
ПРОЕКТ!  

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

Днес ........... 2015 г., се сключи настоящият договор между: 

ОБЩИНА ГОДЕЧ, със седалище и адрес на управление гр. Годеч, пл.”Свобода” 
№ 1 с  ЕИК  0 00 77 61 60 ,  пр ед став ля в ана  о т  Анд р ей Нед е лч ев  Анд р еев -  
К м ет  на Община Годеч и Лъчезар Ангелов Панайотов – началник отдел „АО и ФСД” в 
ОА- Годеч в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
...................................................................................................... , със седалище 

и ад р ес  на  у пр ав ление   .....................................................................................………………, 
ЕИК ....................... , представлявано от  .................................. , в качеството му на 
 ......................... , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл…….. от 
ЗОП се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
доставката  по обособена позиция № ……………………………………………..…….. , 
както следва: 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да не заяви посочените количества.  

(3). Собствеността върху стоката и рискът от погиването им преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подписването на приемо- предавателния протокол  за 
доставката. 

(4). Местоизпълнението на договора е гр. Годеч, Община Годеч. 

П. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.2. (1). Договорът влиза в сила от дата на подписването му. 
(2). Съдовете се доставят франко ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до………….   дни от 

получаване на писмена заявка, съгласно техническото предложение, неразделна част от 
договора. 

Ш. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
Чл.З. Единична цена на  ........................   е в размер на  .... лева без ДДС, 

съгласно ценово предложение, неразделна част от договора. Стойността на договора не 
може да надвишава сумата от......... лв. без ДДС. 

Чл.4. Плащането се извършва, както следва: 
- Авансово - 30 % от стойността на направената заявка след представена фактура в 

счетоводството на Община Годеч в срок от 10 работни дни; 
- Окончателно-  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща остатъка от стойността на заявените и 

доставени количества, чрез банков превод по сметка на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни  дни след представяне на фактура и подписан 
приемо-предавателен протокол за доставката. 

IV. ПРЕДАВАНЕ-ПРИЕМАНЕ 
Чл.5. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава заявените количества на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

приемо-предавателен протокол. 
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа на 

предаването най-малко 1 / един / ден предварително. 
Чл.6. (1). При предаването на доставката определена в позиция № ………….от 

предмета на поръчката, представител/и/ на Възложителя  я преглежда за недостатъци, респ. 
некомплектованост или транспортни щети чрез визуален оглед . При наличие на такива 
констатации съответните артикули се отделят от останалите, уведомява се незабавно 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за тяхната подмяна  и се натоварват обратно на транспортното средство 



на изпълнителя.  
(2). Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява придружаващата документация  
/паспорт на изделието ,  указания за експлоатация и безопасност, Удостоверение за 
качество издадено от доставчика, гаранционна карта /, съгласно условията на поръчката. 
При констатиране на недостатъци или липса в документите, съпътстващи доставката, 
Възложителят ще забави подписването на приемо-предавателния протокол до привеждане 
на документите в надлежен вид според изискванията. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на заявените съдовете в размера, по 
начина и в срока, уговорени в настоящия договор; 

2. Да приеме съдовете, ако са спазени изискванията на чл. 6, ал. 1 от договора. 
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да откаже да приеме съдовете ако същите 
имат  дефекти     са  некомплектовани или имат транспортни щети; 

2. Да  поиска  отстраняване  на  скрити   и/или   новопоявили  се  дефекти  в 
гаранционния срок без допълнително заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. В гаранционния срок да иска ремонт или подмяна на повредени съдове. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размера, по начина и в 

срока, уговорени в настоящия договор.  
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да достави артикулите предмет на поръчката на посоченото местоизпълнение в 
срок; 
2. Да осигури съответствие по качество на доставеното с изискванията на БДС 

и европейските стандарти; 
3. Да осигури със собствен и/или нает транспорт и за своя сметка доставянето, 

вкл. и разтоварването на заявената доставка; 
4. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които възпрепятстват 

изпълнението на договора, както и за предприетите мерки за тяхното 
преодоляване, незабавно след възникването им; 

5. При възникване на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/, които 
възпрепятстват осъществяването на доставката, да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и да съгласува с него всички необходими мерки за отстраняването им. В този 
случай той няма да носи отговорност за вредите от неизпълнението; 

6. Да осигури за своя сметка пълно гаранционно обслужване за срок от 
 ............... месеца след предаване на съдовете, обхващащо всички повреди, 
дължащи се на скрити или новопоявили се недостатъци; 

7. Да ремонтира или подмени повредените съдове в срок до ……………….. дни от 
установяване на неизправностите и получаване на уведомление за тях от 
Възложителя. 

VII. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ. 
Чл.11. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вредите, причинени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица, ако те са резултат от виновно неизпълнение на 
задълженията по настоящия договор. 

(2). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни заявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка или 
част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други 
договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,10 на сто за всеки просрочен ден, но не повече 
от 3 (три) на сто от цената на договора. 

(3). При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
законната лихва за забава на плащането, но не повече от 2 на сто от цената на договора. 

(4). За неизпълнение на други задължения по договора неизправната страна дължи 
на изправната неустойка в размер до 3 (три) на сто от цената на договора. Страната, 
която е понесла вреда от неизпълнението може да търси обезщетения е за по-големи вреди. 



Чл.13. В останалите случаи на виновно неизпълнение, изправната страна може да 
развали договора само след като е предупредила писмено другата страна и й е дала срок 
да изпълни или да отстрани недостатъците. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение да изпълни договора в пълен обем и не 
носи отговорност за това. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. 
Чл.15.(1) Договорните отношения се прекратяват в следните случаи: 
1. С изтичане на срока; 
2. При  неизпълнение   на  някоя  от  клаузите  по  договора   от   страна  на 

Изпълнителя; 
3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
4. При настъпване на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/ за 

изпълнение на доставката; 
5. При   наличие   на   предвидено   от   Закона   за   обществените   поръчки 

прекратително основание. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора без предизвестие в следните 

случаи: 
1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни доставката в договорените 

срокове или с необходимото качество; 
2. Ако   доставените   съдове   не   съответстват   по   вид   или   качество   на 

договореното; 
3. При системно нарушаване на задълженията, свързани с гаранционната 

отговорност други такива, произтичащи от закона или от договора. 
 

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ. 
Чл.16. Евентуални спорове между страните, свързани и/или произтичащи от този 

договор, след изчерпване на възможностите за доброволно им уреждане чрез преговори, 
се отнасят за разглеждане пред съответния родово компетентен съд. 

Чл.17. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и 
когато те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва 
възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. 

Чл.18. За всички неуредени въпроси в договора се прилага действащата 
нормативна уредба. 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една 
от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Кмет :…………………….. 

 

Началник отдел „АО и ФСД”: 

…………………………………….. 

 


