НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
София 1000, ул. „Лавеле“ 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg

ОБЯВА
НЕК ЕАД обявява търг за продажба на дизелов агрегат изведен от експлоатация - шестцилиндров четиритактов, с турбина с мощност 735 kW и генератор с мощност 640 kVА, напрежение 6 300, намиращ се в гр.Велинград.
1. Вид на търга – с тайно наддаване на закрито заседание.
2. Начална цена – 2 800 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 10% от началната цена;
3. Начин на плащане - по банков път;
4. Размер на депозита за участие – 10% от началната цена;
5. Закупуване на тръжната документация до 17:30 ч. на 08.03.2018 г.:
- 6,00лв. с ДДС на хартиен носител на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 26, стая № 35 или в
електронен вид безплатно от www.dams.nek.bg;
6. Заявления за участие се подават до 12:00 ч. на 09.03.2018 г
7. Място, ден и час на провеждане на търга: в сградата на НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и
каскади”, гр.София, ул. “Лавеле” № 26 от 14.00ч. на 09.03.2018 г
8. Оглед на агрегата - след предварително съгласуване с г-н Ангел Ангелов ръководител ЯР
“Белмекен” тел: 0888222264
Подробна информация за търга може да се получи на електронен адрес:
www.dams.nek.bg
Обявлението за продажбата на описания по- горе актив ще бъде публикувано във вестник
„Знаме” на 23.02.2018г.
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УПРАВИТЕЛ:
(М. ИВАНОВ)
дата:
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ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ, НА ДИЗЕЛОВ
АГРЕГАТ, СОБСТВЕНОСТ НА НЕК ЕАД, НАМИРАЩ СЕ В ДЕЦ „ВЕЛИНГРАД” - ГР. ВЕЛИНГРАД

София , 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
I.

Правно и фактическо основание за провеждане на търга

ІІ.

Заповед за провеждане на търга, с която е утвърдена настоящата документация

ІІІ.

Начин на провеждане на търга.

IV.

Условия за участие и указания за изготвяне и представяне на заявление за учас-

тие.
V.

Образци на документи:

1. Декларация, че участникът е запознат с изискванията и приема условията на документацията /Приложение № 1/;
2.
Декларация за извършен оглед, получена информация и конфиденциалност
/Приложение № 2/;
3.

Образец на заявление за участие /Приложение № 3/;

4.

Оферта образец (ценово предложение) /Приложение №4/.

VІ.

Проект договор за покупко-продажба.

Документацията се състои от 13 страници. Кандидатите са длъжни да проверят съдържанието ѝ към момента на закупуването.
Лицa за контакти – служители на ПРОДАВАЧА:
Николай Каранешев тел. 02 988 56 15 (вътр. 2280) - юрисконсулт

I. ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА
І.1. Правно и фактическо основание: Процедурата се провежда на основание чл.14 и сл. от
“Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала” (ПРУПДТДДУК), чл. 20, aл. 2, т 11 от Устава на НЕК ЕАД, във
връзка с решение по т.ІІ.2.3 от протокол № 2/19.01.2018г. на СД на НЕК ЕАД.

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗ ОВИРИ И К АСК АД И“

ЗАПОВЕД
№...............
София,…….…… 2018 г.

На основание чл.14 и сл. от ПРУПТДДУК, във връзка с решение по т.ІІ.2.3 от Протокол №
2/19.01.2018 г. на Съвета на Директорите на НЕК ЕАД,

ОДОБРЯВАМ

Документацията, подготвена от комисията назначена със заповед № 25/30.1.2018 г. на управителя на НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади”, за продажба чрез търг с тайно
наддаване на ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, НАМИРАЩ СЕ В
ДЕЦ „ВЕЛИНГРАД” - ГР. ВЕЛИНГРАД
НАЗНАЧАВАМ
Комисия в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Станислав Курдов, експерт у-е на собствеността отдел “Правен”;
ЧЛЕНОВЕ:
Николай Каранешев, юрисконсулт отдел “Правен”
Мариета Георгиева, счетоводител “ФСО”

която да проведе търг с тайно наддаване на закрито заседание за продажба на актив употребяван, изведен от експлоатация, собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД, представлявящ агрегат, дизелов № 1, шестцилиндров четиритактов, с турбина с мощност 735 kW и генератор с мощност 640 kVА, напрежение 6 300 V.
1. Вид на търга – с тайно наддаване на закрито заседание.
2. Начална цена – 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева без ДДС.
3. Начин на плащане на цената:

- върху цената се начислява ДДС,
- плащането ще се извърши по начин и в срок, посочен в проекта на договор, в лева по
банков път по следната сметка: BG41 CECB 9790 10F2 4277 00 с титуляр НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади”.
4. Размер на депозита за участие – 10% от началната цена. Депозитът се внася по посочената по-горе сметка или в касата на Предприятие “Язовири и каскади”, София 1000, ул. “Лавеле” № 26. Депозитът се внася до 12:00 часа на деня, определен за краен срок за приемане на заявленията за участие.
5. Закупуване (предоставяне) на тръжната документация:
- Цената на тръжната документация е 6,00 (шест) лева с ДДС, която може да бъде преведена по банков път по следната сметка: BG41 CECB 9790 10F2 4277 00 с титуляр НЕК
ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” или внесена в касата на Предприятие “Язовири и каскади”, София 1000, ул. “Лавеле” № 26.
- Документацията на хартиен носител се закупува на адрес: София 1000, ул. “Лавеле”
№ 26, ет.ІІІ – отдел “Правен”, стая № 35 всеки работен ден от 09.00 до 12.00ч. и от 13.00ч.
до 17.00ч., до деня предхождащ този, определен за краен срок за приемане на заявленията
за участие.
- Документация в електронен вид се получава безвъзмездно от интернет страницата
на НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади”. Получената безвъзмездно в електронен вид
документация дава право за участие в тръжната процедура.
6. Заявления за участие в търга се подават лично, чрез куриер или с препоръчано писмо, на
адрес: София 1000, ул. “Лавеле” № 26, ет. І – деловодство, до 12:00ч. на деня, определен за
краен срок за приемане на заявленията за участие. Заявленията се завеждат в деловодството.
7. Място, ден и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе в сградата на НЕК ЕАД
Предприятие “Язовири и каскади”, София 1000, ул. “Лавеле” № 26 от 14.00ч. на деня, определен за краен срок за приемане на заявленията за участие – 14-ия ден от публикуване на
обявлението в ежедневник, като денят на публикуването не се брои. В случай че така обявеният ден е почивен или празничен, търгът ще се проведе в първия работен ден след обявения за провеждането му. Търгът ще се проведе и когато е подадено само едно заявление
за участие.
8. Оглед на агрегата може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ този определен за краен срок за приемане на заявленията за участие, след предварително съгласуване с г-н Ангел Ангелов ръководител ЯР “Белмекен” тел: 0888222264 .
Справки и допълнителна информация може да се получи на телефон:
02 988 56 15 (вътр.2280) – Николай Каранешев – юрисконсулт.
9. Специални изисквания:
Купувачът осигурява за своя сметка демонтирането, разкомплектоването и извозването на
агрегата от имота на продавача, съгласно условията на договора.
III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
ІІІ.1. Търгът се провежда чрез тайно наддаване на закрито заседание. Търгът ще се проведе
и когато е подадено само едно заявление за участие, като търгът ще се обявяви за проведен в случай, че представените документи отговарят по форма и съдържание на изисканите
и при условие, че предложената цена е равна или по-висока на обявената начална.
ІІІ.2. В случай че са подадени две или повече заявления комисията разпечатва пликовете с
подадените в срок заявления за участие по реда на тяхното постъпване и проверява дали
са спазени условията за участие в търга, запознава се с подадените документи и обявява
тяхната редовност. При непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, комисията отстранява от участие нередовния
кандидат.

ІІІ.3 Комисията разпечатва ценовите предложения (офертите) само на допуснатите участници. Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по провеждането на
търга
ІІІ.4. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава
между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка
на наддаване в размер на 1 % от първоначално обявената цена. Търгът се провежда в
едноседмичен срок от деня на заседанието на комисията, като участниците се уведомяват
по посочения от тях начин в декларация (по образец Приложение № 1). Търгът се смята за
спечелен от участника, предложил най-високата цена.
ІІІ.5. За работата си Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на
комисията и се представя на управителя на предприятие „Язовири и каскади” за одобрение.
Въз основа на утвърдения протокол на комисията се издава заповед, с която се определят
спечелилия търга, достигната цена и условията на плащането.
ІІІ.6. Участниците в търга се уведомяват за издадената заповед, чрез писмо изпратено по
пощата с обратна разписка, на посочения от участника адрес.
Определеният за спечелил търга следва да внесе цената по сделката в 14 дневен срок от
връчване на писмото.
ІІІ.7. Депозитът за участие, внесен от спечелилия търга участник се задържа като гаранция
за сключване на договор и плащане на цената по него.
ІІІ.7.1. Депозитът на участника, избран за купувач се приспада от стойността, която следва
да заплати за покупката.
ІІІ.7.2. Депозитът на спечелилия търга участник не се възстановява, в случай че същият не
преведе предложената цена в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на която е
получил писменото уведомление, че е спечелил търга или ако не се яви за сключваненето
на договора за покупко-продажба на агрегата, обект на търга. В тези случаи се приема, че
участникът се е отказал от сключване на сделката и за спечелил търга се определя участникът предложил следваща по размер цена.
ІІІ.8. Депозитите на останалите участници се възстановяват по посочения от тях в декларация № 2 начин, след изтичане на 45 дневен срок от приключване на тръжната процедура.
ІІІ.9. Внесените депозити не се олихвяват.
ІІІ.10. Представените от участниците в търга заявления за участие и други писмени материали, не се връщат.
ІІІ.11. Всички разходи по подготовката на заявлението за участие са за сметка на съответния
кандидат.
ІІІ.12. За продажбата на актива се сключва писмен договор със спечелилия търга участник,
при цената посочена от него.
ІІІ.13. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриване на търга или
неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който се определя провеждането на повторен търг, в срок един месец от датата на провеждането на първоначалния търг. В случай че датата определена за повторното провеждане на търга е почивен или
празничен ден, повторният търг се провежда в първия работен ден от 14.00 часа.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
ІV.1. Участници в търга могат да бъдат всяко физическо или юридическо лице, отговарящо
на условията, посочени в настоящата документация:
- да са подали в определения срок заявление за участие с приложени съответните документи;
- да са внесли депозит за участие.
Заявление за участие, подадено след изтичане на срока, не се приема и се връща на
кандидата.
ІV.2. Кандидатът представя заявление за участие в деловодството на НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади”, гр.София, ул. “Лавеле” № 26, ет. 1 в съответствие с условията, отбелязани в настоящата документация. Заявлението за участие трябва да бъде поставено в
запечатан непрозрачен плик с надпис, съдържащ:
- наименование на търговеца или на упълномощеното лице, името на кандидата, ако е
физическо лице, телефон за връзка, пълен адрес на кандидата;
- обозначението “Заявление за участие в търг и цялото наименование на обекта на
търга;
- офертата (ценовото предложение) се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик
с обозначението “ценово предложение”.
ІV.3. Съдържание на заявлението за участие.
Заявлението за участие трябва да е написано на български език по приложения образец и
да съдържа следните данни и приложения:
ІV.3.1. Точно наименование на кандидата, адрес и лице за контакт и банкови реквизити.
ІV.3.2. Физическите лица, участващи самостоятелно в търга, прилагат копие на документ за
самоличност, придружен от декларация за изрично съгласие за обработването на личните
му данни във връзка с действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
ІV.3.3. Ценово предложение (оферта) – предложената от кандидатите за купувач цена, без
ДДС се оферира в лева. То се поставя в малък, запечатан и непрозрачен плик с надпис “Финансово предложение”.
Срокът на валидност на офертата следва да е най-малко 90 дни, считано от крайния срок за
подаване на офертите, посочен в обявата.
ІV.3.4. Декларация № 1 (по образец Приложение № 1).
ІV.3.5. Декларация за извършен оглед, получена информация и конфиденциалност (по образец Приложение № 2).
Така посочените декларации се подписват от лицето/лицата представляващи съответния
кандидат. Физическите лица, участващи самостоятелно в търга подписват саморъчно декларациите.
ІV.3.6. Оригинал на платежен документ за внесен депозит.
ІV.3.7. Проект за договор, подписан и подпечатан на всяка страница.
ІV.4. Допълнения и отказ от заявлението за участие.
ІV.4.1. По заявлението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания и корекции.
ІV.4.2. Отказ от заявлението за участие.
Оттеглянето на заявлението за участие преди започване на търга става с писмено съобщение от Кандидата. Заявлението за участие в неговата цялост се връща срещу подпис лично
на участника или на упълномощено от него лице. Това обстоятелство се отбелязва във вхо-

дящия дневник, а подписът се полага върху писменото съобщение. Не се връща платената
за документацията цена.
ІV.5. Други условия
Всички разноски, свързани с участието в търга, са за сметка на кандидата.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ №1
Долуподписаният ____________________________________________________________,
ЕГН __________________, в качеството си на:(ненужното се зачертава) ЕТ / лице, упражняващо свободна професия / управител или член на управителен орган на
_______________________________________ със седалище и адрес на управление
_____________________________________________________________________________
/ физическо лице/ във връзка с участието ми в търг с тайно наддаване за продажба на дизелов агрегат, собственост на НЕК ЕАД, намиращ се в ДЕЦ „ВЕЛИНГРАД” - гр. ВЕЛИНГРАД

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Фирмата, която представлявам, не е в производство по обявяване в несъстоятелност или
ликвидация (не се попълва от физически лица)
2. Съм запознат с изискванията и приемам условията на документацията за участие в търг с
тайно наддаване за продажба на агрегата, предмет на търга
3. Съм запознат с клаузите на проекто договора и ги приемам.
4. Давам изрично съгласие за обработването на личните ми данни във връзка с действия,
предхождащи сключването на договор за покупко-продажба.
5. Давам съгласиетио си да бъда уведомен (по тел. № ……………………………. или на електронен адрес: …………………………………………… за деня и часа на провеждането на заседанието на комисията, в случай на предложена от мене цена, явяваща се най-висока или е
равна на цената, предложена от друг участник
Моля, в случай че не бъда определен за купувач, внесения от мен депозит за участие да
бъде освободен след изтичането на срока за обжалване на търга по следния начин:
______________________________________________________________________________
_________________

________ 2018 г.

Декларатор: ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ №2
ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД, ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Долуподписаният ____________________________________________________________,
ЕГН __________________, в качеството си на:(ненужното се зачертава) ЕТ / лице, упражняващо свободна професия / управител или член на управителен орган на
_______________________________________ със седалище и адрес на управление
_____________________________________________________________________________
/ физическо лице/, във връзка с участието ми в търг с тайно наддаване за продажба на дизелов агрегат, собственост на НЕК ЕАД, намиращ се в ДЕЦ „ВЕЛИНГРАД” - ГР. ВЕЛИНГРАД

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е

Посетих и огледах на ………………………2018 г. агрегата, предмет на търга, като се запознах
с цялата налична информация. Тази информация е достатъчна, за да се считам запознат
със състоянието на агрегата към датата на провеждане на търга за продажбата му и с всички условия, които биха повлияли върху предложената цена.

Задължавам се да не разгласявам и да не допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица, както и да не ползвам за други цели фактите,
сведенията и документите, които са ми предоставени, като задължителна информация във
връзка с продажбата на агрегата, предмет на търга.

________ 2018 г.

Декларатор: ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДО
УПРАВИТЕЛЯ на
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ “ЯЗОВИРИ И
КАСКАДИ”
Ул.”Лавеле” №26
София
З А Я В Л Е Н И Е ЗА УЧАСТИЕ
От …………………………………………………………………………………………………….
/за физически лица - трите имена/за юридически лица наименование на юрид. лице/
/за физически лица - ЕГН, адрес/ за юридически лица - трите имена на лицето, представляващо фирмата, длъжност.
/за юридически лица – ЕИК, седалище и адрес на управление по регистрация /
......
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Моля, да бъда допуснат до участие в търг с тайно наддаване на закрито заседание за продажба на актив употребяван, изведен от експлоатация, собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД, представлявящ агрегат дизелов №1 -шестцилиндров четиритактов,
с турбина с мощност 735 kW и генератор с мощност 640 kVА, напрежение 6 300 V, намиращ
се в ДЕЦ „ВЕЛИНГРАД” - гр. Велинград
Прилагам следните документи:
1. Копие от документ за самоличност за физическите лица, участващи самостоятелно в търга.
2. Декларации – 2 бр. по образец
3. Проект за договор, подписан и подпечатан
4. Документ за платен депозит - оригинал
5. Ценово предложение в отделен запечатан бял непрозрачен плик.
Дата: ................
гр. ..............

С уважение: ..........................
/подпис, печат/

Приложение № 4

Поставя се в запечатан непрозрачен плик!!!!!

/наименование на участника/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(О Ф Е Р Т А)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След като се запознах с документацията за продажба на актив употребяван, изведен от експлоатация, собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД, представлявящ агрегат, дизелов № 1, шестцилиндров четиритактов, с турбина с мощност 735 kW и генератор
с мощност 640 kVА, напрежение 6 300 V, намиращ се в ДЕЦ “Велинград”, заявявам желанието си да го закупя на стойност:
- ………………………………………………………..(словом) лева без ДДС
Цената ще заплатя, съгласно условията, описани в Документацията и проект на договор ,
представляващ неразделна част от нея.
Съгласен съм да се придържам към тази оферта за срок от 90 дни, считано от крайния срок
за подаване на офертите.

Дата:

ПОДПИС:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Днес, …………………………. в гр. София между страните:
НЕК ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК 000649348, представлявано от ПЕТЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ, Изпълнителен директор, чрез Милчо Василев Иванов, управител на предприятие “Язовири и
каскади”, упълномощен с решение по, т. ІІ.2.3 от протокол № 2/19.01.2018г. на СД на НЕК
ЕАД, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ
И
………………………………………………………….. ………………………………………., наричан
по-долу за краткост КУПУВАЧ,
въз основа на проведения на ……/……2018г. търг с тайно наддаване, открит на основание
заповед № ………………..на управителя на НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади”
сключиха настоящият договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
чл.1.1. Продавачът прехвърля на Купувача правото на собственост върху следния собствен
употребяван, изведен от експлоатация актив: агрегат, дизелов № 1, шестцилиндров четиритактов, с турбина с мощност 735 kW и генератор с мощност 640 kVА, напрежение 6 300 V,
намиращ се в ДЕЦ “Велинград”, наричан по-долу ВЕЩТА, срещу цена, която Купувачът се
задължава да му заплати.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
чл.2. 1) Купувачът се задължава да заплати за агрегата на Продавача цена в размер на
…………… (словом) лева, и ДДС в размер на ……, намалена с внесения от него депозит за
участие в търга.
2) Цената по предходната алинея се заплаща от Купувача на Продавача, на Предприятие
“Язовири и каскади” – гр. София, ул. “Лавеле” № 26 или по банковата сметка на Продавача:
BG41 CECB 9790 10F2 4277 00 с титуляр НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади”.
3) Цената по алинея 1 следва да бъде заплатена в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано
от датата на която Продавачът е уведомил Купувача писмено, че е обявен за спечелил търга за продажбата на вещта.

3. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
чл.3.1. Собствеността върху веща преминава върху Купувача в момента на предаването й с
двустранно подписан приемо - предавателен протокол, след като Купувачът е заплатил на
Продавача договорената цена.
чл.3.2. Всички рискове от погиване, увреждане на веща преминават върху Купувача в момента, в който собствеността му бъде прехвърлена.
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4.1. Продавачът се задължава да предаде на Купувача вещта в 10 дневен срок от подписване на договора.
Предаването на веща се извършва в ДЕЦ „ВЕЛИНГРАД“,
гр.Велинград.

Чл.4.2. Продавачът предава вещта в състоянието, в което е била към момента на провеждане на тръжната процедура. При предаването на вещта страните подписват приемо - предавателен протокол.
Чл.4.3.Продавачът не отговаря за скрити недостатъци на вещта.
Чл.4.4.Продавачът осигурява достъп на хора и техника от страна на Купувача до местонахождението на вещта, на територията на ДЕЦ „Велинград“.
Чл.4.5 Купувачът е длъжен да представи на Продавача за съгласуване трасе за извозване
на веща през поземлен имот с идентификатор 004047 по КВС за землището на гр.Велинград
- ДЕЦ „Велинград“.
Чл.4.6. Купувачът е длъжен да представи за съгласуване програма по дни, за сроковете по
извършване на дейностите по демонтажа, товаренето и извозването на дизеловия агрегат
от площадката на ДЕЦ“Велинград“. Купувачът е длъжен предварително, в срок от 7 работни
дни, да уведоми Продавача за деня на стартиране на дейностите по изпълнение на Програмата.
Чл.4.7.Купувачът е длъжен да демонтира и изнесе вещта от имота на Продавача в едномесечен срок, от придобиването на собствеността. Купувачът осигурява необходимата техника и персонал за демонтиране и извозване на веща.
Чл.4.8.Всички разходи свързани с демонтажа, разкомплектоването, товаренето и транспортирането на вещта са за сметка на Купувача.
Чл.4.9.Купувачът е длъжен да извърши дейностите по демонтажа и транспортирането на
вещта, при спазването на съответните нормативни актове, в т.ч за опазване на околната
среда, правилата и нормите за пожарна безопасност и безопасност на труда.
Чл.4.10.Купувачът е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд на работещите лица, наети от Купувача при демонтажа и извозването на веща, както и опазване
живота и здравето на други лица, намиращи се в района на извършваните дейности.
Чл.4.11.При възникване на опасности и вредности по време на демонтажа, товаренето и извозването на веща, Купувача е длъжен незабавно да уведоми Продавача.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл.5.1. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.
чл.5.2. Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.

ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:

