ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване
на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно и културно
наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения.

ПРОЕКТ НА
ДОГОВОР
Днес ..............................в гр.Годеч, между:
1. ОБЩИНА ГОДЕЧ, със седалище и адрес на управление : 2240 гр.Годеч , пл. „Свобода” №
1, БУЛСТАТ/ЕИК 000776160, представлявана от Андрей Неделчев Андреев, Кмет на община
Годеч и Лъчезар Ангелов Панайотов – началник отдел “АО и ФСД” при община Годеч,
наричано по-нататък в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и

2. ………………………………..……, ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление
…………………….., представлявано от ……………………., наричано по нататък
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 41 , ал.1 от Закона за обществени поръчки, във връзка с проведена
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ……………………… за определяне
на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
възнаграждение доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения в НЧ „Никола
Йонков Вапцаров – 1899”, град Годеч, съгласно Техническа и Ценова оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от този договор.
Чл.2. Предмета на договора включва следните дейности:
- Доставка на мястото, посочено в чл. 6 (1);
- Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставката.
- Гаранционно обслужване в гаранционния срок на доставката.
ІІ. КАЧЕСТВО
Чл. 3. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на параметрите и техническите
характеристики от Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пълно съответствие с
изискванията на Техническата спецификация .
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че артикулите от доставката са нови, неизползвани и от найсъвременни модели, в които са вложени най-съвременни технологии и материали.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на
дизайна, вложените материали или изработката.
(4) Доставката трябва да е придружена от:
-Технически паспорти на артикулите от доставката
-Инструкция за експлоатация
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- гаранционни карти;
ІІІ. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) За цялостното изпълнение на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер на .................................. лева , с думи: .......................... без
вкл.ДДС или ……………………………….. лева , с думи ………………………. С вкл.ДДС,
съгласно Ценовата оферта .
(2) Цената по ал. 1 е окончателна и включва всички разходи, свързани с доставка и гаранционно
обслужване в рамките на гаранционния срок на всички доставени артикули, предмет на
настоящия договор на мястото на изпълнение по чл.6 (1). Разходите за такси, мита и
застраховки до мястото на изпълнение за сметка на Изпълнителя и не се включват в
предложената цена.
(3) Плащането на цената по ал.1 се извършва както следва:
- Авансово плащане - 30 % от стойността на договора при представяне на банкова гаранция,
покриваща 100 % от сумата на аванса или представяне на запис на заповед в полза на община
Годеч, покриващ 110 % стойността на аванса, с включен ДДС. Плащането се извършва в срок
до 30 работни дни след представяне на банкова гаранция или запис на заповед и след издаване
на фактура от страна на Изпълнителя.
- окончателно плащане - срещу представена оригинална фактура и след подписване на
приемателно-предавателен протокол за извършена доставка и на Финален приемателнопредавателен протокол за приключен монтаж, въвеждане на оборудването в експлоатация в
срок от 30 / тридесет / работни дни от издаване на фактурата и подписване на финалния
приемателно-предавателен протокол.
(4) Плащанията по ал.3 се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както
следва:
Банка .......................................................
BIC Code (SWIFT) ............................................................
IBAN ..........................................................
(5) Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, задължително се
посочва номерът на Договора за безвъзмездна финансова помощ: ………………………
(6) Изпълнителят е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка,
седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) дни от промяната.
ІV. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката и дейностите, свързани с нея, в
срок от .............. (с думи ......................................................................) календарни дни, съгласно
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предложението в Техническата му оферта, неразделна част от настоящия договор, който
започва да тече след писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с изрично възлагателно писмо
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за започване, изпълнението на дейностите, предмет на
настоящия договор.
Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на доставката е: град Годеч , ул.”Никола Йонков Вапцаров”
№10.
(2) Всички рискове за артикулите предмет на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
неговата доставка до местоназначението.Същите трябва да бъдат опаковани по подходящ
начин, за да се предпази от повреждане по време на транспортирането му.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.Да осъществи доставката, описана в техничестката спецификация, което се оформя с приемопредавателен протокол /ППП/ и финален ППП след монтажа и въвеждане в експлоатация;
2.Да изпълни доставката съгласно приложените към договора Ценова и Техническа оферти.
3.Да изпълни доставката качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.Да отстрани сам за своя сметка повредите, дефектите или неизправностите, възникнали в
гаранционния срок, в срока по чл. 11.
5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на националните и европейски компетентни органи
при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по
този договор.
6.Да запазва поверителността на всички документи, информация или други материали, станали
му известни по повод и при изпълнението на настоящия договор и да не ги използва за други
цели освен за прякото изпълнение на възложените с настоящия договор дейности.
7.Да изпълни предмета на договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията
за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната
област и с настоящия договор. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички
финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на
договора.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;
2.Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор;
3.Да получава информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на доставката в предвидените в
този договор случаи.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
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1.Да заплати цената по договора по реда и при условията в него;
2.Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност във
връзка с изпълнението на договора.
3.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.
4.Да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представители за контакти във връзка с изпълнението на
договора: лица, длъжности и данни за контакт.
5.След въвеждане на оборудването в експлоатация да го използва съгласно правилата, заложени
в инструкциите за работа и за безопасност, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да
предприема каквито и да е конструктивни промени, несъгласувани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора;
2.Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от
договореното и без недостатъци.
3.Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на некачествената, непълна или дефектна доставка
по реда и в сроковете, определени в този договор.
VІ. ГАРАНЦИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИОНИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 11. (1) Изпълнителят осигурява гаранционна поддръжка на доставката за срок от
……………………………… месеца (съгласно Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ),
покриваща части и труд за подмяната им. Гаранционният срок започва да тече от датата на
подписване на финалния приемо-предавателен протокол по чл. 18, удостоверяващ тестването и
пускането в експлоатация на мястото по чл. 6 (1).
(2) При поява на повреди, неизправности и дефекти в срока на гаранционния срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3 работни дни от
установяването им. Гаранционният срок спира да тече за периода на възникването до
остраняването им.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка повредите, дефектите или
неизправностите, възникнали в гаранционния срок, в рамките на …………….. работни дни
(съгласно Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), считано от уведомяването по ал. 2.
(4) Действието на гаранционния срок се прекратява:
1.В случай на демонтаж или промяна на оборудването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без
предварително разрешение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.При неправилно използване на доставката от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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3.При повреда, причинена от атмосферни влияния, природни бедствия и пожар.
Чл.12 (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предостави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от общата
стойност на договора без вкл.ДДС. Гаранцията се внася от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по избран от него
начин.
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 6 /шест/ месеца след подписване на
финалния приемо - предавателен протокол за направената в пълен обем доставка предмет на
обществената поръчка.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.13 (1) Настоящият договор се прекратява:
1.С окончателното му изпълнение и след изтичане на гаранционния срок по чл. 11.
2.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
4.Когато са настъпили съществени промени във финансирането на доставката, предмет на
договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен
да предвиди или предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на
обстоятелствата.
5. При прекратяване на договора за безвъзмездна финансова помощ сключен между Държавен
фонд „Земеделие”, МИГ Берковица –Годеч и община Годеч .
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни
дни;
2. не изпълнява задълженията си по договора;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си;
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4. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяването му в
несъстоятелност или ликвидация.
(3) В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
следствие неизпълнение на предмета му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да върне
получения аванс в срок до 7 (седем) работни дни от датата, на която бъде писмено уведомен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 14. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по
настоящия договор, ако това се явява вследствие от появата на форсмажорни обстоятелства
като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила”,
и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В
този случай, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното
време, в течение на което действат такива обстоятелства.
Чл. 15. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този
договор поради непреодолима сила е длъжна:
1.В 5 (пет) дневен срок да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което
причинява неизпълнение на задълженията й и за степента до която това събитие възпрепятства
изпълнението на задълженията на тази страна. При неуведомяване се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.
2.Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум
понесените вреди и загуби.
Чл. 16 (1) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.
(2) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
ІХ. САНКЦИИ
Чл. 17. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея,
или изискванията за нея съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената по чл. 4 за всеки просрочен ден, но не
повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.
(2) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1% от дължимата
сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на
дължимата сума.
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(3) При всички случаи, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за вреди, той има
право да приспадне размера на вредите от сумите, дължими на Изпълнителя.
Х. ПРИЕМАНЕ
Чл. 18. Приемането на доставката се осъществява на 2 етапа както следва:
I етап – Приемане на доставката на площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – подписва се Приемопредавателен протокол за доставка на оборудването. На този етап се приема доставката и
комплектността на придружаващите го документи.
II етап – Приемане на доставката на площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след монтаж, инсталация
и проведени проби при експлоатационни условия – подписва се Финален приемо-предавателен
протокол за въвеждане на оборудването в експлоатация.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
констатирани дефекти, неокомплектованост, скрити недостатъци некачествен монтаж и/или
проявени дефекти по време на използване на артикулите предмет на доставката , както и да
иска отстраняване им и/или замяна им или на части от тях за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. (1) Всички рекламации по настоящия Договор се доказват с констативни протоколи,
съдържащи причината за рекламацията и срок за отстраняване.
ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. За валидни адреси
при приемане и изпращане на съобщения се определят:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………………………………………………
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..................................................................................................................
При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 5 – дневен
срок от настъпване на промяната.
Чл. 22. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи
от този договор, на трета страна.
Чл. 23. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 24. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при
непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република
България.
Чл. 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 29. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
(1)Техническа Оферта
(2)Ценова оферта
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(3)Технически спецификации
Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра – по един за всяка една от
страните.
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………………
Андрей Андреев
Кмет на община Годеч

………………………………..
Име и длъжност:

………………………………
Лъчезар Панайотов
Началник отдел”АО и ФСД”
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