
ДОГОВОР ЗА КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ k f t 

Днес, 03.11. 2014 г. в град Благоевград между: 

1 Община Харманли със седалище и адрес на управление гр. Харманли, пл. 
„Възраждане" №1, идент. код 000903939, идент. № по ЗДДС BG 000903939, 
представлявано от Михаил Христов Дисков в качеството си на Кмет на община 
Харманли и Николай Димитров Колев - гл. счетоводител, наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 
2. „АЛФА КОНТРОЛ - 2002" ООД, със седалище и адрес на управление гр. 
Благоевград , ул. „Д-р Христо Татарчев" № 35, идент. код 101621908, идент. № по 
ЗДДС BG 101621908, представлявано от Костадин Балабанов, наричан за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И СРОКОВЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши контрол на: 
Обект: „Ремонт на детски лагер" 
Местонахождение: УПИ I, кв. 50 по ПУП на гр. Добринище 
Възложител: Община Харманли 

2. Измерване на: 
1. Импеданс на контура "фаза-защитен проводник" 
2. Съпротивление на защитни заземителни уредби 
3. Съпротивление на мълниезащитни уредби 
4. Съпротивление на изолация 
5. Шум 
6. Осветление 
7. Микроклимат 

Цена за обекта: 600.00 лв. без ДДС 

3. Срокът за изпълнение на договора е 15 дни от датата на подписване. 

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ договорената сума в брой или 
с платежно нареждане, заверено от банката за преведена сума по IBAN сметка BG 37 
BPBI 79221010016101, BIC: BPBIBGSF при „Българска Пощенска Банка", клон 
Благоевград в момента на предаване на резултата от проведения контрол - протоколи и 
Сертификат. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия 
договор да извършва проверки относно качеството и стадиите на изпълнение на 
договора, без това да пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената по настоящия договор 
сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в брой или по банков път в момента на предава^еша 
резултата от проведения контрол - протоколи и Сертификат. 



3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Да изпълни видовете работи със собствена работна ръка и апаратура. 
2. Да съставя анализи за видовете работи. 
3. Да осигури охрана на труда и чистота на площадката и прилежащия и район. 
4. Да изпълнява качествено възложените му работи по етапи и в срокове, посочени 

в договора. 
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 

възнаграждение в посочените срокове и условия. 

V. САНКЦИИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

1. При неспазване определените от договора срокове НЕИЗПРАВНАТА страна дължи 
на ИЗПРАВНАТА страна неустойка за забавяне в размер на 0,2% от общата цена на 
договора за всеки просрочен ден. 

2. Неизпълнение няма да е налице само при настъпване на форсмажорни обстоятелства. 

3. Проблемите по технически въпроси могат да бъдат причина за временно 
прекратяване на работите, ако това е технически неизбежно. 

Необходимостта от спиране се определя двустранно чрез подписване на 
споразумителен протокол. Това не води до прекратяване на договора, а до неговото 
удължаване със съответния срок. 

4. Контролни измервания, които пречат на работния процес и могат да се извършват 
при неговото прекратяване, ще се извършват във време, указано изрично от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Указанията в тази връзка са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
не влияят върху другите клаузи на договора. 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и всички начални 
срокове текат от тази дата. 

2. Страните по настоящия договор ще решават споровете възникнали относно 
изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, по реда на 
Гражданско-процесуалния Кодекс. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

3. Този договор с 
за всяка страна. 
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