
ДОГОВОР №. г й

за
ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВЕН ГАЗОВ КОМПРЕСОР GARDNER DENVER -WITTIG L-75 -  

2 TGRS /АГРЕГАТ БЕЗ КИПиА ОБОРУДВАНЕИ ЕЛ. ДВИГАТЕЛ/ И МАСЛЕНА 
ПОМПА ЗА ГАЗОВ КОМПРЕСОР GARDNER DENVER -  WITTIG L75 -  2 TGRS

Настоящият договор се сключи на Ж.&1Ш год., между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 
с ЕИК 130175000, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ж.к. Младост 
4, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, представлявано от Васил Борисов Тренев, в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС“ АД , per. в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК: 130185141, със седалище и адрес на управление: гр. София ж.к. 
Младост 1, бул. Андрей Ляпчев 51, представлявано заедно от представлявано от Таня 
Маринова Бечева и Ивайло Георгиев Борисов -  представляващи наричано за 
краткост в този договор ДОСТАВЧИК.

Възложителят и Доставчика се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извърши доставка 
на 1 бр. резервен газов компресор Gardner Denver -  Wittig L-75 -  2 TGRS/агрегат без 
КИПиА оборудване и ел. двигател/, гаранция на агрегата и гаранционно обслужване 
на всеки 500 работни часа по време на гаранцията и 1 бр. маслена помпа за газов 
компресор Gardner Denver -  Wittig L-75 -  2 TGRS c фабрично регулираш дебит 
съгласно технически характеристики посочени в оферта на Изпълнителя и цени 
посочени в Таблица 1 от Раздел III Цени и оферта на Изпълнителя.

2. Доставчикът се задължава да извърши доставката в срок до 65 (шестдесет и пет) 
работни дни, считано от датата на подписване на Договора, след предварително 
уточнение с контролиращия служител на Възложителя по Договора относно датата на 
доставката.

3. Доставката следва да бъде извършена в гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ 
Кубратово, след допълнително уточнение с контролиращия служител на Възложителя 
по Договора, като разходите по доставката са изцяло за сметка на Доставчика.

4. За извършената доставка ще бъде изготвен Приемо-предавателен протокол, който 
ще бъде подписан от Доставчика и от представител на Възложителя.

5. Доставчикът извършва доставката съобразно посочените в приложената оферта, 
неразделна част от настоящия договор, цена и технически спецификации.

6. Контролиращият служител изпраща писмено по факс / имейл информация на 
Доставчика при настъпване на всеки 500 (петстотин) работни часа по време на 
гаранционния срок. Доставчикът е длъжен да направи обслужването до 5 (пет) 
работни дни от датата на получаване на информацията. Инспекцията ще бъде 
извършена от Доставчика след осигуряване на необходимите условия за това от 
страна на Възложителя.Обслужването ще бъде извършено съгласно гаранционните 
изисквания.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е с валидност 
до изтичане на гаранционния срок на стоките, предмет на договора.
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2. Гаранционния срок на стоките е 12(дванадесет) месеца, считано от датата на 
подписания без възражения от страна на Възложителя приемо-предавателен протокол 
за пускане в експлоатация.

3. Доставчикът се задължава да извършва гаранционна поддръжка на компресора на 
всеки 500 работни часа, както и на оборудването през гаранционния срок, с обучен 
персонал, оторизиран от производителя.

III. ЦЕНА
1. Цената на стоките, предмет на договора е съгласно Таблица 1 -  Ценова таблица в 
общ размер на 33 300,00лв. (тридесет и три хиляди и триста лева)без ДДС.

Таблица 1

№ Описание на стоките Количество 
/м. ед./

Ед. Цена 
лева, без 

ДДС

Обща 
сума 

лева, без 
ДДС

1
Резервен газов компресор Gardner 
Denver -  Wittig L-75 -  2 TGRS/агрегат 
без КИПиА оборудване и ел. двигател/ 1 бр. 31 800,00 31 800,00

2
маслена помпа за газов компресор 
Gardner Denver -  Wittig L-75 -  2 TGRS c 
фабрично регулиран дебит

1 бр. 1500,00 1500,00

2. Възложителят заплаща цената по чл. 1 от настоящия раздел по банков път, в 45 
/четиридесет и пет/ дневен срок от датата на коректно съставената фактура на 
Доставчика, въз основа на протокола по т.4 от Раздел I, представена в отдел 
“Финансово-счетоводен” на Възложителя.
3. Банковата сметка в лева на До^тапии^а ттг, която следва да бъде извършено
плащя^™ ** тгатгт следва Банка:, .... , IBAN -
BIC:..

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Доставчикът е длъжен:
1.1. да извърши доставката в срок, в съответствие с изискванията на настоящия 
договор и съгласно офертата си, представляваща неразделна част то него;
1.2. да осъществява гаранционното обслужване, предвидено в настоящия договор;
1.3. да спазва всички изискванията, свързани с безопасност и здраве при работа;
1.4. да спазва изискванията и указанията на Възложителя във връзка с достъпа и 
пребиваването на обекта, посочен в т.З от Раздел I;
2. Доставчикът има право да получи цената, договорена в Раздел III, съгласно 
посочените в него правила.
3. Възложителят е длъжен:
3.1. да заплати цената, договорена в Раздел III, в съответствие с правилата, 
посочени в него;
3.2. да получи стоките, предмет на договора, на договореното място и в уговорения 
срок;
3.3. да прегледа стоките и ако те са в съответствие с изискванията на договора и с 
офертата на доставчика, да подпише приемо-предавателния протокол, съгласно 
Раздел I, т.4 от договора.

V. НЕУСТОЙКИ

1. В случай че достави стоките след максималния срок на доставка, съгласно т.2 от 
Раздел I: Предмет на договора, начин на изпълнение, Доставчикът дължи неустойка в 
размер на 1% (един процент) от стойността на Договора за всеки календарен ден 
забава, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на Договора.
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2. В случай на забава на доставката, съгласно т.2 от Раздел I, с повече от 20 (двадесет) 
работни дни, ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение и 
Възложителят има право да :

2.1. прекрати едностранно Договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

2.2. да поръча стоките/услугите от трета страна като разходите са за сметка на 
доставчика, както и всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, 
претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя, страна 
по Договора.
3. В случай че Доставчикът достави стоки, които не съответстват на уговореното по 
този Договор, независимо дали в качествено или количествено отношение, и/или 
доставените стоки са негодни да се ползват за целите посочени в Договора, 
Доставчикът дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на 
договора.
4. При доставка на несъответстваща с уговореното стока, Възложителят, без да се 
ограничават други негови права, може по свое усмотрение да поиска от Доставчика 
да замени тези Стоки в срок до 20 (двадесет) работни дни от доставката им или да 
върне Стоките на Доставчика и да ги закупи от друг Доставчик, като приспадне 
направените разходи.
5. В случай че Доставчикът не изпълни с дължимото качество задълженията си по 
гаранционно обслужване, същият дължи неустойка в размер на 5% (пет процента) от 
стойността на договора за всеки отделен случай.
6. В случай че Доставчикът не изпълни задължението си съгласно чл. 6 от Раздел I, 
същият дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността 
на Договора за всеки работен ден забава, но не повече от 15% (петнадесет процента) 
от стойността на Договора. При забава с повече от 20 (двадесет) работни дни, ще се 
счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение и Възложителят има право да 
приложи неустойките по т.2 от настоящия раздел.
7 . В случай, че Доставчикът едностранно прекрати настоящия договор, без да има 
правно основание за това, Доставчикът дължи на Възложителя неустойка в размер на 
30% (тридесет процента) от общата стойност на договора, без ДДС.
8. В случай, че Възложителят забави дължимо плащане по настоящия договор, то той 
дължи на Доставчика неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от 
стойността на забавеното плащане за всеки работен ден забава, но не повече от 30% 
(тридесет процента) от стойността на забавеното плащане.
9. Доставчикът ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) дни от получаването на 
писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка. 
Възложителят си запазва правото да прихваща сумите по наложените неустойки от 
насрещно дължими суми по фактури на Доставчика.

V . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Доставчикът е представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в 

размер на 666,00лв. /шестстотин шестдесет и шест лева/ - 2% (два процента) от 
стойността на Договора.

2. Гаранцията се внася по банков път с платежно нареждане по сметка на
"Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN:
BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, или се представя неотменима 
безусловна банкова гаранция за срока на договора.

3. Гаранцията е с валидност срока на договора, като Възложителят не дължи лихви на 
Доставчика за периода, през който гаранцията е престояла при него.

4. Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена банкова 
гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Доставчика, като 
Възложителят не се ангажира с изготвяне на допълнителни потвърждения, 
изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това 
такси, в случай че обслужващата банка на Доставчика има някакви допълнителни 
специфични изисквания
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5. В случай че Доставчикът откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена 
съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи 
плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми, или да 
приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от 
Доставчика. Доставчикът е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за 
изпълнение за срока на договора.

6. В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, 
Доставчикът се задължава в срок от 5 /пет/ работни дни да доплати стойността на 
дължимата неустойка и да възстанови своята гаранция за изпълнение до нейния 
пълен размер.

7. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на 
Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за 
изпълнение, внесена от Доставчика.

VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Съобщенията и уведомленията между страните по договора следва да бъдат 
отправяни само в писмена форма.
2. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван чрез допълнителни писмени 
споразумения.
3. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор 
страните ще решават чрез разбирателство и взаимни отстъпки. В случай, че това с. 
окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен пред съда.
4. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на българското 
гражданско законодателство.

Неразделна част от Договора е офертата на доставчика.

За целите на този договор адресите за кореспонденция и отговорните 
служители на Страните са:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: глад СосЬия, кв. Бенкотагии r.rrnrVR КЧ^пячгтзо ;
Контролиращ служител

На ДОСТАВЧИКА: Адрес: Контролиращ служител

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по 
един за всякйГ отстраните, и се подписа от тях, както следва:

/■
Васил' ЕорисовТренев 
Изпълнителен директор 
“Софийска вода” АД 
Възложител
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EUROMARKET
До: “Софийска вода” АД -  гр. София H3x.No: CIO 21814
Факс: 8122588 или 8122589 Дата: 20.12.2018 год.
E-mail: ikachevfSl.sofivskavoda.bg Бр. Стр.: 2

На вниманието на: г-н Иван Къчев -  Старши Специалист „Снабдяване”

ОТНОСНО: Ваше запитване за доставка на агрегат за компресор L 75 -  2 TGRS

Уважаеми г-н Къчев,

Във връзка с обявена процедура от 13.12.2018 год. и като оторизиран представител на 
f '  Gardner Denver” -  Германия -  САЩ  предоставяме на вниманието Ви, следната:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ Описание на стоките
Коли
чество 
/м. ед./

Ед. Цена лева, 
без ДДС

Обща сума 
лева, без ДДС

1

Доставка на Резервен газов 
компресор Gardner Denver -  
Wittig L 75 -  2 TGRS /агрегат без 
КИПиА оборудване и ел.двигател/ 
дебит 326/358 м3/ч. Налягане -  2.5 
bar гаранция на агрегата и 
гаранционно обслужване на всеки 
500 работни часа работа по време 
на гаранцията

1 бр. 31 800,- 31 800,-

2

Доставка на маслена помпа за 
газов компресор Gardner Denver -  
Wittig L 75 -  2 TGRS c фабрично 
регулиран дебит

1 бр. 1 500,- 1 500,-

Общо в Лева без ДДС 33 300,-

www.eu го т а  rket.bg

http://www.eu




ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЦЕНИ:
УСЛОВИЕ Н А  ДОСТАВКА: 
НАЧИН Н А  ПЛАЩ АНЕ:

в Лева без ДДС.
франко гр. София, кв. „Бенковски” , СПСОВ Кубратово, Склад 
45 календарни дни след получаване на приемо-

СРОК Н А  ДОСТАВКА:
ВАЛИДНОСТ:
ГАРАНЦИЯ:

предавателния протокол и коректно попълнена фактура.
Плащанията се извършват чрез банкови преводи в лева 
65 работни дни от датата на писмена заявка 
21.03.2019 год. 24.00 ч.

12 месеца
СРОК И  ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРИЕМАНЕ Н А РЕКЛАМАЦИИ: Възложителят е длъжен в срок от 24 часа /1 работен ден/ от откриване

на рекламация, писменно да уведоми Изпълнителя на следния 
електронен адрес: compressors@euromarket.ba

Моля, ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да контактувате с нас.

С уважение,

V
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EUROMARKET
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ Описание на стоките
Коли
чество 
/м. ед./

1

Доставка на Резервен газов компресор Gardner Denver -  Wittig L 75 -  
2 TGRS /агрегат без КИПиА оборудване и ел.двигател/ дебит 326/358 
м3/ч. Налягане -  2.5 bar гаранция на агрегата и гаранционно 
обслужване на всеки 500 работни часа работа по време на 
гаранцията

1 бр.

2 Доставка на маслена помпа за газов компресор Gardner Denver -  
Wittig L 75 -  2 TGRS c фабрично регулиран дебит 1 бр.

С уважение,

TUVRh e x te n d *

CERT
ISO 9001 201S

/■ --------
У л .5

е«р-<».«»ч.«лод

Сертифициран

ISO 14001
ww w.eu го ma rket.bg





Софийска вода Документ по БЗР
(BS OHSAS 18001:2007)

П-БЗР 4.4.6-1- Д  2
СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ Издание: 04П 18/10/2013

— Стр. 1 от 4

Приложение №2 
П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № .ЗЗЗЗЗ.........
ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВЕН ГАЗОВ КОМПРЕСОР GARDNER DENVER -WITTIG 

L-75 -  2 TGRS /АГРЕГАТ БЕЗ КИПиА ОБОРУДВАНЕИ ЕЛ. ДВИГАТЕЛ/ И 
МАСЛЕНА ПОМПА ЗА ГАЗОВ КОМПРЕСОР GARDNER DENVER -  WITTIG L75

-  2 TGRS

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 

спрени от експлоатация на “Софийска вода” -  АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На ММ на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между 
Възложителя -  “Софийска вода” АД и Изпълнителя Евромаркет Компресорс АД

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:
Възложителя -  за дейностите свързани с експлоатацията на ЕПМ

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя -  за дейностите предмет на договор № Ш 1 ........................................

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :
От страна на Възложителя:
Контролиращ служител по договора
на длъжност...................................................................................................................................
От страна на Изпълнителя .. ...................................................
на длъжност.................................................................................................................................
Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол 
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи 
настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не 
освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и 
здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, 
така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.

Този документ е собственост на “Софийска вода” АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода" АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

Q veolia



Софийска вода Документ по БЗР
{BSOHSAS 18001:2007}

П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 отЗЗБУТ Издание: 04 I 18/10/2013

— ■ Стр. 2 от 4

3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по 
осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропусквателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и 
коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по 
предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим 
на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни 
места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран 
персонал.

8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни 
функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. 
Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди 
започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния 
ръководител.

9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите 
лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

10. Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на 
инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по 
всяко време.

11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово 
задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно 
действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се 
осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от 
Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за 
носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, кьдето 
той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/

Санитарно хигиенни условия

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода" АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.
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14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да 
става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се 
измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно- 
битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е 
уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ. 

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, 
ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени 
от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите 
съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да 
почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без 
разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят 
незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на 
Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на 
защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за 
присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на 
допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на 
Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, 
изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на 
Възложителя.

Този документ е собственост на “Софийска вода” АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода"АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.
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27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и 
индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително 
съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва 
работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на 
огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се 
съгласува с PC ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на 
Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства г 
първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 13-2377/201 ■ 
г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и 
проверени пожарогасителни средства.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпл^раГпд^дин за 
всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ̂

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода” АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.


