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ДОГОВОР №7158 

Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери с външни и/или вътрешни 

датчици за напорни тръбопроводи за питейна и утайкова вода и за питейна вода при 

безнапорно течение 

Настоящият договор се сключи на 01.11.2016 г., в гр. София на основание Решение ДР-

501/09.09.2016 г. на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001508 

между: 

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош, в качеството му на Изпълнителен 

директор, наричано за краткост в този договор Възложител 

и 

"ЛОКАТОР-К" ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

121462406, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община 

Столична, гр. София 1404, район р-н Триядица, ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, бл. 258, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел.: 

0035929622138, факс: 0035929622139; телефон 02/9621881; 0888641168; факс 02/9622139, 

Електронна поща: lokator@dir.bg, sales@lokatork.com Интернет страница: www.lokator.com, 

представлявано от МИЛЧО ДИМИТРОВ ДАКОВ и КРАСИМИР МИЛЧЕВ ДАКОВ в качеството им на 

управители, наричано за краткост в този договор Доставчик. 

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, 

предмет на обществената поръчка за: „Доставка и монтаж на ултразвукови 

разходомери/водомери с външни и/или вътрешни датчици за напорни тръбопроводи за 

питейна и утайкова вода и за питейна вода при безнапорно течение“  

Обособена позиция 3 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна 

вода с два вътрешни датчика при монтаж в празна тръба съгласно одобрено от възложителя 

техническо - финансово предложение на доставчика, включително и всички допълнителни 

предложения, направени от доставчика и приети от възложителя в хода на процедурата ТТ001508, 

които са неразделна част от настоящия Договор. 

Възложителят и Доставчикът 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; 
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2.2. Раздел Б: Цени и данни; 

2.3. Раздел В: Специфични условия на договора; 

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

3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките и услугите, предмет на 

настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора. 

4. В съответствие с качеството на извършваните доставки и услуги, Възложителят се задължава 

да заплаща на Доставчика 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 доставчика по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на 

договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок. 

7. Максималната стойност на договора, е в размер на прогнозната стойност за обособената 

позиция - 245 000 лв. без ДДС. 

8. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 

2% (два процента) от максималната стойност на договора - 245 000 лева без ДДС (словом: 

двеста четиридесет и пет хиляди лева) или 4900 лева (словом: четири хиляди и деветстотин 

лева). Гаранцията за изпълнение на договора е с минимална валидност срока на договора и 

се освобождава до един месец след изтичането му. 

9. В случай, че Доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е 

длъжен да сключи договор/и за подизпълнение, както и да предоставя на Възложителя 

информация за плащанията по тях. 

10. * Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Данаил Делчев – Мениджър 

"Управление и баланс на водите" – 00359887753194. 

11. * Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика: Красимир Даков. 

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз 

основа и в съответствие с българското право. 

/В документа има информация заличена 
по ЗЗЛД./ 
МИЛЧО ДИМИТРОВ ДАКОВ 
КРАСИМИР МИЛЧЕВ ДАКОВ  
ЛОКАТОР-К ООД  
Доставчик 

/В документа има информация заличена 
по ЗЗЛД./ 
Фредерик Лоран Фарош  
Изпълнителен директор 
“Софийска вода” АД 
Възложител 

 


