
 

 

Проект! 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ................../........................2017 година 

 

 

            Днес, ...................... 2017 година в град Враца, между: 

 

1. ОБЩИНА ВРАЦА, БУЛСТАТ 000 193 115, със седалище и адрес на 

управление: гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6, представлявана от КАЛИН 

КАМЕНОВ, кмет на Община Враца и ПЕТЪР ПЕТРОВ, гл. счетоводител, наричана по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

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

управление: ..........................................., представлявано от 

..............................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

които на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки сключиха 

настоящия договор за следното:   

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ЧЛ. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на контейнери тип „Бобър”, с обем 1,1 

куб. м. и кошчета за нуждите на Община Враца през 2017 година”, съгласно приети 

Техническо и Ценово предложение (Образец № 5 и Образец № 6) на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от настоящия договор. 

(2) Възложената задача следва да се изпълни в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

II. СРОКОВЕ 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е 

със срок на действие 30 (тридесет) календарни дни, след сключването му. 

 (2) Предаването се удостоверява с приемо–предавателен протокол, подписан в 

2 екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер 

........................... лева (.................................................... словом) без включен ДДС или 

.............. лева (............................................) с включен ДДС, съгласно Ценово 

предложение (Образец № 5)  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от 

договора. 

(2) Цените на съдовете за отпадъци включват всички застраховки, мита, 

данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко 

мястото на изпълнение на поръчката, разтоварването при доставката на посоченото 

място за изпълнение и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

(3) Посочените в офертата единични цени са окончателни и не подлежат на 

промяна през целия период на действие на договора, освен при намаляване на 

договорените цени в интерес на възложителя. 
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(4) Заплащането на действително доставените количества стоки, приети и 

предадени с двустранно подписан приемателно–предавателен протокол ще се 

осъществява в срок до 20 (двадесет) календарни дни след представяне на фактурата от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 4. (1) Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по 

банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 25 от настоящия договор.  

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 

реда на чл. 12. 

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 5. Средствата са предвидени в План-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 

2017 година по 623 дейност „Чистота“.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни качествено и в срок договорените доставки, в съответствие с 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, условията на договора и приложенията към него, 

при спазване на всички действащи в Република България нормативни актове, правила и 

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

2. Да достави заявените количества и вид съдове за отпадъци, като осигури за 

своя сметка транспорта и разтоварването на доставката до мястото на изпълнение. 

3. Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на некачествени или 

несъответствуващи на предложението му стоки, неудовлетворяващи изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и нарушаващи посочените в нормативната уредба изисквания, 

в срок до три работни дни от подписване на двустранен протокол за установяване 

качествата на стоките. 

4. Да представи необходимите документи, удостоверяващи качеството на 

доставените стоки със съответните спецификации и стандарти, както и гаранционни 

карти. 

5. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които 

могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. 

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от 

ЗОП. 

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение 

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 доставката чрез подписване на приемо-предавателни 

протоколи от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. Да получи своевременно информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили 

промени в условията на доставка. 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art66_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art66_Al11&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art66_Al11&Type=201/
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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 свои представители при приемането на стоките, 

за подписване на приемо-предавателни протоколи.  

4. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

договора. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява доставките професионално, 

качествено, в определените срокове и без отклонения.  

2. Чрез упълномощени свои представители, да извършва проверка във всеки 

момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на 

изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката 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. 

4. Да не заявява в пълен обем оферираните артикули. 

5. Да прави рекламации при установяване на некачествени стоки, които не са в 

съответствие с техническите спецификации и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

VII. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИОНЕН 

СРОК. 

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 и е придружена с необходимите документи чрез подписване 

на приемо-предавателен протокол. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставката, когато не е 

придружена с документите по предходната алинея и ако тя не отговаря на 

горепосочените изисквания. 

Чл. 12. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

Чл. 13. (1) При спор и съмнение в качеството на стоката се съставя протокол в 

присъствието и на двете страни за състоянието на стоките. 

(2) 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. 

(3) Рекламации за количество 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. 

Чл. 14. (1) Гаранционният срок на доставените стоки е 5 (пет) години от 

подписването на приемателно-предавателен протокол, съгласно Техническо 

предложение (Образец № 5), което е неразделна част от договора. 
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(2) Всички разходи по отстраняване на появили се дефекти в рамките на 

гаранционния срок, включително разходи по транспортиране на дефектните части или 

на цели изделия, ако се налага, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Рекламации за скрити дефекти или недостатъци се правят през целия 

период на гаранционния срок.  

(4) При поява на дефект, в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава в рамките до 5 (пет) работни дни от получаване на уведомление от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани дефекта и да предаде стоката на представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изправно техническо състояние. 

(5) Ако отстраняването на повредата отнеме повече от 5 (пет) работни дни или, 

ако по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е лишен от правото си да използва 

стоката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за периода до връщане на технически 

изправната стока собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предостави на същия друга със 

същите или по-добри параметри. 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 15. (1) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет 

процента) от стойността на конкретната заявка, за всеки просрочен ден, но не повече от 

20 % (двадесет процента) от цената 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 0,5 

% (нула цяло и пет процента), но не повече от 20 % (двадесет процента) от дължимото.  

(4) Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

задълженията си по този договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 

в размер на 50% (петдесет процента) от цената на стоките, за които са направени 

рекламациите. 

(5) За всяко виновно пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия 

договор задължение, извън случаите по предходните алинеи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на договора.  

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно 

неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от дължимите плащания. 

Чл. 17. Прилагането на санкциите по този раздел не отменя правото на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и 

пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане срока на действие на договора или с достигане на крайната 

стойност по чл. 3, ал. 1 от договора; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. с 15 -дневно писмено предизвестие от която и да е от страните, без да е 

необходимо неизпълнение на договорните задължения. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
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задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение 

за претърпените вреди от сключването на договора.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без 

предизвестие:  

1. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 2 (две) последователни заявки; 

2. в случай на системно некачествено, лошо или ненавременно изпълнение на 

задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Системност е налице, ако се установи некачествено, 

лошо или ненавременно изпълнение три или повече пъти за срока на договора. 

Чл. 19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките по уговорения начин и 

с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. За претърпените 

вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 

 

 

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 20. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 

изпълнението на договора. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на 

задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл. 21. 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 непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване 

пред компетентния съд в Република България.  

Чл. 22. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Техническо предложение (Образец № 5); 

2. Ценово предложение (Образец № 6) 

Чл. 23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство на Република България. 

Чл. 24. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 

следва да бъдат в писмена форма и на български език. Съобщенията могат да се 

изпращат по поща, факс или електронна поща. 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят следните: адреси за 

кореспонденция, отговорни лица и банкови сметки, свързани с изпълнението на 

настоящия договор: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА ВРАЦА .................................... 

Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция: 

гр. Враца 3000 .................................................... 

ул. „Стефанаки Савов” № 6 ..................................................... 

тел.: 092/624581 тел.: ............................................. 

факс: 092/623061 факс: .............................................. 

e-mail: obshtinavr@b-trust.org e-mail: ............................................. 

Отговорно лице: Отговорно лице: 

Ирена Статкова, гл. експерт Екологични 

инвестиции 

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

Банкова сметка, от която ще се извършват 

плащанията по договора: 

Банкова сметка, по която ще се извършват 

плащанията по договора: 

IBAN: BG46 STSA 9300 3106 0609 00 IBAN: ................................................... 

mailto:obshtinavr@b-trust.org
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BIC: STSA BGSF BIC: ....................................................... 

Банка: ДСК ЕАД Банка: ..................................................... 

 

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

уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра – три за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

КАЛИН КАМЕНОВ 

 

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

Кмет на Община Враца .......................................... 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

 

Главен счетоводител  
 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

Мария Попова 

Зам.-кмет по УТС и ОП, Община Враца 

 

Полина Христова 

Директор на Дирекция АПД, Община Враца 

 

Инж. Нина Калеева 

Директор на Дирекция „Строителство и инфраструктура”, Община Враца 

 

Марио Милов 

Началник на Отдел „Обществени поръчки“, Община Враца 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Елеонора Димитрова 

Ст. юрисконсулт, Община Враца 
 


