ФК 404-9, ред.04

ЗАЯВКА/ ORDER
за изпитване за квалификация на заварчици/
for testing for welder qualification
Дата/Date : .......................................
Видове изпитване/ Types of tests :
VT (EN ISO 17637)
RT (EN ISO 17636-1)
UT (EN ISO 17640)

□
□
□
□ огъване/ (ЕN ISO 5173) □ макроструктура/ (EN ISO 17639) □ разрушаване/ (EN ISO 9017)
bending

macrostructure

destruction

Възложител/ Client : ..................................................................................................................
WPS (прилага се копие/copy shall be attached ) ......................................................................
Име на заварчика/ Name of welder
Клеймо на заварчика/ Welder sign
WPS
Заваръчен процес/ Welding process
Листов материал или тръба/
Plate or tube
Вид на съединението/ Type of joint
Основен материал, група, подгрупа/
Base material, group, sub-group
Добавъчен материал/ Welding metal
Защитен газ, Флюс/
Protective gas, Flux
Спомагателни материали/ Suplementary
materials
Дебелина на изпитния образец/
Thickness of test piece
Външен диаметър на тръбата/
Pipe OD
Положение на заваряване/
Welding position
Хоболоване/ подложка/
Gouging/Back strip
Допустимо ниво, съгласно/ Admissible level, according
Забележка: При преиздаване на протоколи поради некоректно попълнена заявка, тяхната стойност се заплаща допълнително

Протоколът да се издаде на/
Report shall be issued in:

□

Български;
Bulgarian

□ Българо-английски
Bulgarian/English

Телефон за контакт/ Phone :...................................................... Факс/ Fax :...............................
Име и фамилия/ Name and surname :......................................Подпис/ Signature: .....................

OБЩИ УСЛОВИЯ - ЗАЯВКА№
Днес ………….. година в гр. Варна между:
1. .……………………………………………адрес:…………………………………………………
ЕИК .............................., ДДС № BG…..........................., представлявано от …………………………., наричано за краткост
"Възложител"
и
2. "Мултитест" ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 813141496, ДДС №
BG813141496, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Атанас Далчев” № 1, представлявано от
управителя Христо Павлов Чукачев, наричано за краткост "Изпълнител"
се приеха следните общи условия:
I. ПРЕДМЕТ
Чл.1. "Възложителят" възлага, а "Изпълнителят" приема да извърши дейности по изпитване/ контрол/
калибриране, съгласно посоченото в заявката, която е неразделна част от този документ.
II. СРОК
Чл.2. Срокът е до изпълнение на възложените работи.
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.3. Цената за изпълнение на възложените работи се определя между страните предварително на база
представена от "Изпълнителя" оферта.
Чл.4. Заплащането на дължимите суми става по начин и в срок съгласно представена от "Изпълнителя" и
приета от "Възложителя" оферта. В общия случай, когато не е представена оферта плащането се извършва срещу
издадена фактура в срок до максимум 30 (тридесет) дни от датата на издаването й.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "ИЗПЪЛНИТЕЛЯ"
Чл.5. Да изпълни заявените дейности, като спазва стриктно изискванията на приложимите нормативни
документи и стандарти, и изискванията за конфиденциалност на информацията.
Чл.6. След провеждане на изпитвания/контрол/калибриране да изготви протоколи/сертификати за извършената
работа. След окончателно заплащане на дължимите суми от „Възложителя” „Изпълнителят” му предоставя изготвените
протоколи.
Чл.7. Да уведомява “Възложителя” за всички настъпили пречки, които могат да затруднят или направят
невъзможно изпълнението на заявените дейности.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”
Чл.8. Да представи на "Изпълнителя" необходимата техническа информация и документация за съоръженията
и обектите, които ще бъдат изпитвани/контролирани/калибрирани. Да осигури на "Изпълнителя" пълно съдействие и
информация, необходими за изпълнение на заявката.
Чл.9.
Да
предостави
на
„Изпълнителя”
образци
от
обектите,
които
ще
бъдат
изпитвани/контролирани/калибрирани или да му осигури безпрепятствен достъп до тях.
Чл.10. Да заплаща дължимите суми съгласно условията на настоящия документ.
VI. НЕУСТОЙКИ
Чл.11. Ако дейността бъде прекратена безпричинно от страна на "Изпълнителя", дружеството заплаща
неустойка в размер на 15% от стойността на поръчката.
Чл.12. Ако дейността бъде прекратена безпричинно от страна на “Възложителя”, последният заплаща
стойността на извършената до момента работа плюс неустойка в размер на 15% от стойността на поръчката.
Чл.13. Когато дейността се прекрати по взаимно съгласие “Възложителят” заплаща на "Изпълнителя" само
извършените до момента работи.
Чл.14. При неспазване на предвидените срокове за плащане, “Възложителят” заплаща на "Изпълнителя"
неустойка в размер на 0.1% върху неплатената сума за всеки ден просрочие.
VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.15. При споразумение между двете страни е възможно към настоящите общи условия да се извършват
изменения и допълнения, които да са скрепени с подписите на страните.
Чл.16. Ако при наличието на обективни причини се наложи забавяне на някоя от операциите, се съставя
двустранен протокол, в който се посочват причините и се определя нов срок за изпълнение.
Чл.17. ООС от Мултитест ООД информират клиента предварително за информацията, която възнамеряват да
направят публична. С изключение на информацията, която клиентът предоставя за обществено ползване, или когато има
споразумение между ООС и клиента (напр. за целите на отговаряне на жалби), всяка друга информация се смята
собственост на фирмата и се счита като професионална тайна.
Чл.18. Ако клиентът желае изпитване по неподходящ или остарял метод, той бива запознат с това.
Чл.19. За неуредените в този документ въпроси се прилагат съответните действуващи в момента на
подписването нормативни документи и разпоредби, като компетентност за това има съответният Варненски съд.
Чл.20. Клиентът има право да се запознае с ОПК 408-1„Уреждане на рекламациите, жалбите и възраженията”
Чл.21. Настоящият документ е съставен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се
състои от една страница. Той е неделима част от Завка за изпитване/ контрол/ калибриране № ..............
За "Възложител"
/ име, фамилия, подпис/

За "Изпълнител"
/ име, фамилия, подпис/

