
договоР 

№ J5.5.~. / .. J.J1J~ll.Q~i r. 

Днес, _JJ) 1~p)]Л& ... г . , гр. София, между: 
. НЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с адрес: гр. 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕ о 136 БУЛСТАТ 831901762, наричана за краткост 
София, бул. ,,Цар Борис III N_ ' афимов - и д изпълнителен директор, и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ", представлявана от Валери Сер . . -{ФСУ) от една 
Георги Игнатиев - началник на отдел „Финанси и стопанско управление ' 

страна, 

и ление· гр София 1330 ж.к. 
СОФИЛКО ООД, със седалище и адрес на управ . ."ИЗПЪЛНИТЕЛ" 

65 ЕИК 040762738 наричано за краткост ' 
;;~:::::~а~:~тв;~:: л:бо~иров Стоев в кач;ството му на управител , от друга страна, 

18 ал 1 т 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. 
на основание чл. 112 във връзка с чл. ' · ' · 2018 

(ЗОП) в изпълнение на Решение № 03/14.02. г. 
6- от Закона за обществените поръчки , 
;а изпълнителния директор на ИАОС за определяне на изпълнител на обществената 
поръчка, се сключи настоящият договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
„Доставка на консумативи за rазанализаторна апаратура за контрол качеството на 
атмосферния въздух и емисионния контрол", по обособена позиция № 8 с предмет 
,,Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели l00A/101~ и 200А/201А" 
, подробно описана/и в офертата, наричана за краткост „СТОКАТА' - срещу цена, която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати в размер и при условия, уговорени в 
настоящия договор, и съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна 
част от договора. 

Чл. 2. Неразделна част от настоящия договор са Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в проведената обществената поръчка, 
съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този договор. 

11. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор е 15 250,00 лв.(петнадесет хиляди двеста и 

петдесет лева и ООст.) без ДДС, или 18 300,00 лв. (осемнадесет хиляди и триста лева.) с ДДС, 
съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия 

договор. 

(2) Цената е крайна и включва: стойността на предлаганата стока; разходите за 

доставка; транспорт до място, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; всички видове митни 

сборове и такси, ако такива бъдат направени, и други обичайни разходи. 
(3) Цената е фиксирана и не подлежи на корекция за периода на изпълнение на 

договора. 

Чл. 4. (1) Плащането на цената по чл. 3 се извършва, както следва: 
1. Авансово плащане в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на 

договора, а именно 2 287,50 лв. (две хиляди двеста осемдесет и седем лева и 50ст.) без ДДС, 
или 2 745,00 лв. (две хиляди седемстотин четиридесет и пет лева.) с ДДС, в срок до 30 дни 
след сключване на договора. 

2 Окончателно плащане в размер на 85% ( осемдесет и пет процента) от стойността на 



уговорени в настоящия договор. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
10.1. да достави стоката в договорения срок; 
10.2. да прехвърли собствеността върху стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията 

на настоящия договор; 

10.3. да предаде стоката в съответствие с изискванията, уговорени в договора и 

приложенията към него; 

10.4. да осигури за своя сметка липсващите или дефектни стоки, когато това се 
установи с подписването на приема-предавателния протокол; 

10.5. да издаде своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформени фактури; 
10.6. при доставката да гарантира качеството на продуктите и годността им за 

употреба. 
10.7. да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за 

изпълнение на доставките поради причини, които не могат да се вменят в негова вина. 

10.8. да уведоми по факс или електронна поща лицата (съгласно Приложение 3 от 
настоящия договор), които ще приемат продуктите минимум 3 (три) дни преди извършване 
на доставката; 

10.9. да доставя продуктите в оригинални, с ненарушена цялост и затворени опаковки, 
които да имат защита до първоначално отваряне, и с оригинални етикети напроизводителя. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
11.1. да получи стоката при условията на настоящия договор; 
11.2. да откаже доставката при констатиране на липси, като отрази направените 

констатации в приема-предавателния протокол; 

11.3. да упълномощи свой представител, който да контролира във всеки един момент 

изпълнението на настоящия договор и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно за 

допуснатите нередности и констатираните недостатъци при изпълнението; 

11.4. да прекрати договора едностранно при неизпълнение на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заплати направените до момента на прекратяването разходи, 
доказани по първични счетоводни документи. 

11.5. в случаи на констатирана липса или дефект на стоките, отразени в приемо
предавателния протокол, липсващите или дефектните стоки се доставят/заменят в 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това срок; 

11.6. в случаите на рекламация по т. 11.5. разходите са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

11.7. да упълномощи свой представители да приемат стоките, съгласно утвърдените 
вътрешни правила за документооборота на финансово-стопанската дейност в ИАОС. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
12.1. да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в 

настоящия договор; 

12.2. да получи стоката в срока и на мястото, определено от него; 
12.3. при промяна на местоназначението на доставката се задължава да уведоми 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-малко 3 (три) дни преди датата на доставката или в 
момента на промяната; 

12.4. да приеме стоката с изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема-предавателен 
протокол, който е съставен в три еднообразни екземпляра; 

12.5. да откаже да приеме изпълнението при констатирани недостатъци и пропуски в 
рамките на предмета на договора, като даде срок за отстраняването им; 

12.6. да прегледа стоката при получаването й и ако има възражения, да уведоми 
незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 21. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция 
за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС, възлизаща на 
762.50 лв . (седемстотин шестдесет и два лева и 50ст.) по следната банкова сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

,,Общинска банка", клон Денкоrлу, 

BIC SOMBBGSF 
IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. 

Чл. 22. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 
банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение 

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 23. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се 

лице (бенефициер ), която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, като при 
необходимост срокът на валидност се удължава или се издава нова. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане 
на изпълнението в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 4, т. 4 от договора; 
2 когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 



c1>,n;e6eH pe,n;. 

XIII. 3AKJII()qlfTEJIHlI PA3IIOPE)1JilI
qJI. 35. CTpamue no ttacTo51rn;:mr ,n;oroBop crre,n;Ba ,n;a oTnpaB51T Bc11qK11 c1>06rn;emrn rr 

yBe,n;oMJieHH51 II0Me)I{,n;y CH CaM0 B IIHCMeHa cpopMa. 
qJI. 36. ITrrcMeHaTa cpopMa ce CM51Ta CIIa3eHa If K0raTO Te ca 0TIIpaBeHH II0 TeJieKC, cpaKC 

HJIH ,n;pyro TeXHrrqecK0 cpe,n;CTB0, K0eT0 If3KmoqBa Bb3M0)I{H0CTTa 3a HeToqHo Bb3IIp0H3Be)I{,n;aHe 
Ha H351BJieHrreTo. 

qJI. 37. lhMeHeHHe Ha ,n;oroBopa ce ,n;onycKa caMo no H3KmoqeHHe, c1,rrracHo qrr_ 116 OT 
30IT. 

qJI. 38. 3a Heype,n;eHHTe c ,n;oroBopa BbIIp0CH ce npHrraraT pa3IIOpe,n;6HTe Ha 3aKOHa 3a 
3a,n;1>JI)KeHH51Ta H ,n;oroBopHTe, T1>prOBCKif51 3aK0H II 0CTaHaJI0T0 ,n;eikTBarn;o 3aK0H0,n;aTeJICTB0, 
HMaIIJ;0 0TH0IIIeHHe KbM rrpe,n;MeTa Ha ,n;or0B0pa. 

YrrbJIHoMomeuH JIHUa 110 uacTOHIUHH ;:i:oroBop: 
3a Bb3JIO)KlITEJ151: HHKorraii fiaHaiioToB,HaqarrHHK oT,n;err ,,KarrH6poBKa", 

HAOC,02-9406451. 
3a lI31IbJIHlITEJ151: EMHJI J11060MHpoB CrneB -yrrpaBrrTerr, Terr.: 02/ 929 18 15; 
cpaKc: 02/ 929 19 15; e-mail: office@sophilco.com 

HacT051rn:H51T ,n;oroBop e CbCTaBeH B TpH e;:i:uoo6pa3HH eK3eMIIJIHpa - ,n;Ba 3a 
Bb3JIO)KlITEJ151 II e,n;IIH 3a lI31IbJIHIITEJ151. 

IlPHJIO)KEHIIE: 
1. TexHHqecKa crreu:HcpHKaI(H5I;
2. TexHHqecKo rrpe,n;JI0)KeHrre Ha lI31IbJIHlITEJ151;
3. U:eHOBO npe,n;rro)I{eHHe Ha lI3IlbJIHlITEJ151;
4. ,[(oKyMeHT 3a BHeceHa rapaHU:M51 3a H3IIbJIHemrn;
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ОБРАЗЕЦ№З 

Предмет на обществената поръчка: ,,Доставка на консумативи за газанализаторна 

апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол" 

Наименование на участника: 

Седалище по регистрация: 

Банка, IBAN, BIC: 

ЕИК/ БУЛСТАТ: 

„Софилко" ООД 

Гр.София,бул.Вардар,бл.65 

Прокредит Банк, клон София, ШАN: BG64 
PRCB 9230 1001379518 BIC: PRCBBGSF 
040762738 

Точен адрес за 

кореспонденция: 

България, гр. София 1330, жк Разсадника, бул. 
Вардар, бл.65 

Телефонен номер: 02-929 1815, -920 0131 
Факс номер: 02-929 1915 
Лице за контакти: Емил Любомиров Стоев, Управител 

E-mail: 

№ 

1 

2 

office@sophilco.com 

Техническо предложение 

по обособена позиция № 8 

1. Доставка на консумативи 

Наименование Каталожен №* 

Сервизен комплекr - детекторен кит 
SO2/Н2S l00Nl0lA включващ: 

- UV фишър (рестриктор) 214nm АКIТОО93 

- UV детектор комплект АОРООООО12 

Сервизен комплект - детекторен кит 
NO/NOX/NH3 200N201A включващ: 

- Вакум помпа - 1 бр. АРUООООООб 
- Кикер за разделяне на газове - 1 бр АО13390000 
- Нагревател за оптичната камерата на АОО3370000 

РМТ-1 бр 

- Орифиси за кон_вертор 1 О milsa 
АОО940600 

Бр.fоп. 

2 броя 

1 брой 

2. Приемам да изпълним поръчката в съответствие с Техническата спецификация 
/Техническо задание/ на възложителя. 

3. Срок на валидност на офертата - 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано 

от датата на отварянето й. 

· 4. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и 
приемам условията в него. 

5. Приемам предложения начин на извършване на плащанията, посочен в 

документацията за обществена поръчка. 
6. Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не 

разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на 



Haum CJij')KIITeJIH Bl,B Bpl,3Ka C H3111,JIHeHHeTO Ha .n.oroBopa, BKJIIO'IHTeJIHO crre,l], li3Jil,J1HeHHeTo 
MY HJIH rrpH npeKpanrnaHeTO My. 

7. Ilpe,ll,JiaraMe .n.a: H3JI1,J1HHM rrop1,qKaTa B Il1,JIHO C'I,OTBeTCTBHe c TeXHHlJecKaTa
cneu,mJmKau:1rn:, H3HCKBamuna Ha Bl,3JIO)KHTem1 H ,n,eil.crna�aTa HOpMaTHBHa ype,n,6a . 
.D:eKnapupaMe, qe cMe c1,rnacIIB c nocrnBemne OT Bae ycJIOBIDI H rH rrpHeMaMe 6e3 Bl,3pIDKemrn. 

8 . .D:eKJiapHpaM, qe rrpH IDroTBsrneTO Ha ocpeprnTa ca cna3eHH 3aro,JDKeHIDITa, cB1,p3amr 
C ,l],aHl,IJ,H H ocHrypoBirn, 0Ila3BaHe Ha OKOJIHaTa cpe,n,a, 3aKpHJia Ha 3aeTOCTTa H ycnoBIDITa Ha 
Tpy,ll,. 

9. IlpmrnraM Karnnor/6pomypa/pa:meqaTKa OT HHTepHeT cTpamm:a, B KOHTO ca
BKJIIO'-leHH rrpe)I.JiaraHHTe OT MeH IIpO,D,YKTH, OT KOHTO e BH,[{HO, 'le Te OTroBapSIT Ha 
TeXHH'IeCKaTa crreuncpHKall,HR. Ha Bl,3J10)1(HTeJIR, a KOHC)'MaTHBHTe ca rrpe,ll,Ha3HaqeHH 3a 
TeXHH1IeCKOTO o6opy.n.BaIIe, 3a KOeTO ca rrop1,qrum, C TOl!HOTO OT6eIDI3BaIIe Ha ocpepHpaHHR 
IIpO,[{YKT. 

10. .[(OK)'MeHT y,n:ocTOBepsrnam, qe yqacTHHKl,T e npOH3BO,[{HTeJI HJIH OTOpH3HpaH
npe.n.cTaBHTeJI Ha cpHpMaTa rrpoH3BO,[{HTeJI/,l],HC'I1)H6yTOp Ha Cl,OTBeTHaTa anaparypa, 3a KOSITO 
ca rrpe,[{Ha3Ha'-leHH KOHC)'MaTHBHTe Hlmm OTOpH3HpaH rrpe,ll,CTaBHTeJI Ha 
rrpoH3BO,ll,HTen/)UICTpH6yTOp Ha KOHC)'MaTHBHTe, IIpe,n:MeT Ha )lOCTaBKaTa, C rrpaBa 3a 
JJ.OCTaBKa Ha TepHTOpHSITa Ha Perry6JIHKa bl,JifapHR 3a cpoK He rro-KpanK OT cpoKa 3a 
H3II'.bnHeHHe Ha HaCTosi:m;aTa IlOp'.blfKa - 3aBepeHO KOIIHe, C'.bIIpOBO,n;eHO C npeBO)l Ha 
6-1,nrapcKH e3HK (KoraTo e npHJIO)KHMO)

.D:arn 13.11.2017r. Ilo,n,nHc Ile'iaT: 

I 
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HauMeuoeaune ua y'laCTHHKa: 
Ce)].aJinm;e no perucTpaumi: 

. BauKa, BIC; IBAN:. 

EHKffiYJICTAT: 

Toqeu a)].pec 1a Kopecrro�euum1: 

TeJietjtoHeH HOMep: 
'1>aKc HOMep: 
Jluu;e 3a KOHTaKTH: 
Email: 

,,CoqnrnKo" OOJ( 
rp.CopHH,6yrr.Bap.n;ap,6rr.65 

OEPA3El{M5 

IlpoKpe.n;HT EaHK, KJI0H Coqnrn, IBAN: BG64 
PRCB 9230 1001379518 BIC: PRCBBGSF 
040762738 
:61,rrrapHH, rp. Coq>HH 1330, )l(K Pa3ca,n:mIK.a, 6yrr. 
Bap.n;ap, 6rr.65 
02-929 1815, -920 0131
02-929 1915
EMHJI Jho6oMHpOB CTOeB, YnpaBHTerr 
office@sophilco.com 

:QEHOBO IIPEJ];JIOiKEHHE 
3A H31I1>JIHEHHE HA OGIIJ,ECTBEHA IIOPn"lJKA C IIPEJ];MET: 

,,t(ocTaBKa Ha KOHCyMaTHBH 3a I'a3aHaJIH3aTopua anapa1)'pa 3a KOHTpOJI Ka'f:eCTBOTO 
Ha aTMoc4>epHHH B'L3JzyX H CMHCHOHHHSI KOHTpoJI'' no o6oco6eHa IlO3HD:BH N!! 8, C 

npe)].MCT ,,J];ocTaBKa Ha KOBCyMaTIIBH 3a anaJIH3aTOpH MLU, MO/1,eJIH 100A/101A H 
200A/201A" 

YBAiKAEMH rocIIOiKH H rocno;::t;A, 

1. BnB Bpn3Ka c o6@eHaTa npou;e.n;ypa 3a Bn3JiaraHe Ha roperroco'!eHaTa
rrop1,1IKa, BH rrpe,n;cTaBm1e HamaTa IWH0Ba oqiepr.i, H3roTBeHa c1,rnacHo li3HCKBaHHHTa Ha 
,noKyMeHTaIIHHTa 3a yqacTHe B rrpo.ue.nypaTa, 3a Cy.Marn oT: 

HanMeHoBaHHe Ha 
KaTa.JIOlltea .N'!* :Sp. 

E,!J,HBHQHa ·E,!J,IIHHQHa 05m.a QeHa ua 05ma 1.1eua ua 
KOHCYM3THB8 1.1eua Ha 1.1eua ua KOHCY!ll3THBHT KOHCYM8THBHT 

/on KOHCyMaTRB3 KOHCYMRTHBB CB JIB. 6e3 e Ii JIB. c MC 
BJIB.6e3MC BJIB.c)l.[l;C MC 

Ceps�neH KOMIIJieKT 2 4130.00 5676.00 9460.00 11352.00 

- .n;eTeKTopeH KHT 3a
S02/H2S 100A/101A

BKJII011sam:
-UV (pIDIThp AKIT0093 

(peCYpHICTOp) 214nm

-UV .n;eTeKTop AOP000012 

KOMIIJieKT 
CepBll3eH KOMIIJieKT 1 5790.00 6948.00 5790.00 6948.00 

- .n;ereKrnpeH KHT
NO/NOX/NH3 

200A/201A 

BIUIIO'lBaUJ,: 
-BaeyM rroMrra - 1 APU0000006 

6p.
-KHKep 3a paJ.n;emrne A013390000 

Ha rroone - 1 6p
-HarpeBaTeJI Ja A003370000 

OilTWIHaTa KaMepaTa 
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