
1 
 

П Р О Е К Т !  
 
 

Д  О  Г  О  В  О  Р  
 

№ ………../………..2015 г. 
 
Днес,……................... 2015 г., в гр. Враца,  
 
ОБЩИНА ВРАЦА, БУЛСТАТ 000193115, със седалище и адрес на управление: гр. Враца,  

ул. “Стефанаки Савов” № 6, представлявана от инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ - Кмет и 

ПЕТЪР ПЕТРОВ – Главен счетоводител,  наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

............................................................., ЕИК ................................., със седалище и адрес на 

управление: гр. .............................., общ. ............................, обл. ............................., ул. 

..................................... № .................., представлявано от ...................................... - 

................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки и утвърден от Кмета на 
Община Враца протокол от .....................2015 г. се сключи настоящия договор. 
 
Страните се споразумяха за следното: 
                            
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да достави: Кухненско 
оборудване за нуждите на ОП Социални дейности, Община Враца, съгласно Техническа 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1 и Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 
Приложение № 2, явяващи се неразделна част от настоящия договор. 
  
II. СРОК 
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е за срок до 
изтичане на гаранционния срок на доставените стоки. 
(2) Срокът за доставка на заявените изделия е ............ (словом) календарни дни от 
подписване на договора. 
 
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3. (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е .............................. 
(словом) лв. без ДДС или .......................... (словом) лв. с ДДС, на база предложението на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Офертата (Приложение № 2). 
(2) Цената на доставките включва всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, 
начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на 
поръчката, разтоварване и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 
(3) Посочените в Офертата цени са окончателни и не подлежат на промяна през целия 
период на действие на договора, освен в предвиденото в чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 
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Чл. 4. Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път, в срок до 15 
(петнадесет) работни дни след представяне на приемо-предавателен протокол и оригинал на 
фактура, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в този договор.  
Чл. 5. Финансирането на договора е съгласно Бюджет на ОП Социални дейности, Община 
Враца за 2015 г. 
 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълни възложената поръчка качествено и в договорените срокове. 
2. Да  достави и монтира (когато е приложимо) заявените количества и видове изделия на 
свой риск срещу предложената цена, като прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността 
върху стоките с приемо-предавателен протокол. 
3. Да осигури за своя сметка транспорта по доставката до мястото на изпълнение и 
разтоварването й на посочено  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място. 
4. Да предостави, при доставката, за всяко изделие: Гаранционна карта и инструкции за 
експлоатация на български език. 
5. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да 
забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора. 
6. Да замени повредената или некачествена стока в срок до три работни дни от подписване 
на двустранен протокол за установяване качествата на стоките. 
Чл. 7. Всички дефекти възникнали по време на транспортиране на стоката са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия договор 
начин и размер; 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката. 
3. Да иска приемане на доставка чрез подписване на приемателно-предавателен протокол от 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4. Да получи своевременно информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили промени в 
условията на доставка. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнените доставки, 
съгласно раздел III от настоящия договор. 
2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и 
качество на описаното в настоящия договор. 
3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, за подписване 
на приемателно-предавателен протокол.  
4. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора. 
Чл. 10.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да следи за изпълнението на предмета на Договора чрез упълномощен свой представител. 
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставките в срок, качествено и без отклонения. 
3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставка по раздел І от 
настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество стоки, както и да 
откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите 
задължения. 
  
VI. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ, ГАРАНЦИОННЕН СРОК 
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Чл. 11. (1) Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се увери, че доставката отговаря на условията на този договор 
чрез подписване на приемателно-предавателен протокол. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме цялата доставка или част от нея, когато тя 
не отговаря на горепосоченото изискване. 
(3) При спор и съмнение в качеството на стоката се съставя протокол в присъствието и на 
двете страни за състоянието на стоките. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заместване на стоката с качествена или да откаже 
да заплати част от стойността, ако е действал добросъвестно и е изпълнил задълженията си 
съобразно договора и закона 
Чл. 12. (1) Рекламации за количеството се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от представител 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на възникнали такива, количеството се допълва от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на 3 (три) работни дни. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации, относно качеството на 
стоките, в срок до 5 (пет) работни дни от откриването на несъответствието. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени повредената или некачествена стока в срок до 5 
(пет) работни дни от получаване на писменото уведомление. 
Чл. 13. (1) Гаранционният срок на оборудването, предмет на настоящия договор, съгласно 
техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е, както следва: 

1. Планетарен миксер 10 л. ..................................  - ................ (...словом...) месеца от 
подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

2. Планетарен миксер 20 л. .................................. - ................ (...словом...) месеца от 
подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

3. Електрическа скара .................................. - ................ (...словом...) месеца от подписване 
на приемо-предавателен протокол при доставката 

4. Електрическа пекарна с 1 камера - 1 тава 60/40 см. .................................. - ................ 
(...словом...) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

5. Електрическа пекарна с 1 камера - 2 тави 60/40 см. .................................. - ................ 
(...словом...) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

6. Електрическа пекарна с 3 камери - 2 тави 60/40 см. .................................. - ................ 
(...словом...) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

7. Машина за рязане на зеленчуци .................................. - ................ (...словом...) месеца от 
подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

8. Машина за мелене на месо .................................. - ................ (...словом...) месеца от 
подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

9. Картофобелачка. Капацитет на бункера 8 кг. .................................. - ................ 
(...словом...) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

10. Картофобелачка. Капацитет на бункера 15 кг. .................................. - ................ 
(...словом...) месеца от подписване на приемо-предавателен протокол при доставката 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички недостатъци и/или 
повреди, отговарящи на гаранционните условия,  възникнали по време на гаранционния 
срок. 
(3) Срокът за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок е .................. 
(...словом...) часа, от подаване на сигнал.  
(4) Уведомлението по горната алинея се извършва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 
то се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс: .......................... или по електронна поща със 
следния адрес:  ........................................................ 
(5) В случаите, когато ремонта на доставената и дефектирала в гаранционния срок стока би 
отнел повече от 48 часа и/или трябва да се извърши в сервиз, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при вземане 
на дефектиралата стока за ремонт да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за временно ползване 
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такава със същите или по-добри параметри от тези на дефектиралата, до връщането на 
ремонтираното изделие или подмяната му. 
(5) Всички констатирани недостатъци и/или повреди се вписват в сервизен дневник, воден от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който се записва датата и часа на уведомлението, вида на недостатъка 
и/или повредата, времето на отстраняването им и подписите на двете страни. 
 
VIІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 14. (1) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло нула пет 
процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет 
процента) от стойността на договора.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на 
неустойката. 
(2) При забава на доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от 24 часа без да са 
налице обективни причини, посочени в протокол на двете страни, последният дължи 
неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на забавената доставка. 
(3) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,05 % (нула 
цяло нула пет процента), но не повече от 20 % (двадесет процента) от дължимото.  
(4) При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер от 10 % (десет 
процента) от стойността на договора. 
(5) Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по 
чл. 13 от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 
на 2% (два процента) от цената на стоките, за които са направени рекламациите 
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 
договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по законовия 
ред. 
(2) Прилагането на санкциите по чл. 14 не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви 
иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото 
законодателство в Република България. 
  
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. с изтичане на срока по чл.2, ал.1.; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.  
4. с писмено 7 (седем) дневно предизвестие от изправната страна за прекратяването му при 
неизпълнение на задълженията от неизправната страна. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за 
претърпените вреди от сключването на договора.  
(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката по уговорения начин и с нужното 
качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. За претърпените вреди 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 
 
ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 17. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 
свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 
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двустранни писмени споразумения, които не могат да изменят елементите на договора в 
нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП. 
Чл. 18. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в 
писмена форма.  
Чл. 19. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло. 
Чл. 20. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не 
постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република България, по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
Чл. 21. Отговорно техническо лице за изпълнение на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: ........................................, тел.: ..................................... 
От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е …………………………., тел:…………………… 
 
Приложение № 1: Техническа спецификация. 
Приложение № 2: Оферта на изпълнителя. 
  
 Настоящият договор се изготви и подписа в четири идентични екземпляра - три за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
ОБЩИНА ВРАЦА ..................................................... 
Седалище: гр. Враца – 3000 Седалище: гр. ................................   
ул. “Стефанаки Савов” 6 ул. ......................................... 
ЕИК 000193115 ЕИК ................................... 
тел. 092/ 624 581 тел.: ............................... 
факс: 092/ 627 085 факс: ................................... 
IBAN: BG23UBBS80023106060900 IBAN: ......................................... 
BIC: UBBSBGSF BIC: ................................ 

 
При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми 

другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

 
 
.................................................... 

Кмет на Община Враца ............................ 
 
 
ПЕТЪР ПЕТРОВ 

 

Гл. счетоводител  
 


