ВАРИАНТ 1
No. ……………
Днес, ………...... г. в град София, се сключи настоящият договор между МСД Тийм ООД, с
адрес: гр.София, кв. Редута .”Попова шапка” 70А, ЕИК: 200731441, представляван от Сергей Стоилов,
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и.............................................................................................., с
адрес: .................................................................................., ЕИК: .................................. с представител:
…...............................……….........................….., наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши абонаментно обслужване
на следните съоръжения:




………………………………………………..
..........................................................................
………………………………………………..
Адрес на обекта: …………………………............................
Упълномощени лица по договора за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
име: ................................................................
адрес: ..............................................................
телефон: ……………………….....................
име: ................................................................
адрес: ..............................................................
телефон:...........................................................
Упълномощени лица по договора за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Сергей Стоилов
тел: +359 884 772 337.
1.2 Всички ремонтно-възстановителни работи на основното и спомагателно оборудване,
имащи характер на среден или основен ремонт са извън задълженията на абонаментното
обслужване и могат да бъдат предмет на друг договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
2.1 Да извърши един брой годишно планово-профилактичен преглед за оптимизация
работата на съоръженията и средствата за технологичен контрол.
2.2 Да извърши пет броя безплатни годишни посещения за аварийно отстраняване на текущи
повреди в сигнализацията, блокировките, защитата и автоматиката на съоръженията.
2.3 Да извърши два броя задължителни посещения за газови съоръжения за преглед и
оптимизация на горивния процес, разпределени на четиримесечие.
2.4 Да осигури своевременна реакция за констатация и поддръжка на съоръженията предмет
на договора.
2.5 Да изпълнява срочно и качествено задълженията си по настоящия договор, с което да
съдейства за реализирането на непрекъснат и оптимален технологичен процес на
съоръженията, предмет на договора.
2.6 Да осигури своевременно изпращане на упълномощени специалисти за отстраняване на
възникналите повреди, както следва:
При аварийни ситуаций, реакция на обслужващото звено:
- за СОФИЯ:
- когато обаждането е прието от клиента преди 12 часа на обяд - реакция на
обслужващото звено в рамките на работния ден;
- когато обаждането е прието от клиента след 12 часа на обяд - реакция на
обсулжващото звено на следващия ден до обяд.
- за провинцията – в рамките на 24 часа от момента (час, дата) на повикването.
2.7 При посещението на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя протокол за извършените
действия, подписан от упълномощените лица на двете страни по договора.
2.8 При необходимост, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира провеждането на периодичен
инструктаж на експлоатационния персонал за специфични особености в работата.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
3.1 Да извърши необходимото плащане по договора, съгласно т. 4 от настоящия договор.
3.2 Да осигурява безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обслужваните съоръжения.
3.3 Да обезпечи експлоатацията на съоръженията с правоспособни лица.
3.4 Своевременно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали повреди и нарушения на
нормалната работа на съоръженията, предмет на този договор.
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3.5 През абонаментния период, на съоръженията, предмет по договора да не се извършват
наладъчни или ремонтни работи от други организации или частни лица, без съгласието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ:
4.1 Цена за едногодишна абонаментна поддръжка по договора:
..............лева. Цената не
включва пътни и командировачни такси, които се договарят допълнително. Цената е без
ДДС.
Договорът влиза в сила и е валиден след заплащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура,
съставена от МСД Тийм ООД.

Банкови координати:
РАЙФАИЗЕНБАНК АД
IBAN: BG69RZBB9155 1027468601
BIC: RZBBBGSF
4.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по т. 4.1. в
тридневен срок от подписване на настоящия договор.
За всеки просрочен ден, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.25% от
горепосочената сума.
4.3 Към стойността на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допълнително заплаща стойността нa
вложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали и резервни части, удостоверени с приемопредавателен протокол. Заплащането става на база представена фактура за стойността на
материалите.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 15% (двадесет процента) отстъпка от ценовата листа на всички
резервни части, вложени при ремонтните работи, предмет на настоящия договор.
5.СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
5.1 Настоящият договор се сключва за поддръжка на съоръженията включени в точка 1.1 по
договора, за оборудване извън това приложение, поддръжката е предмет на допълнително
договаряне.
5.2 Настоящия договор влиза в сила от датата на подписване и е валиден за срок от .............
година/и.
Този срок се продължава за нова календарна година в случай, че някоя от страните не
отправи 30-дневно предизвестие за прекратяване на договора. Подновяването на договора е
валидно при постъпване на плащане по т.4 за новата календарна година.

3

5.3 При сключен абонаментен договор за поддръжка за срок от 3 години, гаранцията на
съоръженията се увеличава с една година, което се утвърждава с печат и подпис от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху гаранционната карта на съоръженията и копие от подписания
договор.
5.4 Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с отправяне на едномесечно
писмено предизвестие.
5.5 Всички останали въпроси и спорове, свързани с предмета на този договор, се решават с
преки срещи между страните и зачитане на взаимните интереси, за което се съставят
двустранни протоколи.
5.6 За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
Настоящият договор се съставя в два екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:........................................
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