ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ПРОЕКТ!!!

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Днес, ...............2016 г. в гр. Годеч, между:
1. Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч, със
седалище и адрес на управление гр. Годеч 2240, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10, ЕИК
000761009, представлявано от Председателя Велин Асенов Иванов, наричано подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. ________________________________________________________________,
ЕИК_____________, идентификационен № по ДДС _________, с адрес
___________________________,
телефон_________,
факс____________,
представлявано от _____________, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от
друга страна,
всеки от тях по-нататък наричан “страната”, а заедно – “страните” се сключи
настоящият договор на основание чл. 101 е от ЗОП, с който страните се
споразумяха за следното,
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да достави и
монтира на свой риск театрални столове и сценична декорация на обект: театрална
зала на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч, срещу
което да получи съответното възнаграждение.
2. При предаването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставката се описва по вид,
количество, опаковки и единична цена /по фактура/.
ІI. СРОК НА ДОГОВОРА
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката и монтажа,
предмет на настоящия договор в срок не повече от ........... /................./ календарни
дни, считано от датата на сключване на настоящия договор.
2. Срок за реакция при гаранционна поддръжка при сигнал за повреда
______________ (словом _________________) часа.
3. Гаранционният срок за …… (обзавеждането/оборудването) е … месеца,
считано от подписване на окончателен приемо-предавателен протокол между
страните за доставката в съответствие с т.ІХ.2. от настоящия договор.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
доставката, описана в този договор по вид, количество и цени, съобразно
описанията във фактурата, приложена към спецификацията или товарителницата
към договора, като неразделна част от него.
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2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се разплати за доставката и монтажа с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срокове и по схема, съгласно условията на настоящия договор.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява
в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата
спецификация на обществената поръчка.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от
изпълнението на договора относно количества, стадии на изпълнение, технически
параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации при установяване на
некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с
техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и
да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е
форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на
търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в
представената от него оферта.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършената от
него доставка и монтаж според ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от договора.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме всички разходи по
транспортирането, застраховането и организирането на доставката и монтажа на
посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес и обект. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
предаде доставката във вид, количество, качество и документно оформяне,
съгласно договореностите, постигнати с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска от погиването или влошаване
състоянието на доставката и монтажа до предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. За периода на валидност на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
извърши доставката съгласно посочените в ценовото предложение цени.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи при предаването на доставката
сертификати за произход, както и всички необходими за по-нататъшното
използване по предназначение на доставката документи, разрешителни,
инструкции, гаранционни карти и други.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на
доставката, установени съобразно настоящия договор.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва гаранционно обслужване през
времето на гаранционния срок, а именно: __________________________________.
В срока на гаранционното обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички
разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на всички модули, устройства и
аксесоари в предложените конфигурации на изделията, включени в техническите
спецификации.
При наличие на недостатъци на доставяните продукти, същите следва да
бъдат подменени от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури обучение на персонала на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с доставеното оборудване.
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9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен да не предоставя документи и информация на
трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва
информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по
настоящия договор.
10. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата
му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V . ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ.
1. Цената на този Договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставките, съгласно ценовото предложение
(Приложение № 4) е на стойност __________ (________________ словом) без
включен ДДС или __________ (________________ словом) с включен ДДС.
2. Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнението на доставките и монтаж на място.
3. Плащането на доставката се извършва, както следва:
3.1. Възложителят изплаща аванс по банкова сметка на изпълнителя в размер
на 50 % (петдесет процента) от стойността на договора. Авансът се изплаща в 20дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура.
3.2. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни
дни, след извършване на доставката и монтажа, подписване на приемо –
предавателен протокол и представяне на фактура.
4. Разплащането ще се извърши по банков път на посочена от Изпълнителя
банкова сметка:
BIC: ......................................
IBAN: ...................................
БАНКА: ...............................
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени по т. 4 в срок от 10 дни считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този
срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
6. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока
на настоящия договор.
7. 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, които са приети
по реда на т. IX.3.
VІ. РЕКЛАМАЦИИ

Страница 3 от 6

1. Рекламации за липси, могат да се правят в момента на приемане и
предаване на доставката или в 3 /три/ дневен срок от нейното получаване.
Констатирането на липсата се удостоверява с протокол, съставен от комисия.
2. Рекламации относно дефекти и лошо качество на стоките могат да се
правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 (седем) дни от датата на узнаване на
дефекта.
3. Във всеки един случай по раздел VІ на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
трябва да бъде уведомен незабавно.
VІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.
2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и
непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на
страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му
невъзможно.
3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима
сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в
какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При
неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
4. (1) При спиране на изпълнението по настоящия договор вследствие на
непреодолима сила предвидените срокове за изпълнение се увеличават със срока на
спирането.
(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на
неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата
грижа то може да бъде преодоляно.
(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея,
продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване,
всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми
другата страна.
VІІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ.
1. При пълно неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение,
Изпълнителят заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер от 30 % (тридесет
процента) от цената на договора, а при частично неизпълнение – 30% от
неизпълнената част.
2. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула
цяло и пет процента) от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но
не повече от 30% (тридесет процента) от общата стойност на уговореното с
настоящия договор възнаграждение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи
предявената неустойка от плащането по договора и/или от внесената гаранция за
изпълнение.
3. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени вреди и пропуснати ползи,
съгласно действащото законодателство в Република България.
4. (1) Гаранцията за изпълнение на договора в размер на
_____________________ 3 (три) % от стойността на договора без включено ДДС и
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се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след извършване на доставката и
монтажа/пускане в експлоатация.
(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова/ парична гаранция.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора,
както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора
с повече от 15 дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да
го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
(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 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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.
ІХ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Приемането на извършената работа се извършва от определени от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с
подписване от лицата по т.1 на двустранен протокол.
3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Действието на този договор се прекратява:
(1) С изпълнението на всички задължения на страните;
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на
възложената работа.
(4) С едностранно изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за развалянето му при
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора.
(6) При смърт или поставяне под запрещение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. В случаите по т. 1, ал. 2 и 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.
3. (1) Едностранното разваляне на договора по т.1, ал. 4 на предходния член
се допуска както при пълно неизпълнение, а така и при частично, лошо или
забавено изпълнение, съгласно с условията на чл.87-88 от ЗЗД.
(2) При разваляне на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отправи 7
(седем) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже от договора, съгласно чл. 43 ал. 4 от
ЗОП, както и съгласно т. 1, ал. 5 от настоящия раздел, само когато има основателни
причини за това. Под този текст се разбира и липсата на финансова възможност от
негова страна да финансира доставката. В този случай той заплаща на изпълнителя
стойността на доставеното до момента на прекратяване на договора, както и
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
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5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, със 7 (седем)
дневно писмено предизвестие и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
(1). забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече
от 20 (двадесет) работни дни;
(2). не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;
(3). системно не изпълнява задълженията си по договора;
(4). бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура
за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
(5). използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
(6). допусне нередности или измами в работата си, които водят до
материални щети.
6. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.
(2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска
при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП и по изключение:
1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете
на договора, или
2. при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на
договорените цени в интерес на възложителя.
ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство в Република България.
2. 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 съгласно българското законодателство.
3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от
проведената процедура.
4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението
на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства,
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на
страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права
от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това
правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която
Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно
реда, предвиден в ЗОП.
5. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:
5.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров –
1899” – гр. Годеч, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10;
5.2.
За
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
_________________________________________________
6. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва
да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е
длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В
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противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от
датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от
ЗОП.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
- Техническа спецификация /характеристика/
- „Техническо предложение” на Изпълнителя.
- „Ценово предложение“ на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................................
Велин Асенов Иванов
Председател
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