
 

ТОМ  IV 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

№ …………/………………2018г. 

 

Днес …………2018 г., в гр.Приморско между: 

 

1. ОБЩИНА ПРИМОРСКО, със седалище и адрес на управление: 

гр.Приморско, ул.Трети март 56, с БУЛСТАТ 102164063,  представлявана от кмета на 

Общината - д-р Димитър Германов, от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

2……………………., ЕИК/БУЛСТАТ – за юридически лица; ЕГН – за физически 

лица: …………………….., със седалище и адрес на управление – за юридически лица; 

постоянен адрес – за физически лица: 

……………………………………………………………, представлявано от 

………………………………………………., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и в 

изпълнение на Решение №……./……..2018г. на Кмета на Община Приморско за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящият договор, 

като страните се споразумяха следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши от свое име и на 

своя отговорност “Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП 

„Чистота и Озеленяване“, а именно Обособена позиция №…………, при обща цена 

на договора в размер на __________ лева с ДДС, респ. __________ лева без ДДС, както 

следва: 

 

Наименование на 

съдовете и 

вместимост 

Ед. 

мярка 

Коли-

чество 

Цена за ед.мярка в 

лева Място за 

доставка 
Без ДДС С ДДС 



 Бр. ………. ………. ……… 

град 

Приморско, 

 ул. 

Съединение  

№ 5. 

 

  

(2) Доставката се извършва в срок до 7 (седем) дни от сключване на договора и 

подаване на заявка от страна на възложителя, франко посочения в договора адрес, 

за което Изпълнителят уведомява Възложителя предварително, с оглед осигуряване от 

последния на лице за приемане на доставката в определеното място. 

(3) Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов 

ресурс. 

(4) Цената е определена при условие на доставка, в мястото на доставка, посочено в 

договора и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката. 

Транспортът до местоназначението, включително съхранението, всички дължими 

такси, и други разходи, свързани с доставката, се организират и заплащат от 

Изпълнителя като разходите за това са включени в цената. 

(5) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките ще бъде прехвърлен на 

Възложителя в мястото на доставката след предаването й по реда, определен в 

договора. 

Чл.2. Предаването и приемането на стоките в мястото на доставката, се извършва и 

удостоверява с надлежно подписан от двете страни протокол, в който се вписват 

придружаващите стоките документи, доказващи изпълнението на изискванията на 

възложителя. 

Чл.3. (1) Плащането на цената по член 1 от договора ще се извършва в лева, по 

посочена от Изпълнителя банкова сметка. 

           (2) Доставка ще се отчита с приемо-предавателен протокол, подписан от 

представители на Изпълнителя и Възложителя и фактура, в която следва да са 

посочени вида и броя на съдовете за събиране на смет. Фактурата се представя на 

материално отговорното лице в деня на доставката, придружена със сертификат за 

качество и декларация за съответствия за доставените съдове за събиране на смет. 

            Стойността на доставката се заплаща от Възложителя в левове по банков път по 

посочена от Изпълнителя банкова сметка, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на 

данъчна фактура.  Данъчната фактура се издава след съставяне на двустранен Приемо-

предавателен протокол за извършената доставка, удостоверяващ, че стоките са 

доставени от изпълнителя.  

Чл.4. Офертата на Изпълнителя е неразделна част от договора. 

  

РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.5. Възложителят има право: 



1. Да контролира дейността на Изпълнителя, относно изпълнението на поетите с 

настоящия договор задължения, както и срокове за отстраняване на констатирани 

нарушения.  

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

спецификацията на договора, за което не дължи допълнително възнаграждение. 

Възложителят своевременно уведомява Изпълнителя в писмен вид за представителите 

си, определени за тази цел. 

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.6. 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. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.7. Изпълнителят съобразява изпълнението на доставките със стандартните 

специфични технически изисквания, със свързаните с предмета на поръчката законови 

и подзаконови нормативни актове, действащи към момента на изпълнението и 

съгласно условията на договора. 

Чл.8. 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. 

Чл.9. 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. Да предостави на Възложителя договорената документация с необходимото 

съдържание за използването й по предназначение. 

4. Незабавно да уведоми Възложителя при прекратяване на дейността си като търговец 

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

 

ІV. РЕКЛАМАЦИИ 



 

Чл.10. Изпълнителят гарантира, че доставената по договора стока е нова, няма явни 

или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите или изработката, при 

нормална употреба на стоките при условията, преобладаващи в България. 

(2) Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 10дни от получаване на 

рекламация от Възложителя.Гаранционният срок съгласно техническото предложение 

на изпълнителя е ……………… /календарни/ дни. 

(3) Изпълнителят отстранява констатираните несъответствия за своя сметка. 

(4) 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. 

 

РАЗДЕЛ V. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.11. (1) За виновно неизпълнение на задълженията по чл.1 от настоящия договор или 

не изпълни други договорени дейности, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 

% от стойността на стоката, за която е налице неизпълнението, за всеки просрочен ден, 

но не повече от 20 % от стойността на договора. 

(2) Неустойките и санкциите по този договор в полза на Възложителя могат да се 

събират от дължимите плащания. 

Чл.12. Неустойките по предходния член не са пречка за търсене на обезщетения за по- 

големи вреди, по общия ред. 

 

РАЗДЕЛ VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.13. Договорът може да бъде прекратен: 

 1. с извършване и предаване на договорената доставка; 

 2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 3.едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор 

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

с повече от 10 (десет) работни дни или не извърши доставката по уговорения начин и с 

нужното качество, Възложителят може да развали договора.  

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

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

6. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати договора, без предизвестие. 

 

РАЗДЕЛ VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.14.Императивните законови разпоредби, влезли в сила след сключване на договора, 

важат без да е необходимо същият да се променя. 



Чл.15. 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 и влиза в сила от подписването му. 

 

 

 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,                                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

 ОБЩИНА ПРИМОРСКО:    

 

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

 Кмет на Община Приморско 

 

          

            …………………………………………..                      

  

  

 

 

 


