
Софийска вода
София, №СВ-1536/ .2018

част от ©  VGOLIA
До
ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН ООД 
ЕИК: 831659387
Седалище и адрес на управление: 
гр. София 1164, район Лозенец 
ул. „Добри Войников“ No23, ет. 4 
адрес за кореспонденция:
1421 София, бул. „Черни връх“ №33-Е 
тел 02/9769666;
serviee@intertech-automation.com

Относно: прекратяване на договор № 7682/1517119 от 04/12/2017 за „Доставка, монтаж

и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води, 

утайки, FeC13 ,A12(S04)3 и катийонен флокулант“

Уважаеми господа,

С настоящото писмо Ви информирам за следното:

На 26.01.2018 г. в качеството ни на Възложител по цитираният по-горе договор сме 

направили поръчка с Ком № 0042051436/45414/SP-2382, за доставка на 3 броя фланшови 

магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър о!50 за 

измерване на отпадъчни води и утайки и 4 броя фланшови магнитно индуктивни 

разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър о25 за измерване на флокулант на 

обща стойност: 20 980.88 лв. без ДДС. Срокът на доставка, съгласно договора е 30 (тридесет) 

работни дни, считано от датата на направената поръчка. Към датата настоящото писмо 

доставките все още не са извършени. С оглед на забавянето, съгласно подт.1.3. и подт. 1.3.1 

от Раздел В: Специфични условия на договора сме начислили неустойка в размер 20 000. 00 

лв. (двадесет хиляди лева), която сума представлява 20 % (двадесет процента) от стойността 

на договора. Тъй като, въпреки наложената от нас неустойка за забава на изпълнението, Вие, 

в качеството Ви на Изпълнител (доставчик) продължавате да не изпълнявате поетите с 

договора ангажименти, с което сте в хипотеза на „съществено неизпълнение“ В тази връзка 

и на основание т.1. „Неустойки“, подт. 1.3, (а) от Раздел В „Специфични условия на 

договора“ Ви информирам, че ПРЕКРАТЯВАМ договора, поради съществено неизпълнение 

на доставчика и задържам изцяло внесената от дружеството Ви гаранция за изпълнение

гр. София С уважение,

Арно Валто де Мулиак

Изпълнителен директор
„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0700 121 21 ’
Бизнес парк София, Сграда 2А 
www.sofiyskavoda.bg
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