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Д О Г О В О Р 
№ 6247 / 30.10.2015 г. 

за изпълнение на обществена поръчка  
„ Възстановяване на изразходвания технически ресурс на кърмова 

климатична установка на фрегата „Дръзки ” 

Днес, 30.10.2015 г. в гр. Варна между: 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. 

Варна, ул. “Преслав” № 16, ЕИК №129010196, представлявано от 
контраадмирал Митко Александров Петев – командир на Военноморските 
сили и полковник Драгомир Иванов Димитров – началник на сектор 
“Финанси” в Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 
„Аполон Климат Инженеринг” ООД, с адрес: гр. Варна 9000, област 

Варна, община Варна, ул. „Мир” (до нов хлебозавод), ЕИК:200906848, 
представляван от управителя Александър Светлозаров Аполонов, ЕГН 
……………………………. г. от МВР гр. Варна, наричан по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извърши възстановяване на изразходвания технически ресурс на кърмова 
климатична установка на фрегата „Дръзки”, вкл. следните дейности: 

1.1.1. Евакуиране на хладилния агент (фреон R507, 60л.) 
1.1.2. Демонтаж на компресор „Carrier 5H80”; 
1.1.3. Доставка на хладилен компресор или хладилна 

компресорна група до фрегата „Дръзки” (палуба CWP). 
1.1.4. Монтаж на доставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хладилен 

компресор Bitzer Germany CSH 7573-90Y (фабрично зареден с масло) на 
изработена и монтирана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинна рама. 

1.1.5. Комплектоване на компресора с необходимото 
прилежащо оборудване. 

1.1.6. Демонтаж на кондензатор НВХ 14-185-2С 1В. 
1.1.7. Проверка за херметичност на водното пространство 

(Рраб.=2bar) и опресоване с азот на налягане 30 bar на пространството на 
хладилния агент на кондензатор – НВХ 14-185-2С 1В. 

1.1.8. Монтаж на кондензатор – НВХ 14-185-2С 1В – 1 брой, 
доставен до палуба CWP от представители на ЗАЯВИТЕЛЯ. 

1.1.9. Монтаж на части, механизми, автоматика, КИП, 
арматура и филтри с цел възстановяване работоспособността, техническите и 
експлоатационни характеристики на климатична установка „ANTON 
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KAESER WK200” и осигуряване надеждната и работа с новия хладилен 
агент. 

1.1.10. Опресоване на системата с азот и отстраняване на 
пропуски. 

1.1.11. Зареждане на климатичната система с хладилен агент. 
1.1.12. Проверка и настройка на работните параметри на 

климатичната установка с новия хладилен агент. 
1.2. Отстраняване на допълнително констатирани в хода на 

ремонта неизправности – след съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предложение 
на командира на в.ф. 54950–Бургас по констативен протокол подписан от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и командира на кораба и приложено ценово предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 
2.1. Срок за изпълнение на поръчката – 45 (четиридесет и пет) 

работни дни след подписване на акта за начало на ремонта с Изпълнителя. 
2.2. Срок за доставка на компресор, контролен капацитет, филтър-

дехидрататори, пресостати, манометри) – 6 седмици след датата на 
подписване на настоящия договор. 

2.3. Място за изпълнение – фрегата „Дръзки” (в.ф. 32890-Бургас и 
от края на м. ноември – до края на м. януари 2016 г. в „ТЕРЕМ-КРЗ 
ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД) и база на изпълнителя. 

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цената на 

изпълнените дейности по т. 1, в лв. с ДДС, както следва: 
3.1.1. За дейностите по т. 1.1: 

№ Дейности Цена 
1. Евакуиране на хладилния агент (фреон R507, 60л.)  
2. Демонтаж на компресор „Carrier 5H80”;  
3. Доставка на хладилен компресор или хладилна 

компресорна група до фрегата „Дръзки” (палуба 
CWP). 

 

4. Монтаж на доставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хладилен 
компресор Bitzer Germany CSH 7573-90Y на 
изработена и монтирана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
междинна рама. 

 

5. Комплектоване на компресора с необходимото 
прилежащо оборудване. 

 

6. Демонтаж на кондензатор НВХ 14-185-2С 1В.  
7. Проверка за херметичност на водното пространство 

(Рраб.=2bar) и опресоване с азот на налягане 30 bar 
на пространството на хладилния агент на 
кондензатор – НВХ 14-185-2С 1В. 

 

8. Монтаж на кондензатор – НВХ 14-185-2С 1В – 1  
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брой, доставен до палуба CWP от представители на 
ЗАЯВИТЕЛЯ. 

9. Монтаж на части, механизми, автоматика, КИП, 
арматура и филтри с цел възстановяване 
работоспособността, техническите и 
експлоатационни характеристики на климатична 
установка „ANTON KAESER WK200” и 
осигуряване надеждната и работа с новия хладилен 
агент. 

 

10. Опресоване на системата с азот и отстраняване на 
пропуски 

 

11. Зареждане на климатичната система с хладилен 
агент 

 

12. Проверка и настройка на работните параметри на 
климатичната установка с новия хладилен агент. 

 

ВСИЧКО – 59560,00 лв. с ДДС 
3.1.2. За дейностите по т. 1.2 – по утвърдено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение на командира на в.ф. 54950–Бургас по 
констативен протокол подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и командира на кораба и 
приложено ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.2. Заплащането на услугата ще се извърши от финансова 
служба на в.ф. 32890–Бургас по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка 
Алианц Банк България АД, IBAN BG 59  BUN 9561 1000 1812 88, BIC: 
BUINBGSF. 

3.3. При невъзможност за изпълнение на договора до 11.12.2015 
г, плащането ще се осъществи, както следва: 

3.3.1. На доставените към 10.12.2015 г. части и механизми –
след тяхната доставка; 

3.3.2. Авансово плащане за остатъка от сумата по договора – 
срещу представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция или 
извършен банков превод в посочена от Възложителя банкова сметка в размер 
на 100% от стойността на авансовото плащане с валидност 30 дни след 
приключване на ремонта. 

3.4. Плащането ще се извърши след представяне на фактура и 
приемо-предавателен протокол или оригинал на документ за банкова 
гаранция/вносна бележка на стойност сумата на авансовото плащане. 

3.5. Фактурата ще бъде издадена на в.ф. 32890, гр. Бургас, 
БУЛСТАТ  1290101960020. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
4.1. Да осигури пропускането на представителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през района на „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – 
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ВАРНА” ЕООД до фрегата „Дръзки” по утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
списък. 

4.2. Чрез командира на в.ф. 32890–Бургас да осигури 
пропускането на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през района на 
военното формирование и достъпа до фрегата „Дръзки” по утвърден от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък. 

4.3. Да приеме чрез комисия назначена от командира на в.ф. 
54950-Бургас извършените ремонтни дейности с двустранно подписан 
протокол за изпълнената услуга с описание на извършеното техническо 
обслужване и вложените резервни части, материали и консумативи 

4.4. Чрез финансова служба на в.ф. 32890–Бургас да изплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура 
цена на извършеното по настоящия договор техническо обслужване; 

4.5. Да контролира по всяко време изпълнението на договора без 
да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
5.1. Да извърши качествено и в срока по т. 2.1 на настоящия 

договор договореното техническо обслужване; 
5.2. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ремонтираната техника с 

комисия назначена от командира на в.ф. 54950–Бургас и двустранно 
подписан протокол за изпълнената услуга с описание на извършените 
дейности и вложените резервни части, материали и консумативи; 

5.3.  Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение 
при посочените по-горе условия и срок. 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира 12 (дванадесет) месеца 

гаранционен срок за всички подменени части и извършена ремонтна дейност. 
Гаранционния срок започва да тече от датата на подписване на приемо-
предавателен протокол за приключен ремонт; 

6.2. При възникване на повреди в техниката по т. 1 в рамките на 
гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя 
сметка незабавно, или в най-кратък срок, възникналите неизправности. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: 
7.1. При изпълнение на договора страните се договориха да се 

спазват следните мерки за сигурност: 
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява дейностите по изпълнение на 

настоящия договор със свои служители фигуриращи в утвърден от командира 
на ВМС списък на лицата на „Аполон Климат Инженеринг” ООД, които ще 
посещават фрегата Дръзки, в.ф. 32890-Бургас и „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ 
АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД за извършване на дейности по настоящия 
договор; 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва пропускателния 
режим в района в.ф. 32890–Бургас, фрегата „Дръзки” и „ТЕРЕМ-КРЗ 
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ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД. 
8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР) 

8.1. Страните по настоящия договор се освобождават от 
отговорност за частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се 
дължи на непреодолима сила (форс мажор), например природни бедствия, 
война, военно или друго извънредно положение; 

8.2. В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.1, страната по 
договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 /три/ 
дни от настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата страна, като 
изпрати необходимите доказателства. 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
9.1. След изпълнение на договореното техническо обслужване по 

условията на настоящия договор; 
9.2. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока по 

независещи от него форс-мажорни обстоятелства по реда на раздел 8 на 
настоящия договор и писмена аргументация до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
невъзможността за изпълнение на част или всички договореното техническо 
обслужване,  с подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, 
по един за Възложителя и за Изпълнителя; 

9.3. По взаимно съгласие, с подписване на двустранен протокол в 
2 еднакви екземпляра, по един за Възложителя и за Изпълнителя, при 
възникване на допълнителни ремонтни дейности и резервни части изискващи 
непланирани финансови средства. 

10. НЕУСТОЙКИ: 
10.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2.1, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава, в размер на 0,03% (нула цяло, нула три 
процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процент) от 
стойността на договора. 

10.2. Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 
изпълнение на задълженията по договора; 

10.3. При неизпълнение на задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
резултат на което е нарушен срока по т. 3.2, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава, в размер на 0,03% (нула цяло, нула три 
процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процент) от 
стойността на фактурата. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
11.1.  Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 

настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между 
страните. В случай, че не се постигне съгласие помежду им, спорът ще бъде 
отнасян към компетентния граждански съд; 

11.2.  Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат 
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стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни; 
11.3.  Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 

отговорността за изпълнението на договорните задължения на трети лица и 
фирми, които не са страна по настоящия договор; 

11.4.  За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра със статут 
на оригинали, по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000 гр. Варна, 9010,  
ул. "Преслав" 16 ул. Мир (до нов хлебозавод) 
тел.: 052 / 552 622, 052 / 552 479 
 тел.: 052 / 302 150,  
факс: 052 / 603 259 факс: 052 / 301 516  
e-mail: e.iliev@armf.bg e-mail: office@apolon.bg 
в.ф. 54950–Бургас 
кап. II ранг Атанас Змийчаров (0888 83 56 48). 
факс 056/859 100 

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„АПОЛОН КЛИМАТ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД 
 
 
 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ ИНЖЕНЕР 
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ 

ПЕТЕВ 
АЛЕКСАНДЪР СВЕТЛОЗАРОВ 

АПОЛОНОВ 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОЛКОВНИК    ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 

СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВ. СЛ.     РАДКА СЛАВОВА 
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