
ПРОЕКТ  на ДОГОВОР 

 

за Комплексна доставка и монтаж на мебели и оборудване за 

нуждите на четири групи – разширение на ДГ № 124, находяща се в УПИ ІІІ-

за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ по плана на гр. София, с адм. 

адрес: гр. София, ул. „ул. „Захарий Круша” № 20“ 
 

 

 

Днес, ................. 2019 г., в гр.София между:  

Район „Красно село” – Столична община, представляван от кмета Христо 

Апостолов и главен счетоводител Венета Георгиева с БУЛСТАТ: 0006963270526 

наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

  и  

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

.................................., представлявано от .........................., ЕГН ........................, наричано 

по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 и във 

връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извърши доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на 

четири групи – разширение на ДГ № 124, находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, 

кв. 3, м. „Крива река“ по плана на гр. София, с адм. адрес: гр. София, ул. „ул. „Захарий 

Круша” № 20“. 

(2)  Подробно описание на оборудването по ал.1 се съдържа в Приложение № 1 

към настоящия договор и неразделна негова част – Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Мястото на изпълнение на доставката по настоящия договор е: ДГ № 124, 

находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ по плана на гр. 

София, с адм. адрес: гр. София, ул. „ул. „Захарий Круша” № 20“. 

 

ІІ. СРОК  

Чл.2.(1) Изпълнението по настоящия договор ще бъде осъществено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до ........... /............./ календарни дни от датата на подписване на 

настоящия договор за възлагане на обществената поръчка.  

(2)  Въвеждането в експлоатация и окончателното предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оборудването и обзавеждането по настоящия договор, се 

удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 /два/ еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от страните.    

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3.(1) За извършване на посочената в чл.1 доставка съгласно уговореното в 

настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение в размер на общо ................,........... лв. /......................./ без ДДС или 

всичко ...............,........... лв. /....................../ с ДДС.  



Цената по настоящия договор не подлежи на промяна освен в изрично 

предвидените по закон случаи. 

(2)  Цената по предходната алинея е за доставка на цялото оборудване и 

обзавеждане, предмет на договора, и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за  

производството, транспорта, доставката, монтажа, тестванането и гаранционното 

обслужване на същото, вкл. мита, такси, данъци, труд и пр. и печалбата му, съгласно 

ценовото предложение по Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –Приложение № 2 към 

настоящия договор. 

(3)  Плащането на цената по настоящия договор се извършва по банков път, по 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по следната схема: 

Първо плащане – авансово - в размер на 25 /двадесет и пет на сто/ % от стойността 

на договора, платимо в срок до 5 (пет) календарни дни от получаване на финансиране от 

Столична община по сметката на район „Красно село”, срещу представена фактура – 

оригинал от страна на Изпълнителя, като авансът не се обвързва с влизане в сила на 

договора;  

Второ плащане: в размер на 15 /петнадесет на сто/ % от стойността на договора, 

при доставка на всички елементи от техническата спецификация, платими в срок до 5 

(пет) календарни дни от получаване на финансиране от Столична община по сметката на 

район „Красно село“, срещу представяне на фактура – оригинал от страна на 

Изпълнителя, придружена с подробен опис на елементите и количествата и подписан 

приемо-предавателен протокол за изпълнението, одобрен от Възложителя; 

Трето плащане: в размер на 60 /шестдесет на сто/ % от стойността на договора 

при монтаж и тестване на доставените елементи, платими в срок до 5 (пет) календарни 

дни от получаване на финансиране от Столична община по сметката на район „Красно 

село“, срещу предоставяне на фактура – оригинал от страна на Изпълнителя, придружена 

от подписан приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението, 

одобрен от Възложителя; 

(4)  Банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нуждите на настоящия договор 

са: BIC: ...................., IBAN: ..................................., ......................... банка, гр. 

......................... 

ІV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой 

риск оборудването и обзавеждането, с комплектност и технически показатели съгласно 

уговореното в настоящия договор и Офертата – Приложение № 1 и Приложение № 2. 

При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответните 

удостоверителни сертификати за качество на оборудването и обзавеждането, както и 

гаранционна карта/и за елементите на оборудването. 

(2)   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и монтира оборудването в срока 

по чл.2 от настоящия договор. 

(3)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по 

доставката до местоизпълнението, посочено в чл. 1(3) от договора, както и монтажа и 

въвеждането в експлоатация на оборудването. Същият се задължава да окаже 

необходимото съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. посочените от него служители, за 

правилна експлоатация на оборудването. 

Чл.5.  При доставката и въвеждане в експлоатация на оборудването съгласно този 

договор страните съставят и подписват двустранен приемо-предавателен протокол.  



Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 

съдействие за осъществяване на доставката. 

Чл.7.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме 

доставката съгласно уговореното в настоящия договор. 

Чл.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното 

възнаграждение за качествено изпълнената доставка. 

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на доставката съгласно този договор. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури приемане на доставката по 

местоизпълнението и преглеждане на доставеното оборудване.  

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение за доставката съгласно чл. 3 от този договор и съотв. Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –Приложение № 2 към същия. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

доставката в срок и без отклонения.  

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий от 

изпълнение на поръчката, вкл. относно монтажа на оборудването, но без с това да пречи 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи необходимото съдействие 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. обучение на свои служители за правилната експлоатация на 

доставеното оборудване по договора. 

Чл.14.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 

изискванията за доставката по този договор, да откаже нейното приемане и заплащане 

на уговореното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 

задължения съгласно договора.  

 VІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ. 

              Чл.15.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатна гаранционна поддръжка на 

доставяното оборудване по този договор съгласно описаното в Офертата му –

Приложение № 1 към договора, и съотв. гаранционната карта/и, предавани на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставката на оборудването.  

             Чл.16.    Рекламации относно качеството и скрити дефекти се отстраняват в 

сроковете и при условията, посочени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –Приложение № 

1. 

              VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ  

 Чл.17. Страните по настоящия договор за обществена поръчка не могат да го 

изменят освен при изрично предвидените в закона случаи. 

 Чл.18.  Действието на настоящия договор се прекратява: 

Т.1) С пълното изпълнение на задълженията на всяка от страните по него. 

Т.2) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при случаите, определени от закона. 

  Т.3) При развалянето му от изправната страна съгласно действащото българско 

законодателство.  

 Т.4) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава повече от 30 /тридесет/ дни на 

срока за изпълнението на договора 



 Чл.19. При неизпълнение на договора, включително лошо или забавено 

изпълнение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 3 % /три на 

сто/от общата договорена цена за всеки просрочен ден до пълното и точно изпълнение, 

но не повече от 60 /шестдесет на сто/ % от стойността на договора.  При неизпълнение 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне дължимите 

неустойки и от внесената гаранция по чл.21 от договора. 

 Чл.20. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава 

изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати 

ползи по общия ред съгласно закона. 

 

VІІІ.  ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

           Чл.21.(1)  При сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

гаранция за изпълнение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 3 % от общата стойност 

на договора, платима на касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или внесена по сметка на район 

„Красно село”: BG15SOMB91303324913901, BIC SOMBBGSF, или под формата на 

оригинална банкова гаранция. 

 (2) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 15 

(петнадесет) дни след пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

договора. 

 (3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение по ал.1, без 

това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди, надвишаващи 

размера на представената гаранция. 

Чл.22. Всички допълнително възникнали след подписването на договора въпроси 

ще се решават от двете страни в дух на добра воля и взаимо разбирателство. 

Чл.23. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали във 

връзка с него, вкл. относно неговото сключване, тълкуване, изпълнение, прекратяване и 

пр. по взаимно съгласие и чрез  писмени споразумения, а при не постигане на съгласие, 

въпросът се отнася за решаване от компетентния български съд съгласно действащото 

българско законодателство. 

Чл.24. Отговорни длъжностни лица за контрол по изпълнението на настоящия 

договор са: 

1. Теменужка Димитрова – Директор на ДГ № 124 

 

Чл.25. За всички неуредени по настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на българското законодателство, вкл. ЗОП. 

Неразделна част от настоящия договор е: 

  

        Приложение № 1 и 

  Приложение № 2  - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително:  

- Ценова оферта; 

- Техническа оферта. 



Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра на български 

език, по един за  всяка от страните. 

 

ЗАВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 
 


