
ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ 
№ 016-С-2018 Подизпълнител 

Днес. 27 08.2018 г . между 

СИНХРОН-С ООД със седалище и адрес на управление гр София, ул „Кракра 
№ 19А. ЕИК 040579893. ИН по ДДС BG040579893 представлявано от I 

- Управител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

ИНДУСТРИАЛНА ПОЖАРНО-АВАРИИНА КОМПАНИЯ ООД със седали 
адрес на управление гр София, ж к Младост 4. Бизнес парк "София" сграда 2 партер 
ЕИК номер 131324916. ИН по ДДС BG131324916 представлявано от 

- Управител наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
се сключи настоящият договор за следното 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва за сро 
от 12 месеца, считано от 24 09 2018г. годишна проверка на носими пожарогасители • 
имотите на КРДОПБГДСБСБНА („Комисията), както следва: 

- 7 броя пожарогасители - в гр София, ул Врабча №1 
- 37 броя пожарогасители - в гр Банкя, кв кв Михаилово 

2. За извършените проверки се съставя приемо-предавателен протокол и се 
поставя стикер върху всеки пожарогасител 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
3 Изпълнителят се задължава да извършва качествено и в определените срокове 

проверката на носимите пожарогасители в обектите по т 1 от този договор 
4 Възложителят се задължава да оказва съдействие на Изпълнителя и да 

заплаща възнаграждение в сроковете и при условията на този договор 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
5 Страните договарят възнаграждение за изпълнение на договорените работи и 

услуги в размер на 292.00 (двеста деветдесет и два лева) лв без ДДС 
6 Цената се заплаща по банков път след подписване на приемо-предавателен 

протокол по т 2 и издадена от Изпълнителя фактура 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
7 За всички неуредени с настоящия договор отношения и спорове относно 

действието на същия се прилагат съответните разпоредби на българското 
законодателство 

8 Двете страни се споразумяват възникналите спорни въпроси при изпълнение 
на договора да се разрешават чрез преговори а при невъзможност ще се отнасят за 
решение пред съответния български,съд 

9 Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие 
на двете страни, изразено в писмена форма 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 
един за всяка от страните / /f 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

4 
•^Информацията в документа е 
la.ni'ieiia на основание чл. 2 от ЧЧЛД 

В/ 


