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ДОГОВОР
за доставка, монтаж и сервиз на уреди за дялово разпределение
Днес ................................. 2018 г. в гр. София, се сключи договор между:
................................................…………………...........................................................................................,
собственик/ титуляр на партида в сграда- етажна собственост (СЕС)/ ползвател на имот от
СЕС с адрес:
град …………………., ул........................………………...................., бл............ вх...............ап...........
тел. ………………………… ел.поща:........................................................................ ,
наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
“НЕЛБО” ЕАД, ДДС № BG175367099, идент.№ 175367099, със седалище: 1113 София, ул.
“Тинтява” №15, представлявано от изп. директор Боряна Колева и адрес за кореспонденция: 1680
София, ж.к. „Бели брези“ ул. „Хайдушка гора“№ 58, тел. 02 9691212, eл.поща <office@nelbo.com> ,
наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и монтаж на
уреди за дялово разпределение със следните фабрични номера:
1.

-

водомери ………………………………………………………………………………………….

-

ап.топломери ……………………………………………………………………………………

-

топлинни разпределители ..…………………………………………………………………..…

-

……………………………………………….……………………………………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ монтира УРЕДИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като средство за извършване на
услугата дялово разпределение на топлинната енергия между клиентите в сграда – етажна
собственост с централно топлоснабдяване.
2.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и монтира уредите, предмет на настоящия
договор, при спазване на изискванията и инструкциите на производителя.
4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното
възнаграждение съобразно действаща към момента на сключване на настоящия договор Ценова
оферта/ Ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да пази доставените и монтирани уреди с грижата на добър
стопанин и да не допуска при никакви обстоятелства действия, водещи до нарушаване функцията
и цялостта на уреда или неговите компоненти.
3.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предава безвъзмездно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уред с нарушена цялост,
нарушена функция или индикация за манипулация. Изпълнителят описва рекламацията, тества и
съхранява уреда до 12 месеца от демонтажа му, след което го предава за рециклиране.
7.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следи състоянието на уредите за дялово разпределение, включително и
на водомерите за топла вода, тяхната годност, правилността на монтаж и информира
потребителите за задължителния срок за смяна/метрологична проверка и последствията при
неспазването му.
8.
За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат Общите условия на
договорите между Нелбо ЕАД и клиентите на топлинна енергия за доставка, монтаж, сервиз на
уреди за дялово разпределение.
9.
С цел прилагане и спазване на действащото законодателство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще
актуализира при необходимост Общите условия. С подписването на настоящия договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита за уведомен и приема, че актуалната версия на Общите условия е
налична на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – http://www.nelbo.com.
6.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Стойността на уредите се заплаща съгласно договорените цени в Ценовата оферта/
Ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.
Заплащането на стойността на уредите се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най – късно в деня
на монтажа.
10.

ГАРАНЦИИ
Срокът на експлоатация на уредите за дялово разпределение е 10 /десет/ години.
Гаранционни срокове за фабрични дефекти на доставените уреди е 2 /две/ години.
Сроковете по чл. 12 и чл.13 започват да текат от датата на монтаж на уредите.
В рамките на посочения гаранционен срок Изпълнителя за своя сметка отстранява
повредата или подменя повредения уред. Ако се установи че повредата не е покрита от
гаранционните задължения на производителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да възстанови на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички възникнали разноски.
16.
При извършване на замяна, респ. на поправки, гаранционният срок не започва да тече
отначало.
12.
13.
14.
15.

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
Неразделна част от Договора са Общи условия Общите условия за доставка, монтаж и сервиз на
уреди за дялово разпределение.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………………..
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