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Приложение № 2 

Проект на договор 

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА  

№. . . . . . . . . . . . . . . . . /… … … … 2017 г. 

 

Днес, ....................2017 г. в гр. Мездра между:  

1. Община Мездра със седалище и адрес на управление град Мездра, ул. “Христо 

Ботев” № 27, БУЛСТАТ 000193371, представлявана от кмета инж. ГЕНАДИ 

СЪБКОВ СЪБКОВ и ВИЛМА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – Главен счетоводител на 

общината, наричана по- нататък в Договора „Възложител”, от една страна  

и  

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

............................……….., ул. ………………................................…………… № ......., 

ЕИК …………………..., идентификационен номер по ДДС …………………………. 

представлявано от ………………………......................................-....................…………, 

наричано по-нататък в Договора „Изпълнител”, от друга страна,  

на основание 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и влязло в сила Решение № 

....... / ........... 2017 г. на Кмета на Община Мездра, в качеството му на възложител по 

смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена процедура 

за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, се сключи настоящият договор за 

следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

Чл. 1. По силата на настоящия договор Възложителят възлага, а Изпълнителят се 

задължава в резултат на спечелена обществена поръчка да извърши срещу заплащане 

Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци – по обособена 

позиция №...: ......................, съгласно техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на Изпълнителя, неразделна част от настоящият договор.     

Чл. 2. (1) Предаването и приемането на доставката, предмет на настоящият договор ще 

се  извърши с подписването от страните на двустранен приемо-предавателен протокол. 

(2) Местоизпълнение на доставката: склад на Общинско предприятие „Чистота“ на  

територията на гр. Мездра, като разходите за доставката са за сметка на Изпълнителя на 

обществената поръчка. 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

(2) Изпълнителят се задължава в срок …. (……) дни след получаване на заявка от 

възложителя да достави ……………. като разходите по транспортирането са за негова 

сметка.  

ІІІ. ЦЕНА, ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) Обща стойност на договора………………/цифром и словом/ лева  без включен 

ДДС за ……………..броя., съответно ……………….. лева с включен ДДС 
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(2) Цена за доставка на един брой изделие …………. /цифром и словом/ лева  без включен 

ДДС. 

Чл. 5. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ..……... лв. 

(словом………………), представляващи 5 % от неговата стойност без вкл. ДДС.   

(2) Възложителят  задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато е налице една от 

следните хипотези: 

1. изпълнителят просрочи изпълнението на някое от задълженията си по договора с 

повече от 10 дни; 

2. договорът се прекрати по вина на изпълнителя. 

(3) Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от 

правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора възложителят освобождава 

гаранцията по ал.1 в срок от 30 дни след приключване на изпълнението, без да дължи 

лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията 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. 

Чл. 6. (1) Плащането за доставката се извършва по банков път, по посочена от 

Изпълнителя банкова сметка, а именно: 

IBAN: ……….. 

BIC: ………….. 

при Банка ………….. 

(2) Плащането по предходната алинея ще се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни 

дни от датата на извършване на доставката, съставянето на двустранен приемо-

предавателен протокол и представяне на платежен документ – фактура. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. Изпълнителят има право да получи договорената цена в сроковете по чл. 303а, ал.2 

от ТЗ, от подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената 

доставка и представена данъчна фактура с уговорената цена. 

Чл. 8. (1) При предаването на контейнери/кофи за отпадъци, изпълнителят осигурява на 

възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за явни 

недостатъци и да направи възраженията си. Ако по-късно Възложителя открие 

недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, то 

Изпълнителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка, и при необходимост да направи 

замяна според разпоредбите на ЗЗД. 

(2) При предаването на съдовете, предмет на доставката Изпълнителят е длъжен да 

представи Сертификат за качество/произход на доставените съдове, включително за 

покриване на изискванията за стандарт и/или паспорт на изделието с указания за 

експлоатация и безопасност за кофите за битови отпадъци и за контейнерите да се 

представи паспорт на изделието с указания за безопасност, сертификат за качество и 

гаранционна карта. 
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Чл. 9. За сметка на Изпълнителя са всички такси и възникнали разходи произтичащи от 

доставката.  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10. Възложителят има право да получи доставката при условията, определени в 

настоящия договор. 

Чл. 11. Възложителят има право да прегледа доставените  контейнери/кофи за отпадъци 

за явни недостатъци и в случай, че констатира такива да направи своите възражения. 

Чл. 12. Възложителят има право да откаже приемането на доставените контейнери/кофи 

за отпадъци при констатирането на явни недостатъци. Ако по-късно Възложителят 

открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, има 

право да изиска от изпълнителя тяхното отстраняване.  

Чл. 13. Възложителят има право да получи цялата документацията относно доставените 

контейнери/кофи за отпадъци. 

Чл. 14.  Възложителят има право да получи пълно описание на принципа на действие на 

доставените контейнери/кофи за отпадъци, необходимо за правилната им експлоатация.  

Чл. 15. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да отстранява безвъзмездно 

всички повреди в доставените контейнери/кофи за отпадъци, както и всички отклонения 

от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения гаранционен 

срок и не са по вина на Възложителя и са включени в обема за гаранционно обслужване. 

VІ. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  

Чл. 16. В случай, че изпълнителят не извърши доставката в определения срок, последния 

дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден върху стойността 

на договора. 

Чл. 17. При забава в плащането, възложителят дължи законната лихва върху сумата за 

всеки просрочен ден. 

Чл. 18. (1) Гаранционният срок на доставените нови контейнери/кофи за отпадъци за 

възникнали дефекти по вина на производителя съгласно офертата на Изпълнителят е в 

размер на ……./…/месеца. 

(2) Срокът, в който Изпълнителят ще се отзове при получен сигнал за дефекти по вина 

на производителя  е в размер на  ……./…/месеца. 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. Договорът се прекратява в следните случаи: 

(1)  С изпълнение на задълженията на страните по него. 

(2) По взаимно съгласие, изразено писмено.  

(3) При забава повече от 10 дни за изпълнение на доставката; 

(4) При констатиране на недостатъци /неизправност/ на доставените контейнери/съдове 

за смет, които възпрепятстват тяхната експлоатация, Възложителят дава 10-дневен срок 

за отстраняването им и в случай, че същите не бъдат отстранени договорът се разваля., 

като изпълнителя дължи връщане на платената цена. 

(5) Договорът може да бъде прекратен едностранно от Възложителя или Изпълнителя 

при виновно неизпълнение на задълженията на другата страна по настоящия договор. В 

тези случаи изправната страна изпраща до неизправната едномесечно писмено 
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предизвестие, в което се посочват причините за прекратяването му и си запазва правото 

да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по реда на ЗЗД. 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 

разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други 

отношения, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица. 

Чл. 21. При нарушаване на задълженията по предходната точка, неизправната страна 

дължи на изправната обезщетение за всички доказани материални вреди и пропуснати 

ползи. 

Чл. 22. Ако някоя разпоредба от настоящия договор е или стане недействителна, 

договорът остава действителен в останалата си част. В този смисъл недействителната 

разпоредба да бъде тълкувана от страните по начин, който позволява постигането на 

целта, която е била поставена в нея, в духа и смисъла на целия договор. 

Чл. 23. За всички неуредени случаи се прилагат ЗОП, ЗЗД, ТЗ и другите действащи 

законови и подзаконови нормативни актове. 

Чл. 24. Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигането му 

– по съдебен ред пред компетентния съд. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 

Изпълнителя и два за Възложителя. 

Неразделна част от настоящият договор са: Техническа спецификация; Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ 

Кмет на Община Мездра 

 

.................................................. 

................................. 

 

ВИЛМА ЙОРДАНОВА 

Гл. счетоводител 

 

 

 


