рег. №ПЕС/00507012019
РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ДОГОВОР
Днес, 07.01.2019 г. в гр. Царево, област с административен център гр. Бургас,
между:
Община Царево, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, п.к. 8260, ул.
„Хан Аспарух” № 36, БУЛСТАТ 000057097, представлявана от Георги Лапчев – Кмет
на Община Царево и Златка Димитрова – (гл.счетоводител), наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
„Панов” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Ян
Хунияди“ № 31, офис 306, ЕИК 103785856, представлявано от Ангел Панов, в
качеството му на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с
проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр.
Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ по Обособена
позиция № 4: „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и
спомагателно към него оборудване“ относно следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и
да осигури монтаж, срещу възнаграждение и при условията на този Договор по
Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно
и спомагателно към него оборудване“.
(2) Конкретните дейности, предмет на договора, са посочени в Техническата
спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляващи неразделна част от договора.
(3) Въвеждането в експлоатация по ал. 1 на оборудването включва неговото
транспортиране, разнасяне, разопаковане, свързване, монтиране и инсталиране по и
завършва с протокол за въвеждане в експлоатация.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на 168 422.00 (сто шестдесет и
осем хиляди, четиристотин двадесет и два) лева без ДДС и 202 106.40 (двеста и две
хиляди, сто и шест лева и четиридесет стотинки) лева с включен ДДС.
(2) Предлаганата цена включва всички разходи на участника за изпълнение на
поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси, мита и други плащания, съгласно
действащото законодателство, както и транспортни разходи и разтоварване до мястото
за изпълнение на поръчката, както и стойността на всички други разходи за изпълнение
на изискванията по Техническата спецификация и настоящата документация.
(3) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се заплаща както
следва:
3.1.Aвансово плащане в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на
договора, в 30-дневен срок след проведен последващ контрол, върху проведената
обществена поръчка за избор на изпълнител, от Управляващия орган, подписване на
анекс и получаване на авансово плащане от Държавен фонд земеделие по сметката на
Възложителя и след представяне на фактура.
3.2. Oкончателно плащане на остатъка от дължимата сума в едномесечен срок
след след представяне на следните подписани документи кумулативно:
a) Приемо-предавателен протокол за извършената доставка и монтаж на стоките,
съгласно изискванията в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписан от
двете страни или упълномощени от тях лица.
б) Фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.
(4) Заплащането ще се извършва по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както
следва:
Банка: Райфайзен банк ЕАД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG30RZBB91551002614036
(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор, освен в случаите на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената доставка при
условията и сроковете, определени в настоящия договор и приложенията, неразделна
част от него.
(2) Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената доставка в размера и
по реда, определени в настоящия договор.
(3) Да получи достъп до местата за доставка на оборудването.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да извърши доставката в срок от 3 (три) календарни месеца, считано от
получаването на авансово плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2)Да изпълни задълженията си по договора точно (в количествено, качествено и
времево отношение), в съответствие с Техническата спецификация и Техническото си
предложение да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за
хода на изпълнението на договора.
(4) Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я
разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при
или по повод изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да
бъде разкривана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от
всяко лице от екипа си.
(5)Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се
дефекти в процеса на изпълнението на поръчката.
(6)Да организира транспортирането, разнасянето, разопаковането, свързването,
инсталирането и тестването на оборудването до мястото на доставката за своя сметка.
(7)Да гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че доставеното, инсталирано и тествано
оборудване, предмет на договора, съответства точно по вид, стандарт и качество на
изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата и на договорните
условия.
(8)Да носи изцяло риска от погиването или влошаването състоянието на
съответната доставка до предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(9)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на
оборудването, установени съобразно настоящия договор.
(10) Да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането
на оборудването, както и дефекти, появили се в предвидените гаранционни срокове.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица нямат право на собственост
или други права по отношение на оборудването, които могат да се противопоставят на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетява в пълен размер ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
искове на трети страни за нарушаване на патентни или авторски права, права върху
търговски марки или промишлени образци, произтичащи от притежаването или
използването на оборудването, или части от него от страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(13) Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на
интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство,
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
(14) Да достави оборудването и да извърши първоначален тест за работа.
(15) Да достави оборудването заедно с ръководства за експлоатация на
оборудването на български език.
Чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с
подизпълнител.
(1) При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва
разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е
обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
(3) Сключването
на
договор
за
подизпълнение
не
освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора за обществена
поръчка.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за
обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение,
в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

(5) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договор за
обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като
получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички
работи, приети по описания ред. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от
подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на
подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва
плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже
плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на
причината за отказа.
(7) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(8) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по
предходната точка.
Чл. 6. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за
изпълнението на договора и да подписват протоколите по договора са:
Ангел
Панов и Боян
Банков
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1)Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката по чл. 1, ал. 1 от
настоящия договор в срок от 3 (три) календарни месеца, считано от получаване на
авансовото плащане по договора, без недостатъци и отклонение от уговореното в
условията на настоящия договор, Техническата спецификация и Техническото
предложение.
(2) Да изисква и получава информация за хода на изпълнението на този
договор, както и да осъществява текущ контрол.
(3) Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез определените лица, които са
задължителни за него, по повод изпълнението на възложените дейности.
(4) Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи на договора и да получи неустойка в размера,
определен в настоящия договор.

(5) Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършената доставка или
част от нея, ако не съответства по количество, вид и качество на неговите изисквания и
не може да бъде коригирана в съответствие с указанията му и действащите правила.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1)Да заплати договорената цена в размера и по реда на настоящия договор при
точно изпълнение.
(2)Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до известната му информация и
документация, необходима за изпълнение на доставката и въвеждането в експлоатация.
(3)Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично
писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.
(4)Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост.
Чл. 10. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за
изпълнението на договора и да подписват протоколите по договора са:
Зам. кмета на Община Царево – Георги Стоянов.
V. ПРЕДАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.
Чл. 11. (1) Собствеността на оборудването, предмет на поръчката, преминава
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след извършването на доставката и монтажа, удостоверено с
приемо-предавателен протокол.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията
си по този договор с приемане на извършените от него доставки на оборудването.
(3) Оборудването, предмет на доставката, следва да бъде доставено в подходяща
опаковка, която да го предпазва от повреди по време на транспортирането, както и да
обезпечава безаварийното му натоварване и разтоварване.
(4) Рискът от повреждането или погиването на оборудването преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването му и подписването на приемопредавателен протокол от страните или техни упълномощени представители, в който се
посочват броят и видът на доставеното оборудване. Констатациите в приемопредавателния протокол обвързват страните относно количеството, качеството и вида
на полученото оборудване.
Чл. 12. (1) При предаването на оборудването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото време да го прегледа за недостатъци.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да прегледа
оборудването при получаването му и да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
забелязаните явни недостатъци. Ако той не направи това, се счита, че е одобрил
доставката и се подписва приемо-предавателен протокол. За установените недостатъци
се съставя констативен протокол, който се подписва от страните.
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява установените недостатъци в 3 (три) дневен
срок, чрез замяна на несъответсващото оборудване или чрез набавяне на липсващото
такова или по друг начин, като разходите за отстраняване на несъответствието са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на оборудването следва да
бъдат направени в срок до 10 (десет) работни дни след откриването им в рамките на
гаранционния срок.
Чл. 13. (1) Гаранционният срок на оборудването е с продължителност съгласно
посоченото в техническото предложение на изпълнителя, и започва да тече считано от
подписването на приемо–предавателния протокол.
(2) Гаранционното обслужване трябва да се осъществява на място, 5 дни х 8
часа или при необходимост в сервизна база, и да включва гаранционна поддържка,
предоставена от производителя.
Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за срока на гаранционното обслужване
възможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да регистрира възникването на проблем с доставеното
оборудване по телефон и/или чрез електронна поща.
(2) Всички дефекти, възникнали преди изтичане на гаранционния срок, посочен
в чл. 13, ал. 1, както и тяхното отстраняване се констатират с протоколи. В протокола, в
който се констатира дефектът се записва датата и часа на уведомлението, изпратено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и вида на недостатъка и/или повредата, а в протокола за
отстраняване на дефекта се записва времето на отстраняването. Протоколите се
подписват и от двете страни по договора.
(3) Времето за реакция при възникнал проблем е до 24 часа от подаване на
заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури извършването на гаранционния
ремонт на доставеното оборудване на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със свои средства
(включително транспорт), в срок от максимум 10 (десет) работни дни, считано от
датата на изпращане на заявка по телефон или имейл от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или упълномощен от него представител, за възникналия дефект, като в този случай
гаранционният срок се удължава с времето за отстраняване на повредата.
(5) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в състояние да отстрани дефектите на
място, ремонтът се извършва в сервиз. Ако дефектът не може да се отстрани в
посочения в ал. 4 срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за това и в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на
уведомяване, да подмени съответното оборудване с ново със същите или по-добри
характеристики.
(6) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като бъде уведомен, не отстрани
недостатъците по реда на предходните алинеи в договорения срок и/или не замени
оборудването с друго, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани недостатъците за сметка и
риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в
едноседмичен срок от представяне на платежен документ за направените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, да ги заплати изцяло, в противен случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги удържа от гаранцията за изпълнение на договора.
(7) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на
дефекта/несъответствието/повредата.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписването
на договора гаранция за изпълнение в размер на 1,5 % (едно цяло и пет на сто) от
стойността на договора без ДДС, а именно 2 526.33 (две хиляди, петстотин двадесет и

шест лева и тридесет и три стотинки) лева, която служи за обезпечаване на
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Чл. 16. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се
внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: ДСК Банк
IBAN: BG65STSA93003391581610,
BIC: STSABGSF
(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма,
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора (до
изтичане на най-дългия гаранционен срок на доставеното оборудване) плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора и срок за изпълнение до 5 (пет)
работни дни, считано от датата на първо поискване.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора (до
изтичане на най-дългия гаранционен срок на доставеното оборудване) плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 60 % (шестдесет процента) от
стойността на гаранцията до 30 (тридесет) календарни дни след извършване доставката
и въвеждането в експлоатация, ако липсват основания за задържането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) 40 % (четиридесет процента) от стойността на гаранцията се освобождава до
30 (тридесет) календарни дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок на
оборудването съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако липсват основания за
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(3) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал
на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и
забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои
такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора
неустойка за съответния случай на неизпълнение.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в
пълен размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 21. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото
основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за
изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в
срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно
застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на
Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 15 от Договора.
VІI. СРОК ЗА ДОСТАВКА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. (1) Срокът за изпълнението на договора започва да тече от подписване на
настоящия договор.
(2) Срокът за изпълнение на доставка е 3 (три) календарни месеца, считано от
получаване на авансово плащане от Възложителя.
(3) Срокът на договора е до изтичане на най-дългия гаранционен срок на
доставеното оборудване.
(4) Мястото за изпълнението на договора е на територията на Република
България, гр. Царево.
VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 24. (1) При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на
забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от
тази сума.
(2) При забава на доставката в уговорения срок, както и при забава за реакция
или за отстраняване на дефекти в гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от общата
цена с ДДС на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет
процента) от общата стойност на договора.
(3) При пълно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на гаранцията за изпълнение.
(4) За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по
договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20 (двадесет)
на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може
да търси обезщетение и за по-големи вреди.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати
ползи по общия ред, в случай че превишават размера на предвидените неустойки.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 25. Настоящият договор се прекратява:
С изпълнение на задълженията по него и приключване на най-дългия гаранционен срок
за доставеното оборудване.
По взаимно съгласие, изразено в писмена форма. В този случай страните по договора
определят и взаимните си задължения по повод прекратяването;
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора с 30 (тридесет) дневно
писмено предизвестие, представляващо и покана за доброволно изпълнение, в случай
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставка с повече от 7 (седем) дни след определения в
договора срок;
Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл. 118 от ЗОП.
Чл. 26 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да измени договора, когато поради
непредвидени обстоятелства възникне необходимост от допълнителни доставки, които
не са включени в първоначалната обществена поръчка.
(2) Поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа
възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което
не води до промяна на предмета на договора.
(3) Когато се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от
условията по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП
(4) Когато се налагат изменения, които не са съществени.
(5) Когато изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не
променя цялостния характер на поръчката съгласно чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Непреодолима сила
Чл. 27. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този
Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в
приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи
изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора
задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата
сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и
очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима
сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 28. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между
Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора,
такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на
нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки
между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на
друга клауза или на Договора като цяло.
Уведомления
Чл. 29. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо,
по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Царево, ул.Хан Аспарух № 36
Тел.: 0590/ 5 50 45
Факс: 0590/ 5 20 03
e-mail: otdelpraven@gmail.com
Лице за контакт: Мария Динкова
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Ян Хунияди №31, ет. 3, офис 306
Тел.: 052601547
Факс: 052601547

e-mail: panow@abv.bg
Лице за контакт: Ангел Панов
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане
по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е
изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе
средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми
другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено,
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация
и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в
срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Приложимо право
Чл. 30. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички
произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и
задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Разрешаване на спорове
Чл. 31. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
Чл. 32. Договорът се състави и подписа в четитри еднообразни екземпляра, три
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения

Чл. 33. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;

В
Ъ
З
Кмет
на Община Царево:
Л
О
………………………………
ЖГеорги Лапчев
И
Т
Е
Съгласували:
Л
:
Главен
счетоводител: ......................……..
Златка Димитрова

представляващ
……………………………….
Ангел Панов

Гл. Юрисконсулт: ....................................
Мария Динкова

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЗЗЛД

