
ДОГОВОР

Разширение и сервизна поддръжка на системите за видеонабдюдение и контрол 
на достъп /обходи иа обектите на «Софийска вода» АД

Настоящият договор се сключи на ..... -Г:. Q . J.3? . в гр, София на
основание Решение ДР-187/11.04.2017 г. на Възложителя за избор на изпълнител на 
обществена поръчка с No ТТ001514

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак, в качеството 
му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител

и

„НОВАТЕХ" ЕООД регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията 
с ЕИК 175202821, седалище: гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, бл. 304, вх. Г, 
Търговска зала 1 и адрес на управление: гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, бл. 510, 
вх. Б, ет. 6, ап. 20; телефон 0885836555 представлявано от ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ -  
управител и ИЛИЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ - упълномощен представител; електронна поща 
Ilian.nikolovfenovatech.bg в качеството им на управител и и пълномощник на 
управителя, наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва 
услугите, предмет на обществената поръчка за: «Разширение и сервизна поддръжка 
на системите за видеонаблюдение и контрол на достъп/обходи на обектите иа 
«Софийска вода» АД» съгласно одобрено от възложителя техническо-финансово 
предложение на изпълнителя.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени 
съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора”.

2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от 
настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство 
в посочения по -  долу ред:

2.1. Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора;

2.2. Раздел Б: Цени и данни;

2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;

2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за услуга.

3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва доставките и услугите, предмет 
на настоящия Договор, в съответствие с изискванията му.

4. В съответствие с качеството на извършваните доставки и услуги, Възложителят се 
задължава да заплаща на Изпълнителя съгласно единичните цени по Договора, 
вписани в ценовите таблици към настоящия Договор, по времето и начина, 
посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.

5. Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 
подписването му.

6. Задълженията на изпълнителя по отношение на гаранционния срок на стоките и 
услугите, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения 
гаранционен срок.

7. Максималната стойност на договора, е в размер на 300000 (словом: триста хиляди) 
лева без ДДС.

8 . Изменения на договора:

8.1. Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките, 
предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между 
страните, сроковете на възлагане и действие на настоящия договор могат да бъдат 
продължени до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, за което 
страните подписват допълнително споразумение.



8.1.1. През периода на продължения срок на договора, възложителят има право да 
възлага услуги и доставки по предмета на договора на обща стойност 15% 
(петнадесет процента) от максималната стойност на договора, към които се 
прибавя остатъчната (неизразходваната) максимална стойност на договора (когато 
е налична такава).

8.2. В случай на изчерпване на максималната стойност на договора преди изтичане на 
срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от стоки и услуги, 
предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, 
възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му 
услуги и доставки на обща стойност до 15% (петнадесет процента) от 
максималната стойност на договора.

8.2.1. В случаите на такова изменение възложителят има право да изиска 
допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за 
изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на допълнителните 
доставки

9. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор 
в размер на 5% (пет процента) от максималната стойност на договора без 
стойността на опциите. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, 
считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му .

10. В случай, че Изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, 
за изпълнението на поръчката Изпълнителят и третото лице, чийто капацитет е 
използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото 
и финансовото състояние носят солидарна отговорност.

11. В случай, че Изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, 
то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

12. Контролиращи служители по договора от страна на Възложителя: Любомир Сотиров - 
Р-л КИП и А за зона Север и Стилиян Калчунков -  р-л Електтро и КИП -  зона Юг.

13. Контролиращ служител по договора от страна на Изпълнителя:
......  1А ^ ....Ц АЛ".& __V \ .....................

14. Настоящият Договор сескмочи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните, въз основа^^ф?Ьтве^етвие с българското право. _

/ /
Заличена информация по ЗЗЛД


