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Проект!
ДОГОВОР
за доставка

I.

ДАННИ ЗА СТРАНИТЕ

Днес…………………, между страните
1.
ОБЩИНА Генерал Тошево, адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“№5,
представлявана от Валентин Димитров – Кмет на община Генерал Тошево и Мария Върбанова
- гл. счетоводител, наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2.
„………….“
………..,
Адрес
………………..,
ул.
„………“№……..,
ЕИК………….., представлявано от ……………– …………….., от друга, наричана накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание на чл. 20, ал. 3, т.3 от Закона за обществените, чл.194 от ЗОП във връзка
с проведена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста, чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП –
покана до определени лица, и утвърден Протокол от……(дата) на Кмета на Община Генерал
Тошево за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от
общинска и областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево “ се
сключи настоящият договор за следното:
II.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу
възнаграждение да издава и предоставя за ползване на Възложителя превозни документиабонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от
общинска и областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево.
(2)Доставката се изпълняват при спазване клаузите на настоящия договор, и условията
и изискванията, посочени в техническата спецификация и офертата на изпълнителя неразделна част от настоящия договор.
(3) За всяко зареждане на картите, Възложителят представя на Изпълнителя писмена
заявка до 30-то число на месеца, предхождащ месеца, през който картите ще започнат да бъдат
ползвани;
(4) В ………..дневен срок от получаване на заявката, Изпълнителят предоставя
абонаментните карти и фактура за сумата съобразно реалния брой карти;
(5) За резултата от изпълнените доставки се съставя приемо-предавателен протокол,
подписан от двете страни;
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(6) Всички предоставени от изпълнителя на Възложителя абонаментни карти са с
отпечатани върху тях направление, брой дни пътувания/ месечно, месеца, за който ще се ползва
картата и информация, че са на името на Възложителя.
(7) Максималния срок за преиздаване на загубена или дефектирала карта е един
работен ден след подаване на заявление от определеното лице за контакт на Възложителя.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2
(1)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще
заплати
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
общо
възнаграждение/крайна цена/ до ……………… (…………………..) лева без ДДС или
………….. (……………….) лева с ДДС месечно, съгласно Ценово предложение на
изпълнителя- неразделна част от настоящия договор.
(2) В цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на
предмета на настоящия договор, посочен в чл.1 от настоящия договор.
(3) Цената за един брой неперсонализирана карта за съответното направление е
определена в Ценовото предложение на изпълнителя- неразделна част от настоящия договор.
Чл. 3 (1) Плащането се извършва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно на база реално
заявените и съответно предоставени абонаментни карти в срок до 30 дни след подписването на
приемо-предавателен протокол от двете страни и предоставянето на фактура от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.4 Всички плащания се извършват по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както
следва:
Банка: ............................
IBAN: .................................
BIC: .....................................
Чл.5 Недължимо преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се възстановяват от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия
договор, подлежат на възстановяване по:
IBAN: BG57CREX92603114708701
BIC: CREXBGSF
БАНКА: ТОКУДА БАНК
гр. Ген. Тошево
ІII. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6 (1)Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни.
(2)Срокът за изпълнение на услугата предмет на настоящия договор е до изтичане или
прекратяване на договор №331/07.09.2018г. с предмет:“Обществен превоз по маршрутни
разписания по линии от общинска траспортна схема“ и/или договор №332/07.09.2018г. с
предмет: :“Обществен превоз по маршрутни разписания по линии от областна траспортна
схема“ или до 09.09.2020г., което от събитията настъпи по-рано.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 Да иска от Изпълнителя да изпълни договорените дейности в срок и без
отклонения.
т.2 Да получи замяна на изгубени или дефектирали абонаментни карти в срока по чл.1,
ал.7 от договора .
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т.3 Да упражнява чрез свой представител контрол върху изпълнението на договора, без
с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.4 Да проверява изпълнението на настоящия договор, по начин, по който не
възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при поискване да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
информация за хода на изпълнението по този договор;
т.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази изискванията за доставка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да откаже да я приеме и съответно да я заплати, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
изпълни качествено своите задължения, съгласно договора;
т.6 да откаже плащане при констатирано забавяне изпълнението на договора, както и
да иска за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на недостатъци, несъответствия и/или
липси установени при приемането на доставката, а при установяване на съществени
отклонения от качеството на доставеното, да откаже да приеме изпълнението.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на
договора;
т.2 Да приеме издадените карти в случай, че съответстват на изискванията по договора
и подадената заявка.
т.3 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението, съответно на направената заявка
и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.4. Да подава своевременно заявките за необходимия брой карти в месеца
предхождащ месеца, в който картите ще бъдат ползвани.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т.1. Да изисква своевременното получаване на заявките за съответния месец
т.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената работа при условията и
сроковете, определени в настоящия договор.
т.3 Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената доставка в размера и по
реда, определени в настоящия договор, при навременно, точно и пълно изпълнение на
задълженията си;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1. Да издава и предоставя абонаментните карти на Възложителя срещу уговореното
възнаграждение и в сроковете, посочени в договора;
т.2. Да изпълни възложената му работа в обем и с качество, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и сроковете на този договор и приложенията
му;
т. Да подменя дефектиралите или изгубени карти в срока по чл.1, ал.7 от договора.
VІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА
Чл.9 Приемането на доставката се извършва с приемо-предавателен протокол,
подписан в 2/два/ оригинални екземпляра.
VІI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ
Чл.10 (1) Чл. 12 При забава с повече от 30 (десет) дни в извършването на уговорените
плащания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността
на забавеното плащане за всеки просрочен ден.
Чл. 13 (1) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15 % (петнадесет на сто) от посочената в чл. 2, ал. 1 от
договора стойност с ДДС. Пълно неизпълнение на договора е налице, когато
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора, установен в чл. 1, както и когато е налице
забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 20 дни, след изтичане на установените в чл. 1, ал. 4 и 7
от договора срокове за изпълнение на съответната доставка/подмяна.
(2) При забавено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки
ден на забавата, неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети на сто) от посочената в
чл. 2 от договора стойност с ДДС, но не повече от 15 % (петнадесет на сто) от тази стойност.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислената неустойка от следващото
дължимо по договора плащане.
VIII.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 14.(1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от
стойността на Договора по чл.2, ал.1 без ДДС или сумата от ............ лв. (словом:................).
(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора
към датата на сключването му.
(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:
т.1. парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя;
т.2. банкова гаранция; или
т.3. застраховка.
Чл.15 (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по
следната банкова сметка на Възложителя:
сметка на Община Генерал Тошево:
Банка „Токуда Банк” АД офис Генерал Тошево,
ВIC: CREXBGSF
IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
(2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като
тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от
стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срокът на действие на
Договора, плюс 30(тридесет) дни за гаранцията за изпълнение.
(3) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо
от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.
(4) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(5) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично
неизпълнение на Договора, не може да бъде използвана за обезпечение на неговата
отговорността по друг договор. 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 наличие на основание
за това, са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 16. (1) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни
след приемането на обекта по реда на чл. 2, ал.2 от настоящия договор, без да се дължат лихви
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след получено писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други
плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са
предоставени.
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(3) Гаранцията 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. При решаване на спора в полза на
Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
(4) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от
страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина
на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за
изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, при условие,
че същото не е задържано или върнато на Изпълнителя.
(5) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради
непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.
(6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е
длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в
чл.14, ал.1, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди
банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера
в чл.14, ал.1.
IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока по чл. 6, ал.2 от
настоящия договор.
(2) Преди изтичане на срока по чл. 6, ал. 2 от настоящия договор, действието на
договора може да бъде прекратено:
1.
по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2.
при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа;
3.
с прекратяване на юридическото лице, страна по договора, без правоприемство.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с отправяне на 5дневно писмено предизвестие:
1.
ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от
прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него;
2.
при пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.
при невъзможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да осигури финансиране за изпълнение
предмета на договора, като в този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
неустойки или обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до
момента на прекратяване на изпълнението, прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.
при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на
обединението;
5.
при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението;
6.
в случай на промяна в състава на обединението.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без да отправя
писмено предизвестие, когато:
1.
констатира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва услугите на подизпълнител, който не е
обявен в офертата, въз основа на която е сключен договора и който не е заменен по реда и
условията на ЗОП и настоящия договор;
2.
възникнат обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 ЗОП;
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Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора, с отправянето
на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да предоставя на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно
задължение, в следните случаи:
1.
ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2.
при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по този договор.
X. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
Чл.19(1) Цялата кореспонденция и уведомления, свързани с настоящия договор, е в
писмена форма на български език. Тя съдържа регистрационния номер и наименованието на
договора. Кореспонденцията се води от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на следните адреси:
Възложителя
Община Генерал Тошево:
гр. Ген. Тошево п.к. 9500, ул. „Васил Априлов "№ 5,
тел. 05731/2020; e-mail: ……………………………….
Лице за контакт: …………………..
Изпълнителя
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Лице за контакт:………………….
(2) При промяна на горепосочените данни и на банковите сметки, всяка от страните е
длъжна да уведоми другата писмено, в 7/седемдневен/ срок от настъпване на промяната.

XI.ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.20 (1) Настоящият договор може да се изменя и допълва, само при условията на чл.
116, ал. 1 от ЗОП.
(2) Изменения и допълнения в този договор се правят само с писмено допълнително
споразумение, подписано от страните.
Чл.21 Счетоводните документи се изготвят и оформят съгласно разпоредбите на
Закона за счетоводството.
Чл.22 Към всички въпроси, които не са изрично уредени в клаузите на настоящия
договор, се прилага действащото законодателството на Република България.
Чл.23(1) Евентуални разногласия/спорове между страните във връзка с договора се
решават по пътя на преговорите.
(2) Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени
от Договора или отнасящи се до него, включително спорове, 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 бъдат разрешавани от компетентния български съд.
Чл.24 (1) Разпоредбите на договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга,
като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.
(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на договора не води до нищожност на
други разпоредби или на договора като цяло.
(3) Заглавията в договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при
неговото тълкуване.
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Чл. 25. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни.
(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.
Чл. 26. (1) „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по
договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между
отделните неизпълнения.
(2) „Съществено неизпълнение” е налице, когато неизпълнената част от задължението
по договора е значителна с оглед на интереса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 87, ал. 4 от
ЗЗД.
Чл. 27. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.
Чл. 28. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, на правно
организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от
вписването й в съответния регистър.
Чл. 29. При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със законодателството
на държавата, в която е установен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще сключи договор за продължаване на
договора за обществена поръчка с правоприемник. Договорът за продължаване на договора за
обществена поръчка ще бъде сключен само с правоприемник, за когото не са налице
основанията за отстраняване, посочени в процедурата и той отговаря на първоначално
установените критерии за подбор.
Чл. 28. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и разпоредбите на действащото
българско законодателство, относими към възлаганите дейности.

Настоящият договор се състави и подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Техническа спецификация – Приложение № 1;
2. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, всеки със силата на
оригинал – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………..

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……………….
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