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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№..................../.................... 

 

Днес, ………….. 2016 г., в гр. София, между: 

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “СРЕДЕЦ”, с адрес: гр.София, ул. „Леге” №6 
и с БУЛСТАТ .................., представлявана от Мария Ачкова-кмет и Росица Бонева – 
гл.счетоводител, наричан, за краткост в този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

2. ………………………………, ЕИК ……………….., представлявано от 
……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление 
…............................................…………, община …………………..,  наричан за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

в изпълнение на заповед за класиране № РД- ………../ ……………2016 г.,  на 
основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият 
договор за следното:  

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в 
район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по 
Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане”, съгласно ценовата и техническата 
си оферта.  

Чл. 2. Изпълнителят се задължава да изпълни качествено и в срок всички 
необходими или обичайни видове работи за постигане експлоатационната годност на 
обекта/ите, при спазване изискванията на нормативната уредба и Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, включително и осъществяването на 
авторския надзор.  

II. ЦЕНА 

Чл. 3. Общата цена за изпълнение на е в размер на ………..... лв. без ДДС  

Чл. 4. Цената по чл. 3 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнението на поръчката, включително разходи за труд, резервни части/материали и 
транспорт.  

Чл. 5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не 
подлежи на увеличение.  

 



III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по договора по следната банкова 
сметка:  

IBAN ………………………………………….  

BIC ……………………………………………  

Банка ................................. клон/гр. ...................................  

6.2. В случай на сключен договор за подизпълнение, окончателното плащане по 
този договор се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е 
заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.  

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 7. Договорът влиза в сила от датата на подписването му, като общият срок за 
реализиране на всички дейности е не повече от ......................... календарни дни.  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

8.1. Да изпълни задълженията си по настоящия Договор, качествено, в 
определените срокове и в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

8.2. Да влага качествени материали и оборудване, съобразно предвидените в 
одобрената проектна документация.  

8.3. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението, 
констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител в случай, че не е 
посочил такъв в документите си за обществената поръчка.  

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

9.1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията си по договора;  

9.2. да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.  

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

10.1. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените задължения предмета на 
договора;  

10.2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 
изпълнение на задълженията му по настоящия договор, като предоставя на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите информация и данни, свързани или необходими за 
изпълнение предмета на настоящия договор;  



10.3. Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия 
Договор, при условие че е налице качествено и в срок изпълнение;  

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

11.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;  

11.2. да иска от Изпълнителя да изпълни предмета на договора в срок, без 
отклонение от уговореното и без недостатъци.  

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 12. Гаранционните срокове на извършените работи са …….. календарни дни.  

Чл. 13. Гаранционните срокове започват да текат от датата на …….. в обекта на 
изработените предмети …….  

Чл. 14. Срокът за отстраняване на констатираните недостатъци от Изпълнителя 
е десет дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.  

Чл. 15. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.  

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 16. 1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 
внесена гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 (пет) 
процента. Тази сума остава в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се освобождава в 
полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридесет дневен срок, след изпълнение предмета на 
договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.  

16.2. При неизпълнение или лошо изпълнение на възложените работи, 
установени с констативен протокол, както и при отказано, закъсняло или некачествено 
изпълнение на гаранционните ангажименти, внесената гаранция по чл. 16, ал. 1 остава в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 17. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима 
сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в 
забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.  

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. Договорът се прекратява:  

18.1. с изтичане на срока;  

18.2. с окончателното му изпълнение;  

18.3. по взаимно съгласие, изразено писмено;  



18.4. при неизпълнение на някоя от клаузите по договора от страна на 
Изпълнителя;  

18.5. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане 
на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

18.6. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;  

18.7. 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. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

19.1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 
3 работни дни;  

19.2. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци;  

19.3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;  

19.4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;  

19.5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация. 

Чл. 20. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на договорения срок 
по взаимно съгласие на страните.  

Чл. 21. При прекратяване на договора по реда на чл. 20, неустойки не се 
заплащат.  

Чл. 22. Договорът се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
неизпълнение или лошо изпълнение на възложени работи, установени с констативен 
протокол, като внесената гаранция за изпълнение остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Х. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 23. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените работи или част от тях, 
или изискванията за тях съгласно договора, техническото си предложение и/или 
техническите спецификации, или не изпълни други договорени дейности в установения 
по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от 
цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %.  

Чл. 24. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
законната лихва, но не повече от 5% от стойността на забавеното плащане.  

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 



Чл. 25. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.  

Чл. 26. Лице, което ще следи за стриктното изпълнение на настоящия договор от 
страна на Възложителя - ..........................................................................................  

Чл. 27. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат 
нормите на действащото законодателство на територията на Република България.  

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
МАРИЯ АЧКОВА 
КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“ - СО 
 

РОСИЦА БОНЕВА 
Гл. счетоводител  
на район „Средец” – СО 
 
Съгласували: 
Валери Манолов 
Заместник Кмет  
на район „Средец” – СО 
 
Борислав Примов 
Секретар на район „Средец”– СО 
 
Иванка Костова 
Юрисконсулт на район „Средец” – СО 
Дата: ……….2016г.  

 

 


