ДОГОВОР

2020 г. в гр. Ловеч, между
Днес
„Многотпрофилна болница за активно лечение - проф. д-р Параскев
Стоянов" АД, ЕИК 110503990, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул.
„Съйко Съев" № 27, представлявана от д-р Румяна Петрова Нановска - Изпълнителен
сиректор, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ/АБОНАТ
и
"В И К" АД - гр. Ловеч, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Райна
Княгиня" № 1А, ЕИК 110 549 443, представлявано от Данаил Красимиров Събевски Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ/ОПЕРАТОР
След проведена процедура на договаряне без предварително обявление за
възлагане на обществена поръчка на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, се сключи
настоящия договор за следното:
I,

Предмет и условия на договора

Чл. 1. £1? ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ОПЕРАТОР предоставя
водоснабдителни
и
канализационни услуги на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/АБОНАТ, съгласно Наредба № 4 от
14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на
водоснабдителните и канализационните системи и Общите условия за предоставяне
на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „В И К" АД гр. Ловеч, утвърдени с
решение № 0У- 09/11-08-2014 г. - точка 23 на КЕВР в сила от 01.10.2014 г. (Общите
условия) Доставката на питейни и отвеждането и пречистването на отпадъчни води се
извършва до и от обект на абонатен № 1084:
-

Болнична сграда с адрес - гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев " № 2 7;

([2] Получател на фактура: „МБАЛ - проф. д-р Параскев Стоянов" АД, с адрес гр.
Ловеч 5500, ул. „Съйко Съев" № 27, ЕИК 110503990.
(3]) Изменението и допълнението на действащите към датата на подписване
на този договор Общи условия се извършва по реда на приемането им, регламентирано
в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, като
същите влизат в сила, съобразно посоченото в акта за приемането им, без да е
необходимо сключване на анекси или допълнителни споразумения към договора.
£4} Договорът влиза в сила от 24. 08. 2020 година.
Чл. 2. Отчитането на количеството изразходвана питейна вода, от
ИЗПЪЛНИТЕЛЛ/ОПЕРАТОР, се извършва по реда на чл. 22-24 от Общите условия.
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/АБОНАТЪТ се задължава да заплаща ежемесечно
начисленията за ползвани ВиК услуги на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ОПЕРАТОР в срок до 30 дни
след датата на фактуриране, съгласно чл. 33, ал. 2 от Общите условия.
Чл. 4. ( lj ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/АБОНАТЪТ заплаща ползваните и отчетени, по
реда на чл. 2, ВиК услуги по цени, утвърдени от Комисията за енергийно и водно
регулиране, действащи за съответния период.
(2) При промяна на услуги, цени и/или въвеждане на нови цени за
предоставяни ЕкК услуги, утвърдени от КЕВР и обявени по надлежния ред - те имат

действие, без да е необходимо сключване на анекс или допълнително съгласие от
потребителите, съгласно чл. 31, ал. 2 от Общите условия.
Чл. 5. Изменение на договорите за обществена поръчка се допуска при
условията на чл.116 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 6. Срокът на договора е 36 (тридесет шест) месеца, считано от датата,
посочена в чл. 1, ал. 4.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
II,
Чл. 7. (1) Настоящия договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 6;
2. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от
страните;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му;
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора - с 10-днезно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
6. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
(2) Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови
задължения възникнали преди прекратяване на договора.
III.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 8. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до
другата страна се считат за връчени, ако са на адрес посочен в него. Те се считат за
връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една
от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.
Чл. 9, За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Чл. 10. Бсички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на
настоящия договор, се решават със съвместните усилия на страните, а при непостигане
на съгласие се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство в
Република България.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/АБОНАТЪТ определя за координатор по договора
Момчил Боянов Лаковски, моб.тел.: 0879470706, с правомощия да подписва отчитането
на показанията на водомерите.
Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните
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