
     

 

 

ПРОЕКТ   

 

ДОГОВОР   

№ ........................./....................2017 г. 

Днес,.............................. г. в град Ветово между: 

ОБЩИНА ВЕТОВО, с адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, , ЕИК 000530504, 

представлявана от …………………………… - Кмет на Община Ветово и 

……………………  – главен счетоводител на община Ветово, наричана по-долу за 

краткост “Възложител” от една страна, 

и  

.........................., със седалище и адрес на управление: ................................ 

ЕИК/БУЛСТАТ ..................., представлявано от .............................................................., 

(законен представител – име и длъжност) 

или 

…………………………………………………………………………………………………, 

(ако има упълномощено лице  –  име, длъжност, акт на който се основава 

представителната му власт), 

 

наричан по-долу за краткост “Изпълнител” от друга страна, се сключи 

настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното: 

 

        1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да 

извърши „Доставка и монтаж на термопомпена   отоплителна система  в сградата 

на общинска администрация – гр.Ветово“ . 

 

          2. ЦЕНА ПО ДОГОВОРА 

 

2.1. Обща стойност на договора без ДДС е ............................ лв. /словом: 

...................................................................................................................................../, 

съгласно  ценовото предложение   на Изпълнителя – неразделна част от настоящия 

договор. 

2.2. В 7 /седем/ дневен срок след сключване на настоящия договор Възложителят 

превежда на Изпълнителя аванс/ в размер на 30% /тридесет процента/ от стойността 

по т. 2.1. 

2.3. Окончателното раплащане се извършва след приемане на работата от 

Възложителя с приемо-предавателен протокол и представяне на фактура от страна на 

Изпълнителя. 

 

 

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – чрез банков превод, по указана от Изпълнителя 

банкова сметка. 

 



 

4. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

4.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

4.2. Общия срок за изпълнение на обществената поръчка е до ………..2017г. и 

започва да тече от датата на подписване на договора. 

 

 

              5.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

    

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оказва нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по време на изпълнението на  този договор. 

5.2. Инструкциите и предписанията дадени от страна на представителя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако изпълнението им е 

физически невъзможно или противоречат на закона. 

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени работи, 

влагане на некачествени и нестандартни материали, да спира извършването на работата 

и да предписва повторното им изпълнение  за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

            6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 6.1. Да изпълни договорените работи съгласно техническите изисквания, с качествени 

материали и в определеният срок, спазвайки действащата нормативна уредба, в това 

число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми. 

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава по време на работата да извърши всички работи 

по отстраняване на допуснати от него грешки и не добре извършени дейности, 

констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти в 

рамките на гаранционния срок, след писмено уведомяване от Възложителя. 

 6.3. Да влага при изпълнение на работите качествени материали и изделия като при 

поискване представя на Възложителя необходимите сертификати. 

 6.4. Преди приключване на договора да почисти и отстрани от обекта цялата своя 

механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи. 

 6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране 

изпълнението на работата.  

6.6. Да възстанови за своя сметка евентуално нанесените щети на инфраструктурата в 

процеса на работата. 

6.7. Да сигнализира  участъците в които се работи, с цел осигуряване на безопасно 

движение и работа. 

 

         7. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.  

 

7.1. Окончателно завършване на обекта се установява с подписване на двустранен 

приемо-предавателен протокол. 

7.2. Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

        8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 



 

   8.1. Действието на този договор се прекратява: 

      1. с изпълнение на всички задължения по договора; 

      2. по взаимно съгласие между страните; 

      3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

   8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да 

се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи. 

   8.3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без да дължи каквато и да е 

неустойка, когато: 

      1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работите, които са му възложени в срок от 2 /два/ 

работни дни; 

       2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне работата без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

повече от 2 /два/ работни дни и въпреки отправената писмена покана не я продължи 

редовно в рамките на 2 /два/ работни дни, считано от датата на получаване на поканата; 

       3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита 

продедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 

   8.4. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената 

работа с повече от 3 /три/ работни дни или няма да извърши договорените работи по 

уговорения начин с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. 

Прекратяването на договора става, след предявяване на 2 /двудневно/ писмено 

предизвестие като последното не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорност за 

неустойки. 

   8.5.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с 2 /двудневно/ 

писмено предизвестие, като заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на пет 

процента върху разликата между общата стойност на обекта и стойността на 

извършеното до момента на пракратяването на работите. 

   8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ системно 

не изпълнява задълженията си по договора. 

         

          9. САНКЦИИ 

 

    9.1.При неизпълнение на сроковете посочени в настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 0,5% от стойността за всеки ден 

просрочие , но не повече от 30 % от общата стойност.   

 

         10. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

   10.1. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя 

в резултат на които възникват смърт или злополука на което и  да било физическо лице 

или загуби и вреди нанесени на каквото и да било имущество вследствие изпълнението 

на договора . 

   10.2. При констатиране на нарушения на утвърдената технология, при системно не 

спазване на съгласуваните графици,настоящият договор може да бъде прекратен от 

Възложителя едностранно с уведомление в 2 /дву-дневен/ срок. 

     

         11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 



  11.1. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

задълженията и договорите /ЗЗД/ и общите правила на гражданското право. 

   11.2. Всички уведомления, съобщения и указания, които се предават между страните, 

ще се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс или ще се оставят на 

посочените адреси, срещу подпис на отговорно длъжностно лице. 

   11.3. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор ще се решават 

добросъвестно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред. 

 

               Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

     

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 Приложение № 1 - Техническа спецификация;  

 Приложение № 2 – Ценово предложение, ведно с всички приложения; 

 Приложение № 3 – Техническо предложение, ведно с всички приложения.  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:..................................... 

 


