
 

 

Проект  

 

 

Д О Г О В О Р 

 

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

 

 

Днес, ...................... 2018 година в гр. 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. ……………………, със седалище и адрес на управление: ……… , ЕИК: 

…………, представлявано от ……….., от друга страна, наричано по-нататък в договора 

за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и 

Решение за определяне на изпълнител № ………….. от ………..2018 година на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

“Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Община 

Враца - по обособени позиции“ за изпълнение на обособена позиция № …………….. 

– „………………“, се сключи този договор при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ЧЛ. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва 

периодични доставка на канцеларски материали („Стоките“) за изпълнение на 

обособена позиция № …………….. – „………………“, описани съгласно Техническата 

спецификация - Приложение № 1, както и в Техническото и Ценово предложение на 

Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора, и в съответствие с 

изискванията на настоящия Договор. 

(2) Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя. 

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е 

заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор. 

[
1
Чл. [….]. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на Договора, но 

най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на съответното 

обстоятелство.] 

 

 

 

 

                                                 
1
 Приложимо при посочване на подизпълнители в офертата на Изпълнителя 
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II. СРОКОВЕ 

Чл. 2. (1) Срокът на настоящия договор е до 36 (тридесет и шест) месеца, който 

влиза в сила от датата на сключване на договора, или до достигане на максималния 

финансов ресурс, предвиден от възложителя, за съответната обособена позиция. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество стоки не 

по-късно от ………….. (…………………….) часа от получаването на заявката по чл. 1, 

ал. 2 от настоящия договор. 

 (3) 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 договора за обособена позиция № 

…………….. – „………………“ е в размер до ………. лева (………………..) без включен 

ДДС или до ………. лева (………………..) с включен ДДС (при сключване на 

договора се изписва сумата, приложима за съответната обособена позиция - 

прогнозната стойност), на база предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ….. % 

(…………….) отстъпка от каталожната цена за всички видове стоки.  

(2) Цените на стоките включват всички застраховки, мита, данъци, такси, 

печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на 

изпълнение на поръчката и всички други присъщи разходи за осъществяване на 

дейността. 

(3) Посоченият процент отстъпка от каталожната цена за всички видове стоки в 

Ценовото предложение е окончателен и не подлежи на промяна през целия период на 

действие на договора. 

(4) Заплащането на действително доставените количества стоки, приети и 

предадени с двустранно подписан приемателно–предавателен протокол ще се заплащат 

от бюджетите на Община Враца, общински предприятия, детски ясли, ДДО и Център за 

младежки дейности и бюджетите на проекти, финансирани по оперативни програми и 

други международни и национални програми, ежемесечно, до 30 (тридесет) календарни 

дни, след представяне на фактурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактури въз основа на действително извършените 

доставки, веднъж месечно, в последния работен ден на съответния текущ месец – 

отделни за всеки потребител (общинска администрация, общинските предприятия 

детски ясли, ДДО и Център за младежки дейности) 

(6) Когато заявените от общинската администрация стоки са необходими за 

дейности по проект на Оперативни програми, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да впише 

във фактурата номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, съгласно 

указанията на заявителя. 

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

по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 27 от настоящия договор, след 

получаване на информацията от НАП и Агенция „Митници” в съответствие с 

изискванията на Решение на МС № 592 от 21.08.2018 година за условията и реда за 

разплащанията на разпоредители с бюджет по договори. 

(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. Финансирането е съгласно бюджетните разчети на Община Враца, 

общинските предприятия, Център за младежки дейности и бюджетите на проекти, 
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финансирани по оперативни програми и други международни и национални програми, 

за съответните години, през които се изпълнява настоящия договор. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 6. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2% (два процента) от прогнозната му стойност без ДДС 

или ……………………….. лева. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора да е 

със срок на валидност от датата на подписване на Договора до 60 дни след изтичане 

срока на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно (повече от два пъти) не изпълнява някое от задълженията 

си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си 

по договора с повече от 3 (три) дни. 

(3) В случай, че по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка или 

обезщетение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение до размера на 

дължимата неустойка, респективно до размера на дължимото обезщетение за 

претърпените вреди. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без 

това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи 

към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

(5) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията, без да дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в едномесечен срок 

след приключване на изпълнението.  

(6) Когато представената гаранция е банкова, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

поддържа валидността на гаранцията за изпълнение, в пълния й размер, до 

приключване на договора. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

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

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложеното в офертата, 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 стоки и да ги предаде на крайния 

получател. 

3. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и 

качество на мястото на доставяне. 

4. Да осигури за своя сметка транспорта по доставката до мястото на 

изпълнение. 

5. Да предостави минимум 5 (пет) екземпляра от актуален каталог. При промяна 

в каталога в срока на изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

предостави на възложителя новия каталог.  

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

несъответствуващи на предложението му стоки и неудовлетворяващи изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7. В случай на рекламация по отношение на доставеното количество стока, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да коригира количеството в рамките на съответния ден. 

8. [да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън 

посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, 
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предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна част от доставките на подизпълнителите, 

посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните 

задължения (ако е приложимо)]; 

9. [Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до [[…] (словом)] 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 ЗОП (ако е приложимо)]. 

10. да предостави минимум 5 (пет) екземпляра от актуален каталог. При промяна 

в каталога в срока на изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен да предостави на 

възложителя новия каталог. 

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. 

 

VIІ. 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 задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 

определен в настоящия договор.  

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. 

 

 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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VIIІ. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 11. (1) Приемането на стоките се извършва на местата на доставяне от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се уверят, 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. 

Чл. 14. (1) Рекламации за количество се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

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

допълва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на съответния ден. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации относно 

качеството на стоките, като последният се задължава да подмени за своя сметка стоките 

със съответното качество в срок от ………. (………………) часа, съгласно 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

IX. 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 час, 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 ………… 

(……………..) 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 гаранцията за изпълнение или 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. 
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Х. 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 двумесечно 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. 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. 

 

ХI. 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. (1) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до 

нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 (2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна. 

Чл. 22. Настоящият договор може да бъде изменян с допълнително 

споразумение към договора само при наличие на обстоятелства по чл. 116 от Закона за 

обществените поръчки. 

Чл. 23. 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. 24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство на Република България. 

Чл. 25. 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. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят следните: адреси за 

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

настоящия договор: 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА ВРАЦА …………….. 

Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция: 

гр. Враца 3000 ……………. 

ул. „Стефанаки Савов” 6 ул. ……………….. 

тел.: 092/624581 тел.: …………. 

факс: 092/623061 факс: ……….. 

e-mail: obshtinavr@b-trust.org (за общинска 

администрация) 

e-mail: ……………….. 

Отговорни лица: Отговорно лице: 

Милчо Димитров, домакин на Община 

Враца, Главните счетоводители на 

съответните предприятия и ръководителите 

на съответните проекти 

…………………………..  

 

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

уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1.  Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2.  Приложения № 2  – Техническо предложение на Изпълнителя; 

3. Приложения № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един екземпляр 

за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

КАЛИН КАМЕНОВ                                              ........................................ 

Кмет на община Враца  

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

Главен счетоводител 
 

 

mailto:obshtinavr@b-trust.org
mailto:d.asenova@officemarket.bg

