
 
 
 

 
 

Проект ! 

Д О Г О В О Р 
 

№ ............../................. 2018 г. 

 

 

                Днес .................. 2018 г., на основание чл.183 от ЗОП, във връзка с проведена 

открита процедура  по реда чл.74 от Закона за обществените поръчки и Решение №..... 

/..............г.на Кмета на община Приморско за класиране на участниците в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на инструменти, 

материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП "Чистота 

и озеленяване" – гр.Приморско”, разделена на обособени позиции, а именно: 

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите на Община Приморско”   

 Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите ОП "Чистота и озеленяване” 

Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; 

Обособена позиция 4 –  „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите ОП "Чистота и озеленяване” - запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; 

между 

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, БУЛСТАТ:102164063, със седалище и адрес на управление: 

гр.Приморско, ул. „Трети март" № 56, Представлявана от д-р Димитър Германов – Кмет, 

и Дукена Коемджиева – главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна 

и 

 

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

................................., представлявано от ............................ в качеството му на 

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

 

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР 

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО 

 

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши "Доставка на 

инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско / 

ОП "Чистота и озеленяване" – гр.Приморско” по Обособена позиция № 

……….”.....................................................................................................................................”, в 

съответствие с техническото и ценово предложение /Приложения към договора/ на  

Изпълнителя. 
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ІI. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

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

 

(2) Срокът за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата 

на подписването му или до изчерпване на предвидения финансов ресурс за изпълнение, 

което обстоятелство настъпи по-рано.    

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставката на инструменти, 

материали и консумативи, предмет на настоящия договор в срок от 3 /три /  календарни 

дни, който започва да тече след  направена заявка за необходими количества от страна на 

упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) Доставката се извършва………………..франко адрес, посочен от Възложителя, за което 

Изпълнителят уведомява Възложителя предварително, с оглед осигуряване от последния 

на лице за приемане на доставката в определеното място. 

Чл.4. Предаването и приемането на  инструментите, материалите и консумативите, в 

мястото на доставката, се извършва и удостоверява с надлежно подписан от двете страни 

приемо-предавателен протокол / стокова разписка/, в който се вписват наименованието на 

Възложителя, или назначеното от него със заповед лице, отговорно за изпълнението на 

договора, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, 

както и общата стойност на доставката 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. Общата максимална цена за изпълнение на договора е  в размер на 

.................................. лева /................................................................................. словом/ без 

включен ДДС, съответно .................................. лева 

/................................................................................./ с включен ДДС, като единичните цени 

без вкл. ДДС на  материалите, инструментите и  консумативите, определени по видове и 

количества в техническата спецификация, са съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6.  Цената по предходната точка е лимитна, с включени всички разходи за изпълнение 

на доставките, предмет на договора, включително разходите за складиране, съхранение, 

наеми на помещения, енергия, транспорт франко складовете на обектите на територията на 

Община Приморско, труд и др., както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7. Единичните цени, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на 

промяна за целия срок на договора. 

 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено действително доставени 

количества артикули по единични цени, съгласно Количествено-стойностна сметка на 

участника, неразделна част от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.9. (1) Цената се превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със следния начин на 

плащане: 
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- Авансово плащане по договора не се предвижда; 

- Действително доставените и приети количества инструменти, материали и 

др.консумативи се заплащат в едномесечен срок от доставката, след представяне на 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, 

придружена със стокова разписка за предаването на артикулите в съответното място за 

изпълнение на доставката. 

 

 (2) При спазване на изискванията на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 

приетите доставки по банков път на следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Наименование на обслужващата банка …………………….  

Адрес на банката …………………….  

IBAN ………………..  

BIC код на банката ……………………..  

 

ІV. РЕКЛАМАЦИИ 
 

Чл. 10. Рекламации за количествени и качествени несъответствия, могат да се правят в 

момента на приемане и предаване на доставката. Констатирането на липсата се 

удостоверява с протокол, съставен от длъжностното лице, назначено със заповед на 

Възложителя, отговорно за спазване изпълнението на договора. 

 

Чл. 16. (1). При констатиране на скрити недостатъци, Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя в срок от 7 / седем / работни дни датата на откриването им . 

 

 (2). Изпълнителят заменя съответните артикули за своя сметка в срок до 3/ три/ работни 

дни от момента на получаване на рекламацията от страна на Възложителя. 

 

(3) В случай, че Изпълнителят след уведомяване за наличие на дефект, не изпълни 

задължението си да отстрани дефектите в определения срок, Възложителят може да 

предприеме такива действия, за отстраняване на дефектите, които счете за необходими, за 

сметка и риск на Изпълнителя, като това няма да препятства правата, които Възложителят 

има срещу Изпълнителя. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката на 

инструменти, материали и консумативи, предмет на настоящият договор, само в случаи, 

че те отговарят на изискванията, описани в настоящият договор и приложенията към него. 

 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се разплати за доставката с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

срокове и по схема съгласно условията на настоящия договор.  

 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не усвои изцяло посочения финансов ресурс и 

посочените видове и количества за доставки, както и може при възникнала необходимост 

да заявява допълнителни такива в рамките на общата стойност по сключеният договор. 

 

Чл.20.  Възложителят има право: 

 

(1) Да контролира дейността на Изпълнителя, относно изпълнението на поетите с 

настоящия договор задължения, както и за спазване на сроковете за отстраняване на 
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констатирани нарушения. Контролът се извършва от определени от Възложителя лица, 

за които  той своевременно уведомява Изпълнителя. 

 

(2)  Да проверява и/или  изпитва стоката, за да потвърди съответствието й със 

спецификацията на договора, за което не дължи допълнително възнаграждение.  

 

(3)     Ако проверената или изпитана стока не отговоря на техническата спецификация, то 

Възложителят може да откаже приемането на стоката. В този случай Изпълнителят за 

своя сметка заменя стоката или извършва необходимите промени, така че стоката да 

отговори на изискванията, без това да се заплаща от Възложителя. 

 

Чл.21. Възложителят е длъжен: 

          1.Да предоставя на Изпълнителя необходимата във връзка с изпълнението на 

настоящия договор информация. 

          2. При необходимост и поискване от Изпълнителя, да му оказва съдействие при 

изпълнение на неговите задължения. 

          3. Да приеме доставката, ако същата е изпълнена съгласно договорените срок, 

количество и качество. 

          4. Да заплати на Изпълнителя уговорената в настоящия договор цена, при 

посочените условия и ред. 

  

VІ. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.22. Изпълнителят има право: 

           1. Да изисква от Възложителя предоставянето на необходимата, във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, информация. 

           2. При необходимост да иска от Възложителя оказване на съдействие при 

изпълнение на поетите задължения. 

           3. Да получава от Възложителя уговорената в настоящия договор цена, при 

посочените условия и ред, по стойности предложени в „Ценовото предложение“ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договор. 

 

Чл.23. Изпълнителят е длъжен: 

           1. Да извършва от свое име и на своя отговорност възложената по чл.1 от договора 

доставка. 

           2. Да извърши възложената доставка качествено и в срок. 

           3. Незабавно да уведоми Възложителя при прекратяване на дейността си като 

търговец и да представи удостоверение за вписаната промяна в 7-дневен срок от 

вписването.  

 

Чл.24. (1). Изпълнителят се задължава да поеме всички разходи по транспортирането, и 

организирането на доставката в посочения от Възложителя обект.  

 

(2).  Изпълнителят е длъжен да предаде доставката във вид, количество, качество 

и документно оформяне, съгласно договореностите, постигнати с Възложителя. 

 

Чл.25. Изпълнителят носи изцяло риска от погиването или влошаване състоянието на 

доставката до предаването й на Възложителя. 

 

Чл. 26. Изпълнителят е отговорен за възможни количествени и качествени недостатъци 

или дефекти на доставката, установени съобразно настоящия договор. 
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Чл. 27. В срок до  3 (три) 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 5 (пет)  дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. 

 

VII.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл.28. (1). За извършване дейностите по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема 

Подизпълнители. 

 

(2). да сключи договор/и за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на 

подизпълнители. В срок от три дни от сключването на договор/и за подизпълнение да 

изпрати оригинален екземпляр от договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

(3). да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за 

изпълнение на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа. 

 

(4). При сключване на договорите с ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, ако има такива, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

 

-действията на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

-при осъществяване на конкретните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ; 

-директни плащания към подизпълнители /в случай, че има такива/ ще се 

осъществяват при условията и разпоредбите на чл. 66, ал. 4-8 от ЗОП. 

 

             (5). ИЗЪПЛИНЕТЛЯТ има право да замени или включи ПОИЗПЪЛНИТЕЛ по 

време на изпълнението на договора за обществена поръчка при условията и разпоредбите на 

чл. 66, ал. 11-12 от ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 29. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) 

от стойността на договора. 

 

Чл.30. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) 

от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети 

с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в 

размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи. 

 

Чл.31. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения 

Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,1 % (нула цяло и една 

десета процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 

% (тридесет процента) от цената на договора. 
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Чл.32. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение 

на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание настоящия договор. 

 

Чл.33. Възложителят извън санкциите по настоящия договор, има право да задържи 

гаранцията за изпълнение на поръчката: 

 1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;  

 2. при прекратяване на Изпълнителя (в случай, че същия е юридическо лице). 

 

Чл.34. Гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на __________________ лв. 

(_____________ словом) се освобождава, в срок от 20 (двадесет) работни дни, след: 

 

 1. прекратяване на договора, на основание някое от обстоятелствата по чл.38 от 

настоящия договор . 

 2. при смърт на Изпълнителя (в случай, че същият е физическо лице), в срок от 10 

работни дни, считано от датата на посочване на банкова сметка от страна на 

наследниците на Изпълнителя. 

 

Чл.35. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 

случай той не дължи на Изпълнителя обезщетение за щетите, възникнали от 

подписването на договора. 

 

 Чл.36. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви 

иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото 

законодателство в Република България. 

 

Чл.37. При всякаква форма на неизпълнение на настоящия договор, гаранцията за 

изпълнение се задържа, както и обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи, ако 

те надхвърлят стойността на гаранцията. 

 

РАЗДЕЛ Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.38. Договорът може да бъде прекратен: 

 1. с извършване и предаване на договорената доставка; 

 2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 3. Възложителят има право да прекрати едностранно договора в случай, че 

Изпълнителят не изпълни 2 (две) последователни заявки. 

4.Ако Изпълнителят просрочи изпълнението на задълженията си по настоящия договор с 

повече от 10 (десет) работни дни или ако в дадения срок за рекламация не извърши 

доставката по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали 

договора без предизвестие.  

5. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

 

РАЗДЕЛ ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.39. Неразделна част настоящия договор е техническото и ценово предложение 

/Приложение №1 и Приложение №2/ на Изпълнителя от проведената процедура. 
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Чл.40.  Императивните законови разпоредби, влезли в сила след сключване на договора, 

важат без да е необходимо същият да се променя. 

 

Чл.41. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в  договора  

или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от 

съда, съгласно действащото законодателство. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три – за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,                                                                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО:                                                 …………………………………… 

    

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ: .................................   

 

           Кмет на Община Приморско 

 

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:…............................ 

 

                      ДУКЕНА КОЕМДЖИЕВА  

                     

  

 

 

 
 


