

2. Недействителността или неизпълнимостта на условие или разпоредба от 
този договор не засяга действителността или изпълнимостта на друго условие или 
разпоредба от договора. Ако условие или разпоредба от договора стане 
недействителна или неизпълнима, страните са длъжни да положат добросъвестни 
усилия и да заменят тази разпоредба с действителна и изпълнима разпоредба, която 
в максимално възможна степен постига ефекта, който би бил постигнат от 
недействителната или неизпълнима разпоредба. 

3. Този договор се подчинява на и тълкува по действащите разпоредби на 
Търговския закон, ЗЗД, ЗОП, ЗУО и другите законови и подзаконови нормативни 
актове, регулиращи съответните области на обществените отношения. 

4. Страните се договарят Арбитражния съд при Българската търговско-
промишлена палата да има изключителна юрисдикция за разглеждане и решаване 
на спорове, разногласия или претенции, възникващи от или във връзка с този 
договор, включително неговата действителност, недействителност, нарушение или 
прекратяване. 

5. Офертата на Изпълнителя, както и всички приложения и допълнения към 
този договор представляват неразделна част от Договора. 

6. Настоящият договор се състави в два еднообразни оригинални екземпляра, 
по един за всяка страна. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра един 
за Възложителя и един за Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………….                                                
    / Теодора Вълчева  - Изп. директор/ 
     / Иво Трингов  - Изп. директор/ 
                    
       „КОСТИНБРОД ЕКО“АД                                            

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………….                                
/.............................................................../ 
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