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            ПОРЪЧКА - ДОГОВОР № 

ДАТА:                                   ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА      

              

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   

 
/наименование на юридическото/физическото лице – възложител на изпитването/ 

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:  

 
/пълно наименование тип, характеристики на обекта/тите, които ще се изпитват/ 

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА:  

 

 
/състояние(комплектност, повреди и липси), съгласно инструкцията за експлоатация и чертежи./ 

ВИД НА ИСКАНАТА  ДЕЙНОСТ:  

 
/изпитване на типа съгласно хармонизиран стандарт №/ 

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 
/система на оценка, съществени характеристики: мощности, СО, кпд, гориво, разстояния до горими материали/ 

ОБЕКТИТЕ /участъците за контрол/ СА ПОСОЧЕНИ ОТ:  

 

 

РЕД И ЛИЦА, КОИТО ЩЕ СЕ УВЕДОМЯВАТ ПРИ НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ МЕЖДИННИ 

РЕЗУЛТАТИ:  

 

 

ПРОТОКОЛЪТ ЩЕ СЕ ИЗГОТВИ ОБЩО В 2 ЕКЗ. -  1 ЕКЗ. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

………….И 1 ЕКЗ. ЗА “ТЕРМОПЛАМ” - ЕООД  . 

 

ДРУГИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА: 

 
/тип: с периодично горене или не, предназначена за работа със затворена врата, обш комин, вид гориво и др./ 

ДРУГИ ДАННИ ЗА ИСКАНАТА  ДЕЙНОСТ: 

 

 
/Например: данни за емисии на: прах, TOC (OCG) и NOx в димните газове референтни стойности по ЕLV на 

BImSchV II-norm/ 
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ДОГОВОР 

 
Днес, __.__. 20__ год., в град ___, между: 

 

фирма:    ”.............................................................” ООД/АД  

седалище:    гр...........................................................                  

БУЛСТАТ:    ............................................................... 

представлявано от:  ............................................................... – Управител / Изпълнителен Директор, 

наричано по-долу за краткост Възложител, от една страна 

                                                                              и 

фирма:    ”ТЕРМОПЛАМ” ЕООД  

седалище:    гр. София; ж.к. «Разсадник-Коньовица», бл. 82, вх. Б, ет. 3, ап.53 

БУЛСТАТ:    BG 201413826 

представлявано от :  Пламен Георгиев Илиев – Ръководител лаборатория, 

наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна, се сключи настоящият Договор при следните 

условия: 

 

   1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

чл.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение, да извърши изпитване на   

               типа на ……………………..  съгласно БДС EN ……………… , наричана по-долу за краткост ”Услуга”. 

чл.1.2. Изпълнителят се задължава да извърши Услугата в срок до …….......... 20…….. год. 

 

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

чл.2.1.   При точно изпълнение на възложената Услуга, Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение 

в  размер на ...................... (...................) лева, без включен ДДС. 

чл.2.2.   Цената по предходната алинея се заплаща от Възложителя в срок до ___ работни дни от приемането  

на изпълнението на Услугата (протокола от изпитването) по банкова сметка.  

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

чл.3.1.   Изпълнителят се задължава да извърши Услугата точно и в договорения срок. 

чл.3.2.  Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнението на 

Услугата и  да му заплати договореното в чл.2.1 възнаграждение. 

чл.3.3.  Приемането на изпълнението на Услугата се удостоверява с подписване на двустранен приемо-

предавателен  протокол. 

   

4. НЕУСТОЙКИ  

 

чл.4.1.При забавяне за заплащането на уговорената цена, Възложителя дължи на Изпълнителя неустойка в 

размер на 1 % (един процент) на ден от неплатената част на цената, за всеки ден на забавяне.  

чл.4.2.В случай че забавянето продължи повече от 30 (тридесет) дни, Изпълнителят има право да развали 

Договора.  
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чл.4.3.  Плащането на неустойките, предвидени в Договора, не лишава изправната страна от правото й да  

              търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

чл.5.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете 

страни. 

чл.5.2.   Договарящите се страни по настоящия Договор (Възложител и Изпълнител) се задължават да  

              спазват конфиденциалност като опазват професионалната и търговска тайна а именно: вид и обем  

              на изпитваните обекти, вид и обем на проведените изпитвания и получените междинни и крайни 

              резултати и оценки. 

чл.5.3. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското 

законодателство на Република България. 

чл.5.4.   Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....................................                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:.......................................                                     
                                            име,фамилия,подпис/                                                                                /име, фамилия, подпис/ 

 
Този договор не е задължителен и заявка за изпитване може да направи и след устно договаряне. 

 

Приемо-предавателен протокол 

 

ПОЛУЧИХ ПРОТОКОЛ/И/ №: 

………………………………………………………………………………. 

 

НЯМАМ / ИМАМ ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНИ ИЗПИТВАНЕ И 

ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. 

 

…………………. ……………..                                               ………………………….. 
   /дата на получаването/                                                                                    /име, фамилия, подпис/                                                                                         

 

 


