
 
 

 

ПРОЕКТ  за ОП №2 

 

ДОГОВОР 
№ ……………../……. год. 

 

Днес, …………. год. в град Ветово между: 

ОБЩИНА ВЕТОВО, област Русе, със седалище и адрес на управление: гр. 

Ветово п.к.7080, област Русе, ул.”Трети март“ №2,  БУЛСТАТ 000530504, 

представлявана от Георги Александров Георгиев – кмет на община Ветово и Денка 

Иванова Борисова – главен счетоводител на община Ветово от една страна, наричана за 

краткост в договора Възложител  

и  

„…………………………………………………………….. с адрес на управление: 

…………………………………………………….……………, ЕИК …………… 

представлявана от  ………………………………………………………………………, от 

друга страна, наричана за краткост в договора Изпълнител,  се сключи настоящия 

договор  на основание чл. 183 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за 

възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, с предмет: ЗИМНО 

ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ  НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА  НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ 2018 ГОД.“, уникален номер на 

поръчката в Регистъра на обществени поръчки  ……………… и Решение № 

…………………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва  дейностите по  зимно 

поддържане,  снегопочистване  и опесъчаване  на общинската пътна мрежа на  

територията на община Ветово през 2018  год. по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински път № RSE 1135 – от 

с.Смирненски до разклона на с.Тетово“ с дължина – 2.000 км.  

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Настоящият договор се сключва за срок от датата на подписването му до 31.12.2018 

год. 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН  НА ПЛАЩАНЕ 

3.1.Прогнозната стойност на договора е 7180.00 лв. (седем хиляди, сто и осемдесет 

лева) без ДДС. 

3.2.При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за действително извършените и приети 

работи, както следва: 

 -за снегопочистване: …. лв. (словом: ……………………) за моточас без ДДС, 

    -за опесъчаване: ……………. лв. (……………………..)  за моточас без ДДС; 

 -за извличане на 1 бр. закъсало МПС ….. лв. (словом: ……………………………) 

за моточас без ДДС, съгласно Ценовото предложение на изпълнителя. 

3.3. Плащанията по настоящия договор ще се извършват въз основа на:  



-двустранно подписан приемо – предавателен протокол за приемане на извършените 

дейности; 

-издадена фактура от Изпълнителя, подписана от упълномощения представител на 

Възложителя. 

3.4.  Разплащането се извършва в български лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) 

дни, считано от датата на издаване на фактурата за приетата с приемо-предавателен 

протокол извършена работа, по посочена от Изпълнителя банкова сметка: 

IBAN:    

BIC: 

Банка:  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.1. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 

да извършва  проверка, относно качеството на изпълнението, без с това да пречи на 

оперативната самостоятелност на Изпълнителя. 

4.2. Възложителят е длъжен при поискване от страна на Изпълнителя да предоставя 

допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на 

изпълнение на възложената работа. 

4.3. Възложителят е длъжен да посочи на Изпълнителя местоположението на пътните 

участъци с особености при зимното поддържане. 

4.4. Възложителят има право чрез упълномощени от него представители да упражнява 

цялостен контрол при организацията и изпълнението на работата на Изпълнителя с 

оглед подобряване на ефективността и предотвратяване на разхищения на ресурси. 

4.5. Възложителят е длъжен след подписване на настоящия договор писмено да съобщи 

на Изпълнителя имената на лицата, които ще упражняват контрол. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5.1. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му работи и да спазва 

всички действащи законови изисквания, включително относно опазването на околната 

среда. 

5.2. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок. 

5.3. Изпълнителят е длъжен да започне работа при необходимост, в зависимост от 

метеорологичните условия в срок от  (…..) минути от подаване на съобщение от страна 

на упълномощено от Възложителя лице. 

5.4. Изпълнителят е длъжен да поддържа пътищата, обект на настоящия договор,  

проходими през зимния период за срока на настоящия договор. 

5.5 Изпълнителят е длъжен при нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в 

рамките на изпълнението на настоящия договор. 

5.6. Изпълнителят е длъжен при извършване на видовете работи да опазва 

съществуващата подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. 

При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на 

възложената дейност. 

5.7. Изпълнителят е длъжен да осигурява възможност на упълномощените 

представители на Възложителя да упражняват контрол при изпълнение на 

предвидените дейности. 

5.8. Изпълнителят е длъжен при сложна метеорологична обстановка да осигурява 

денонощно дежурен служител и комуникативна връзка.  



5.9. Страните по настоящия договор се задължават да съставят и подписват протокол за 

действително извършените видове работи, по предмета на настоящия договор, като 

цените на отделните видове работи са съобразени с офертната цена на Изпълнителя. 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

6.1. За изпълнение на задълженията си по този договор, Изпълнителят учредява в полза 

на Възложителя банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична 

сума, най-късно при сключване на договора, в размер на 1 /едно / на сто от прогнозната 

стойност договора,  без включен ДДС. Гаранцията под формата на банкова гаранция 

или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице – гарант. Изпълнителят може да гарантира изпълнението на договора и чрез 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя.  

6.2.В случай, че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична 

сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя: 

 IBAN:  BG17STSA93003312474900 

BIC: STSABGSF 

Банка: ДСК  ЕАД 

Град/клон/офис Ветово 

Титуляр на сметката: Община Ветово 

6.3. При липса на възражения по изпълнението на договора, Възложителят се 

задължава да възстанови на Изпълнителя сумата на гаранцията  в срок до 30 (тридесет) 

дни, след изтичане срока на договора. 

6.4. В случай че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да 

бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 

Възложителят заявява, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този 

договор. Банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след 

изтичане  срока на договора 

6.5. Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията. 

6.6.  Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, 

под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна 

на Изпълнителя. 

6.7.  Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. 

6.8.При едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно 

неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от гаранцията се 

усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

6.9. В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на 

Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право 

да търси обезщетение по общия ред. 

6.10. 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.  

 

VІI. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 

7.1.Контролът по изпълнение на работата се осъществява от упълномощено от 

Възложителя длъжностно лице.  

7.2. Приемането на работата се извършва с  двустранно подписани приемо – 

предавателни протоколи  между Изпълнителя и представител на Възложителя, 

съдържащи точно описание на дата, часове, вид на машината, регистрационен номер, 

маршрут, вид работа.  



 

VІІI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

8.1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % 

(тридесет процента) от цената на договора. 

8.2. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения от страна на 

Изпълнителят или неточно изпълнение за възложените с този договор видове работи, 

Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от  0,5 % (нула цяло и пет 

процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % 

(тридесет процента) от цената на договора. 

8.3. При системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да го прекрати с 10 (десет) дневно писменно 

предизвестие. В този случай Изпълнителят изплаща на Възложителя санкция в размер 

на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора, съгласно ценовата оферта 

на Изпълнителя. 

8.4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск 

срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото 

законодателство в Република България. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Настоящият договор може да бъде прекратен: 

9.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

9.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

9.3. При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси,  с изпращане 

на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез 

писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито 

производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на 

него бъде открито производство по ликвидация. 

9.5. В случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП. 

 

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

10.1.За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

10.2. Възникналите спорове по този договор, се решават чрез двустранни преговори. В 

случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското 

законодателство. 

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма.  

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация;  

Приложение № 2 – Ценово предложение; 

Приложение № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката. 



 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


