
ДОГОВОР №

Днес, {'кб.. 2017 год. в град Камено, на основание проведена процедура по 
възлагане на обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка 
на контейнери за смет тип „Бобър" и кръгли поцинковани кофи тип „М е в а се 
сключи настоящия договор между:

ОБЩИНА КАМЕНО, с адрес на управление: гр. Камено, ул. „Освобождение” 
№ 101, ЕИК 000057001, представлявана от Кмета на община Камено -  Жельо 
Вардунски и Главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и
„Си Бо Трейдинг” ЕООД, ЕИК 147144229, със седалище и адрес на управление 

в гр. Бургас, ул. „Княз Борис I” № 18, бл.20, вх.1, ет.5, представлявано от Управителя 
Силва Борисова Бодурова, наричано по-долу -  ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 194, 
ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протокол от 27.06.2017 год., комисия, 
назначена със Заповед № РД-09-323/25.05.2017 год. на Кмета на Община Камено, се 
подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следната 
доставка: „Доставка на контейнери за смет тип „Бобър" и кръгли поцинковани кофи 
тип „Мева“, включваща следното:

- Контейнер тип „Бобър” с вместимост 1,1 куб.м. -  73 (седемдесет и три) броя: 
Кръгла кофа, поцинкована, тип „Мева” с вместимост 110 литра -  485 

(четиристотин осемдесет и пет! броя.
(2) Доставяните стоки трябва да отговарят изцяло на поставените от 

Възложителя технически изисквания.
Чл.2.(1) {неприложимо) При осъществяване на обществената поръчка

изпълнителят ще ползва следните подизпълнители:.....................................   като делът им
на участие е  %, като ще осъществяват следното:..........................................................

(2) {неприложимо) Изпълнителят следва да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от 
сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 
възложителя в 3-дневен срок.

П.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.З ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира приемането на доставяните
стоки.

Чл.4 При установяване на отклонения в заявеното и доставено количество, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно следва да уведоми Изпълнителя. В случай, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира отклонение в качеството или техническите 
характеристики на доставените стоки, същият има право да върне същите или да 
откаже да ги приеме.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати дължимата сума за доставка. 
Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

изпълнителя, в резултат на които възникнат:
• Смърт или злополука, на което и да било физическо лице, осъществяващо 

дейности, свързани с възложеното по дастоящия договор;



• Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие 
изпълнение предмета на договора през времетраенето на осъществяването на 
възложеното.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в срок до 10 
(десет) календарни дни от сключване на договора във вид, количество и качество, 
съгласно Техническите спецификации.

(2) Доставянето на стоки с отклонение в качеството или неотговарящи на 
Техническите спецификации се счита за неизпълнение по договора и съответната 
доставка не се приема.

(3) В случаите по предходната алинея всички разходи по отношение на 
неприетата доставка, включително и по установяване качеството на стоките, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършване на 
доставката на стоките.

1У.ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл.9.(1) Доставката се осъществява франко складовете на Община Камено.
(2) Транспортирането се извършва от и е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който 

осигурява подходящи транспортни средства, съобразени с вида на стоките .
Чл.10 Предаването се извършва от упълномощен представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.11 Приемането се извършва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който 

установява количеството, както и дали доставените стоки отговарят на Техническите 
спецификации. При приемането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.

Чл.12 При отклонения в качеството доставката не се счита за изпълнение по 
договора и не се приема.

Чл.13 В случаите по предходния член всички разходи по неприетата (върната) 
доставка, включително и по установяване на качеството на стоката, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 14.(1) Общата Прогнозна стойност на договора е в размер 56281 (петдесет и 
шест хиляди двеста осемдесет и един) лева без включен ДДС.

(2) Разплащането се извършва в български лева, по банков път, след представяне 
на фактура или еквивалент, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаването на 
фактурата.

(3) Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на 
изпълнителя: 1ВАГС ВС148Т8А93000017187268, В1С 8Т8АВС8Е, при Банка ДСК.

(4) (неприложимо) 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.



VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.САНКЦИИ

Чл.15.(1) При забава на изпълнение на доставка по този договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3 % от цената на съответната 
доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от общата дена 
на конкретната доставка.

(2) При лошо изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 
% (тридесет на сто) от стойността на стоките с недостатъци или несъответстващи на 
уговореното. Заплащането на тази неустойка не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 
задълженията му за качествено изпълнение.

(3) При частично неизпълнение на доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 
в размер на 30 % (тридесет на сто)от стойността на неизпълнената част.

Чл.16. При забава на дължимо плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в 
размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Ч л.17 Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез 
прихващане на насрещни парични задължения на Възложителя, когато има такива. За 
извършване на прихващането Възложителят прави писмено изявление до Изпълнителя. 
Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях от 
деня, в който прихващането е могло да се извърши. Когато в случаите на предходните 
алинеи сумите не са достатъчни Изпълнителят превежда остатъка от дължимите 
неустойки в определен от Възложителя срок и по посочена от него банкова сметка.

Чл.18. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за 
вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по 
реда на този договор.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19 Страните по настоящия договор не могат да го променят и допълват освен 
в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл.20.(1) Настоящият договор се прекратява:
1.1. с изпълнение на възложеното;
1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

ДОГОВОРА - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 
страна;

1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на 
обществената поръчка -  предмет на договора, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 
предотврати -  с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от десет работни
дни;

2.2. не отстрани в срок констатирани нередности;
2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10-дневно 

писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка.



УШ.ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.21. За неуредени е настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Чл.22. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред 
компетентния съд в гр. Бургас.

Чл.23.(1) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са 
както следва:

❖ ОБЩИНА КАМЕНО -  гр. Камено, ул. „Освобождение” № 101,
❖ „Си Бо Трейдинг” ЕООД - гр. Бургас, ул. „Кнез Борис I” № 18, бл.20, 

вх.1, ет.5, 0899 290 578, факс: 056/814712, e-mail: sbodurova@abv.bg.
(2) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се 
смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния 
известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра -  дваза 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и елин чя ИЗПЪТШИТЕПЯ

Главен счетоводител,
V

СЪГЛАСУВАЛ1 
Г еорги Георгиев 
Заместник Кме

Ивайпа Гаджерукова: 
юрист
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