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ПРОЕКТ! 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ …………./ …………..2018г. 

 

Днес ……………2018 г. в град Алфатар, между: 

1. Община Алфатар, БУЛСТАТ:000565359, със седалище и адрес на управление: област 

Силистра. , община Алфатар, гр.Алфатар, ул. “Йордан Петров” №6, представлявана от Янка 

Стоянова Господинова – Кмет на Община Алфатар. , и Крася Райчева Дянова - гл. 

счетоводител, наричани по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 

и 

2. „……………………., със седалище и адрес на управление 

в…………………………………… , с  ЕИК: ……………………….. , представлявано от 

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

“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 при условията на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното: 

 

І.   ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:  

„Доставка и монтаж на спортни уреди и пособия за оборудване на физкултурен салон в 

ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар”, съгласно техническата спецификация и предложението 

за изпълнение. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. Обща стойност на договора е ........................ /...................................................../ лв. без 

ДДС или  .................................... /............................................./лв. с ДДС, съгласно приетото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за 

срока на договора. 

 Чл. 3. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет на сто) от цената – в срок до 3 (три) 

дни, считано от датата на подписването на Договора за изпълнение на поръчката и въз 

основа на фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.4. Окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) от цената – в срок до 3 

(три) дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора за изпълнение 

на поръчкта, при подписан окончателен приемно-предавателен протокол и представена 

оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.5. Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: ……………………………. 

IBAN ……………………………. 

BIC: ……………………………. 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.6.  Срокът за изпълнение е ………………. /…………./ календарни дни от датата на 

плащане на аванса. 

Чл.7.  Настоящият договор се счита за изпълнен при настъпване на следните обстоятелства: 
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- Извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка и монтаж качествено и в срок и след 

подписване на приемо-предавателен протокол между страните; 

- Изплатено в пълен размер, възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията на 

чл. 3 и чл. 4 от настоящия договор. 

 

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:   

1. Да осигури необходимия контрол по изпълнение на договора. 

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, относно 

изпълнението на дейностите по чл.1 от настоящия договор 

3. Да приеме с приемо-предавателен протокол, ако са изпълнени изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. Да извърши  съответните по договора плащания, при условията на чл. 3 и чл. 4 от 

договора; 

5. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след установяване на появили се в 

гаранционния срок дефекти. 

6. Да упълномощи лица, които да подписват документи от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във 

връзка с изпълнението на настоящия договор. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко 

време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за 

безопасна работа по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни договорената по чл. 1 доставка и монтаж в договорения срок, в  съответствие с 

представеното предложение и действащите нормативни уредби в Република България; 

2. Да отстранява за своя сметка забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност по всяко време за контрол по 

изпълнението на предмета на договора. 

4. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане за извършените 

дейности.   

 5. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува 

опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока, съгласно чл. 6 от договора. 

 6.  Да определи лица, оторизирани да подписват документи от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

във връзка с изпълнението на настоящия договор. 

Чл.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

обекта, предмет на договора и да иска неговата промяна. 

Чл.13. Всички разходи по отстраняването на гаранционни дефекти (чрез отстраняване на 

гаранционен проблем, извършване на ремонт и/или замяна на елементи) са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% 

(един процент) от стойността на договора -  …………. (…………)лв.  

1.Гаранцията за изпълнение се предоставя в следната форма:………………….. 

2.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 30 /тридесет/ 

дни след изтичане срока на договора . 
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3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частично или изцяло гаранцията за добро изпълнение в 

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някоя от клаузите на договора. 

4.В процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд. В този случай гаранцията се задържа до окончателното 

решаване на спора. 

5.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си по договора и в 

резултат на това договорът се прекрати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , последният има право да се 

задържи гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени 

вреди, надвишаващи размера на представената гаранцията. 

 

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл. 15. Гаранционният срок доставката и монтажа е …………… /……………../ месеца. За 

начало на гаранционния срок се счита датата на предаването, която се установява от приемо-

предавателния протокол и сертификати за качество или еквивалент. 

Чл.16. Срокът за отстраняване на гаранционния дефект е ……… (………..) работни дни, при 

получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие, в който на свой риск и за 

своя сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва ремонт и/или замени дефектните елементи с нови. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в 

договорения гаранционен срок с двустранен констативен протокол, съставен от него и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поправките се приемат с констативен протокол съставен от двете страни. 

 

VIІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.18. Настоящият договор се прекратява: 

1.  С изпълнение на предмета и/или с изтичане срока  на договора.  

2.  Преди изтичане срока на договора: 

 2.1. По взаимно съгласие 

 2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 

(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне 

на изпълнението на договора с повече от 10 календарни дни. В този случай гаранцията не се 

възстановява. 

2.4. При приемане на извършената работа и констатиране на несъответствия на 

вложените с оферираните материали. В този случай гаранцията не се възстановява. 

 

VIІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при не виновно 

неизпълнение на договорните си задължения. 

Чл.20.  Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 

пропуски, както и от некачествено изпълнение и неспазване на сроковете, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.21. При неспазване срока по чл. 4 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността с ДДС за всеки просрочен ден, 

но не повече от 10 % от същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното 

разплащане на обектите.  

Чл.22. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва. 

Чл. 23. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка 

на виновната страна. 
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Чл.24. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за 

отстраняването им разходи, както и претърпените щети. 

Чл. 25. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от стойността на договора с ДДС, като извън 

от посочената неустойка е длъжен да отстрани некачествените работи за своя сметка. 

 

IХ.   ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 26. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от 

община Алфатар и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 27. Приемането на доставката и монтажа по настоящия договор е след извършена 

проверка за изискванията от Техническата спецификация, предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съпътстваща доставката документация, подписани от страните двустранни 

приемателно-предавателни протоколи. 

 

Х.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.28. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД и други 

действащи нормативни документи. 

 Чл.29. Настоящият договор е изготвен в три еднообразни      екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него: 

Приложение 1: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение 2: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА АЛФАТАР 

                                                                                                                                                                                                                              

………………………………                                                                                                                                        

/................................/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Главен счетоводител………………. 

 

Съгласували: 

 

Юрист при община Алфатар………….. 

 

Директор Дирекция АПОФ……………. 

 


