ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП
цел избор на изпълнител за

„Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци за нуждите на Община Брезово.”

ДОГОВОР
Днес, ……………2014 год., в гр.Брезово, между:
ОБЩИНА Брезово, представлявана от инж.Радньо Манолов – Кмет на община и
Гинка Абушева – гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
…………………………………………… с ЕИК ……………………………...,
с адрес
на управление - гр…………………………………, ул……………………….. № …..
представлявано от ………………………………….………………………….. в качеството
на ……………………………………
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
На основание проведена процедура по реда на глава осма „а” от Закона за
обществените поръчки с предмет: “Доставка на специализиран автомобил за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за нуждите на Община Брезово”,
се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави срещу
възнаграждение, за нуждите на първия един брой употребяван специализиран
тежкотоварен
автомобил
за
сметосъбиране,
съгласно
представената
от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оферта.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Страните договарят крайна доставната цена без ДДС на гореописаният
автомобил - ..............................лв. /словом:............................................................................./
Чл.3. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставката чрез акредитив при
представяне на оригинална фактура и подписан двустранен приемо-предавателен
протокол.
/2/ Разходите по издаване на акредитива са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Разходите
за авизиране и плащане са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.4. Изпълнителят предлага гаранционен срок ………….…….. месеца след датата на
доставката на регистриран автомобил, а при нов внос – след датата на регистрацията в
КАТ.
IV. СРОК И МЯСТО ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛА
Чл.5. /1/ Изпълнителят се задължава да достави договорираният автомобил в срок
...................................................................
/ съгласно предложението на изпълнителя/
/2/ Доставката ще бъде извършена до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
/1/ на уговореното възнаграждение за извършеното по договора, при условията на
Раздел III и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка при условията и в сроковете на
настоящия договор;
/2/ да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
възложеното по договора.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
/1/ / да изпълни качествено, точно и в указания срок доставката , предмет на този
договор;
/2/ да пази сметосъбиращия автомобил с грижата на добър търговец до предаването му
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
/3/ да прехвърли правото на собственост върху автомобила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със
съответните документи след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол”
/4/ да осигури гаранционно обслужване /и сервиз/ и следгаранционно обслужване на
автомобила, съгласно направеното предложение /декларация/ , неразделна част от
офертата му за участие в процедурата.
/5/ да достави автомобила , предмет на настоящия договор, на свой риск и за своя
сметка, като осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна техническа информация, да го
предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателния протокол и в едно с цялата
техническа документация, която съдържа тази информация ;
/6/ да отстрани безвъзмездно всички повреди в доставяния автомобил, както и всички
отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения
гаранционен срок ,не са по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са включени в обема на
гаранционното обслужване;
/7/ при предаването на автомобила , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за явни недостатъци , които
не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед , и при наличието на които,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани незабавно за своя сметка , а при
необходимост да направи и замяна според разпоредбите на ЗЗД.
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VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
/1/ да получи доставката на сметосъбиращия автомобил при условията, определени в
настоящия договор;
/2/ да прегледа доставения автомобил за явни недостатъци, след разтоварването му на
посочения адрес и в случай, че забележи и констатира такива да направи своите
възражения;
/3/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното по договора в уговорения
срок и без отклонения и да откаже приемането на доставения сметосъбиращ автомобил
при констатирането на явни недостатъци. Ако по-късно /в процеса на експлоатацията
на автомобила/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ открие недостатъци, които не са могли да бъдат
забелязани при обикновен преглед, има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тяхното
незабавно отстраняване ;
/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи пълно описание и разяснения /под формата
на “Указание за експлоатация”/ , задължително преведени на български език на
принципа на действие и управление на сметосъбиращия автомобил , необходимо за
правилната му експлоатация /както устни , така и писмени такива/.
/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстранява
безвъмездно всички повреди в доставения автомобил , както и всички отклонения от
изискванията за качество , които са възникнали в рамките на посочения гаранционен
срок, не са по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са включени в обема за гаранционно
обслужване;
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
/1/ да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за извършената по
договора доставка, съобразно реда и при условията от настоящия договор;
/2/ да приеме доставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока, която напълно съответства на
посочените :- вид, количество и технически спецификации. Приемането се извършва
чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол;
/3/ да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
договора.
VIIΙ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ.ГАРАНЦИОНЕН СРОК И
РЕКЛАМАЦИИ.
Чл. 10. /1/ Преди подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи
гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, а именно
....................лева, депозирана при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по настоящия договор в
срок от 30 /тридесет/ дни след изпълнението на договора.
/3/ Гаранцията не се олихвява.
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/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение по настоящия договор в
пълен размер, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни стриктно задълженията
си по договора.
/5/ Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от право да търси реално
изпълнение и обезщетение от претърпени вреди над размера на усвоената гаранция.
Чл.11./1/Гаранционният срок на доставяната стока е …………………………………
/2/ Качеството на стоката е гарантирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с
европейските стандарти, за свидетелство на което са представени сертификат/и/ и
други документи относими и приложими като нерезделна част от офертата на
участника .
/3/ Гаранционният срок, започва да тече от датата на подписване на приемопредавателния протокол за приемане на доставката от двете страни
/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизното обслужване и поддръжка в гаранционния
срок, както и след гаранционно сервизно обслужване в сервизна база , находяща се на
посочения от него в документацията за участие адрес, а именно ……………………,
/5/ Гаранционното сервизно обслужване включва разходи за труд, резервни части и
транспорти е изцяло за сметка на Изпълнителя.
/6/ Гаранционната сервизна поддръжка /обслужване/, осигурява време за реакция до 48
/четиридесет и осем/ часа след уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/7/ Сервизното обслужване се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със собствени или наети
сервизни специалисти за отстраняване на показан дефект или възникнала повреда по
време на експлоатацията на доставения сметосъбиращ автомобил.

ІX. НЕУСТОЙКИ
Чл.12. При забавено изпълнение на задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от дължимото възнаграждение
за доставената стока /сметосъбиращ автомобил/.
Чл.13. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й
да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на
неустойката.
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане при
установяване на наличието на дефекти и несъответствия по време на експлоатацията
на доставената стока до незабавното им отстраняване , като всички произтичащи от
това неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15. Договорът се прекратява:
/1/ с изпълнението на всички задължения на страните по него;
/2/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
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/3/ при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което той
е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпването на
промяната.
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора чрез писмено предизвестие
в следните случаи:
/1/ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката в сроковете, посочени в настоящия
договор;
/2/ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по настоящия
договор.
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да развали настоящия договор без
предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на заявената
доставка с повече от 10 /десет/ работни дни, считано от деня, следващ този, определен
за последен ден /краен срок/ за изпълнение на договора.
ХI. ДРУГИ
Чл.18. За неуредените от този договор въпроси се прилагат Закона за обществените
поръчки и нормите на гражданското законодателство.
Чл.19. Предложението на изпълнителят е неизменна част от този договор.
Чл.20. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора
уреждат чрез преговори между страните или по съдебен ред.

се

Чл.21. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му .
Чл.22. Настоящият договор се изготви в два идентични екземпляра – по един за всяка
от страните.

Д О Г О В А Р Я Щ И СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БРЕЗОВО:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………………………….

1.КМЕТ: ………………………..
2.Гл.счетоводител: …………….
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