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Проект! 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ................../........................2018 година 

 

 

            Днес, ...................... 2018 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. 112 от Закона за обществените поръчки във връзка с 

Решение  № ........./……..2018 година на Кмета на община Враца за определяне на 

изпълнител сключиха настоящия договор за следното:   

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

обществена поръчка с предмет: „Доставка на бетон, трошен камък и строителни 

материали”, съгласно приети Техническо и Ценово предложение (Образец № 5 и 

Образец № 6) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - неразделна част от настоящия договор.  

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

действащото законодателство и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Дейностите се осъществяват след предварителни заявки (по факс, телефон, e-

mail и др.) за необходимите материали по видове и количество, от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните, упълномощени длъжностни лица. 

 

ІІ. СРОКОВЕ 

Чл. 2. (1) Срокът на настоящия договор е до 31.12.2019 година, като влиза в 

сила от датата на подписването му. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приготви и превози заявеното количество 

бетон и строителни материали не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от 

получаването на заявката по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор. 

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

екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е до 200 000,00 

лева (двеста хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или до 240 000,00 лева 

(двеста и четиридесет хиляди лева и нула стотинки) с включен ДДС и се формира, 
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съгласно посочените в офертата единични цени и количествата, заявени от 

Възложителя. 

(2) Цената по ал.1 включва всички застраховки, данъци, такси, печалба, 

начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение 

на поръчката 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 при намаляване на договорените цени в 

интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 4. Заплащането на действително доставените количества, приети и 

предадени с двустранно подписан приемателно–предавателен протокол ще се 

осъществява от бюджета на Община Враца, ежемесечно, в срок до 10 (десет) работни 

дни след представяне на фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 5. Изплащането на дължимата сума се извършва с платежно нареждане по 

банков път на посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Банковата сметка. 

Чл. 6. 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. 15. 

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 7. Финансирането на договора е съгласно предвидени финансови средства в 

Бюджет на Община Враца за 2018 година и за 2019 година. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи 

документ за внесена гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в съответствие 

с договореното в една от следните форми: 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на 

договора, в размер на  ……….. лева (……………….), представляваща 5 (пет) на сто от 

стойността по чл. 5 без включен ДДС.  

 (2) Гаранцията се представя под формата на: 

а. Парична сума, внесена по сметката на Община Враца; 

 б. Банкова гаранция.  В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва 

да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на 

валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

 в. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се 

лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на 

отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на 

валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни 

преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на 

застраховката, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на 

договора при условията на настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок 

от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за 

поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ размер. 
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Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите 

по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли 

при него. 

(2) Гаранцията за изпълнение или част от нея не се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между 

страните във връзка с изпълнение/неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

въпросът е отнесен за решаване пред съответната юрисдикция. При решаване на спора 

в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да усвои гаранцията за изпълнение.  

(3) Ако спорът е решен в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията в срок до 30 дни от узнаване на съдебния акт, без да дължи 

лихви или неустойки.  

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да изпълни задълженията си по настоящия договор с грижата на добър 

търговец и достави на свой риск срещу съответната цена посоченото в техническата 

спецификация и техническото предложение стоки. 

2. Да сключи, в срок до 10 календарни дни, договор/договори за подизпълнение 

с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на 

настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-

дневен срок. 

3. Да предаде материалите, в съответния вид, количество и качество на 

определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места. 

  4. Да представи документи (сертификати/декларации за съответствие и/или 

протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и 

съответствието им с действащите в Р. България стандарти или еквиваленти. 

  5. Да замени повредената или некачествена стока в срок до 24 часа от 

уведомяването за рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6. В случай на рекламация по отношение на количеството, да коригира 

количеството в рамките на съответния ден. 

7. При подписване на договора да представи на Възложителя гаранция за 

изпълнение под формата на парична сума или безотказна и неотменяема банкова 

гаранция за добро и качествено изпълнение на договора в размер на 5 % от прогнозната 

стойност без ДДС.  

8.  Да не прехвърля договора или част от него, или полза от същия, на други 

физически или юридически лица. 

9.  Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на 

настоящия договор и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

10. Да информира своевременно Възложителя за настъпването на обстоятелства, 

които могат да бъдат определени като непреодолима сила; 

Чл. 12. 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 

доставките. 

3. Да иска приемане на доставките, при пълно, точно и навременно изпълнение 

на задълженията си. 

4. Да получи своевременно информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили 

промени в условията на дейностите, предмет на поръчката. 
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VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнение на 

договора, съгласно раздел III от настоящия договор. 

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел точното, 

качествено и срочно изпълнение на договореното. 

4. Да приеме работата по настоящия договор, в случай че съответства по обем и 

качество на неговите изисквания, на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на условията в 

настоящия договор. 

5. Да осигури присъствието на свой представител за подписване на приемателно-

предавателен протокол за извършените доставки. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора 

професионално, качествено, в определените срокове и без отклонения.  

2. Да дава конкретни указания във връзка с изпълнението на договора, които са 

задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен, ако противоречат на императивни правни 

разпоредби или са технически неосъществими. 

3. Да следи и контролира изпълнението на предмета на договора чрез 

упълномощен свой представител, без с това да възпрепятства работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставка по раздел І 

от настоящия договор, да откаже приемането на стоката, както и да откаже да заплати 

съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения. 

5. Да удържа начислените и предявени неустойки за неизпълнение от дължимото 

плащане. 

 

VIІІ. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

 Чл. 15. (1) Приемането на материалите се извършва на място от  представители 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се уверят, че отговарят на условията на този договор и 

са придружени с необходимите документи чрез подписване на приемо-предавателен 

протокол. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме материалите, когато не са 

придружени с документите по предходната алинея и ако те не отговарят на 

горепосочените изисквания. 

Чл. 16. (1) При спор и съмнение в качеството на материалите се съставя 

протокол в присъствието и на двете страни за състоянието им. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заместване на материала с качествен 

или да откаже да заплати част от стойността, ако е действал добросъвестно и е 

изпълнил задълженията си съобразно договора и закона. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за по-късно констатирани 

рекламации относно качеството на материалите, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 

срока по чл. 6, т. 6 да ги замени за своя сметка. 

Чл. 17. Рекламации за количеството се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на възникнали такива, количеството се 

допълва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на съответния ден. 

Чл. 18. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 
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IХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 19. (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор 

неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията 

на действащото българско гражданско и търговско законодателство. 

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) 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. 

(3) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % 

(един процент) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % 

(двадесет процента) от дължимото.  

Чл. 20. За всяко виновно пълно и/или частично неизпълнение на поето с 

настоящия договор задължение, извън случаите по предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора.  

Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по законов ред. 

(2) Прилагането на санкциите по предходните членове не отменя правото на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и 

пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 22. (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 едномесечно 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 

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. 23. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва дейностите по уговорения начин и с 

нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. За претърпените 

вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 

 

XІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 24. Настоящият договор може да бъде изменян по изключение, единствено 

при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 25. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до 

нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
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Чл. 26. 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. 27. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1: Техническо предложение (Образец № 4); 

Приложение № 2: Ценово предложение (Образец № 5). 

Приложение № 3: Техническа спецификация. 

Чл. 28. 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. 29. 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 гр. …… 

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

тел.: 092/624581 тел.:. …………….. 

факс: 092/623061 факс: ……………… 

e-mail: nkaleeva@vratza.bg  e-mail: ………… 

Отговорно лице: Отговорно лице: 

Васко Мишев – Координатор звено 

„Временна заетост” 

……… 

Банкова сметка, от която ще се извършват 

плащанията по договора: 

Банкова сметка, по която ще се извършват 

плащанията по договора: 

IBAN: BG26 SOMB 9130 3358 9220 00 IBAN: …………. 

BIC: SOMB BGSF  BIC: ………. 

Банка: „Общинска банка“ АД 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 два еднакви екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

КАЛИН КАМЕНОВ 

 

…………………. 

Кмет на Община Враца ……………. 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

 

Главен счетоводител  

 

mailto:nkaleeva@vratza.bg
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СЪГЛАСУВАЛИ: 

 

Мария Попова 

Зам. –кмет на община Враца 

3.  
Румяна Маринова 

Директор на Дирекция „финансово-счетоводна дейност” 

 

Васко Мишев 

Координатор Звено „Временна заетост“ 
 

Полина Христова 

Директор Дирекция АПД 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Марио Милов 

Началник Отдел „Обществени поръчки”, Община Враца 

 


