Образец № 11
ПРОЕКТ ДОГОВОР
Днес, .........................2016 г. в гр. Сливен, на основание Глава двадесет и шеста, чл. 194, ал.
1, във връзка с чл. 187 и чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, подписаните от една
страна:
Община Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител”
1, ЕИК 000590654, ЕИК по ДДС BG000590654, представлявана от Румен Иванов Иванов –
Заместник-кмет на Община Сливен, определен със Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г. на
Кмета на Община Сливен и Таня Бояджиева – Директор дирекция „Счетоводство и контрол”,
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и от друга страна
______________________________________________________________________________,
адрес: ___________________________________________, тел./факс ____________________ЕИК
____________________ представлявано от _______________________________ /име и длъжност/,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, сключиха настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни „Доставка на
оборудване хладилен шкаф с две врати за ДВХУИ – селище „Качулка”, съгласно Техническа
спецификация на Възложителя и Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляващи неразделна част от настоящия Договор.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставка, инсталиране и гаранционната поддръжка на
заявеното от Възложителя оборудване хладилен шкаф с две врати за ДВХУИ – селище „Качулка”,
предмет на договора в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени в
Техническата спецификация, документацията за участие и в настоящия договор.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 3. Срокът за изпълнение на договора е .................. (..................) работни дни, след
получена заявка от Възложителя.
Чл. 4. Изпълнителят доставя заявеното от Възложителя оборудване, което се удостоверява
с подписан/и Приемо предаватален/ни протокол/и, без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 5. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще приключи след изтичане на гаранционния
срок на доставеното и прието оборудване хладилен шкаф с две врати.
ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 6. (1) Стойността на договора е ......................... лева (.........................), без ДДС или
.................... лева (.......................) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя,
неразделна част от този договор.
(2) Цените по ал. 1 за доставката, инсталирането и гаранционната поддръжка на
оборудването хладилен шкаф с две врати са крайни и включват всички разходи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително тези за транспорт, работна ръка, извънреден труд, промяна в
организацията на работата и други извънредни обстоятелства, както и всички други присъщи
разходи, неупоменати по-горе.
Чл. 7. Цените по ал. 1 за доставката, инсталирането и гаранционната поддръжка на
оборудването хладилен шкаф с две врати, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, няма
да бъдат променяни за целия период/срок на договора.
Чл. 8. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на предмета на поръчката също е
включена в цената на договора.
Чл. 9. (1) Разплащането по договора ще става по следната схема:
Аванс – не се предвижда.
След подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършените доставка и
инсталиране на оборудването - хладилен шкаф с две врати Изпълнителят съставя фактура.
Плащането става до 30 дни след фактурирането.
(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, приети по реда на чл. 12, ал. 2 от настоящия договор.
(3) Плащането се извършва на база издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, в съответствие
със Закона за счетоводството.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да упражнява контрол относно
изпълняваните доставки.
Чл. 11. При неизпълнение на възложена доставка и инсталиране на оборудване, в
договорения срок съгласно чл. 3, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да налага санкция за
просрочието, която се счита за окончателно намаление на крайната стойност на възложената
доставка и не подлежи на възстановяване.
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидения
в Раздел ІІІ от Договора срок, дължимото възнаграждение за извършена работа.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
е
задължен
да
приеме
работата
на
подизпълнителя/подизпълнителите
в
присъствието
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и
подизпълнителя/подизпълнителите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за
подизпълнение.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложена работа, съгласно
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При неспазване на изискванията по предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
отстрани недостатъците според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като всички допълнителни
разходи са за негова сметка.
(3) Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
(4) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или
на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
Чл. 14. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пълна
отговорност за качественото, пълно и срочно изпълнение на възложената му работа, гарантирайки
безопасността на труда на ангажираните в изпълнението на поръчката лица.
Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби,
регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи
само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.
Чл. 16. Гаранционният срок на доставеното оборудване хладилен шкаф с две врати е
съгласно Техническото предложение на Изпълнителя и започва да тече от датата на подписания
без забележки приемо – предавателния протокол за доставка и инсталиране на оборудването.
Чл. 17. При установяване на явни недостатъци при доставянето на заявеното оборудване
хладилен шкаф с две врати по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подменя същото с качествено
такова в момента на предаването му. Ако това се окаже невъзможно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя
качествено оборудване в срок от 5 календарни дни.
Чл. 18. При установяване на скрити недостатъци в рамките на гаранционния срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 /три/ дневен срок от установяване на
скритите недостатъци. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъците в 15 дневен срок
от датата на уведомлението за откриването им.
VІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Изменение на сключения договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от
ЗОП.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или
отчасти, ако възникнат изключителни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено

трудно или рисковано. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е
длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да
го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, както и незабавно да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за тези свои действия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за възникването на всякакви обстоятелства, които биха могли да
попречат или да забавят изпълнението на договора.
(3) “Изключителни обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелствата,
предизвикани от непредвидими за Възложителя събития, като природно бедствие, авария или
катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хора или
околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на
нормативно установени дейности на Възложителя.
Чл. 20. (1) Договорът се прекратява:
1. с изпълнение предмета на договора.
2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, като в този случай се
уреждат и финансовите последици от прекратяването;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7 дневно писмено предизвестие.
5. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка –
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на
обстоятелствата;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни
дни;
2. Не отстрани в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4.Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие при условията на чл.
73, т. 1 от ППЗОП.
(4) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
няма право на възнаграждение.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ
Чл. 21. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати
ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.
Чл. 22. (1) За недоставяне на оборудване в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща
неустойка в размер на 0,5% (половин процент) на ден от стойността на забавените доставки, но не
повече от 15% (петнадесет процент) от стойността на същите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
удържи предявената неустойка при окончателното разплащане по договора, въз основа на
двустранен констативен протокол за изпълнение на договора, която се превежда в посочена от
Възложителя сметка.
(2) При пълно неизпълнение на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на договора.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да претендира заплащането на обезщетението за
нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение
на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката или лихвата, която се
превежда в посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сметка.
Чл. 24. Неустойките и санкциите по този договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да се
събират от дължимите плащания.

VІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. Навсякъде в договора „действащата нормативна база” се отнася към конкретната
дата.
Чл. 26. За всичко, което не споменато в този Договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ
и тези на действащата нормативна уредба.
Чл.27. Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а
при невъзможност за постигане на такова - по съдебен ред, съобразно ГПК.
Чл. 28. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма и изпратени на следните адреси:
За Възложителя:
- адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
- телефон: 044/611100
- факс: 044/663054
За Изпълнителя:
- адрес: ...........................................
- телефон: ......................................
- факс: ............................................
(2) При промяна на данните посочени в чл. 28, ал. 1 всяка от страните се задължава да
уведоми писмено другата страна не по-късно от два дни.
Чл. 29. Неразделна част от Договора са:
1.Техническа спецификация;
2.Техническо предложение;
3.Ценово предложение.
Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заместник-кмет на община Сливен:
съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г.
Румен Иванов
Директор дирекция СК:
Таня Бояджиева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/име, подпис, печат/

