
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№ 2021 г.

Днес, ......2021 г., в гр. Разград, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Оферта с вх. № 193/ 16.07.2021 г., между:

ОБЩИНА РАЗГРАД, БУЛСТАТ 000505910, с административен адрес: гр. 
Разград, общ. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, представлявана от Денчо Бояджиев -  
Кмет на Община Разград и Миглена Дучева- главен счетоводител на Община Разград, 
наричана по-нататък в текста на договора за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, 

и
„Г и Д електро груп“ ООД, ЕИК:205734733, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски“, ул. „Прилеп“ № 2, вх. 11, ет. 6, 
ап. 51, представлявано от Георги Пенчев, в качеството му на Управител, наричано по- 
нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, се сключи настоящия договор, 
с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на коледна 
украса“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчката в съответствие с 
изискванията на действащата нормативна уредба, клаузите на настоящия договор, при 
спазване на направените от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предписания и указания в 
процеса на изпълнение на поръчката и описаните дейности в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

И.СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) Срокът за изработка, доставка и монтаж на коледната украса е до 30 
/тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо, 
изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Срокът за демонтаж на коледната украса е до 15 /петнадесет/ календарни дни, 
считано от датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Място на изпълнение на поръчката -  гр. Разград, пл. „Независимост“.

Ш. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Стойността на договорената в чл. 1 от договора поръчка е 29 900 лева 
/двадесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без вкл. ДДС и се образува в съответствие 
с предложените цени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част 
от този договор.

(2) В общата стойност на настоящият договор са включени всички разходи за 
изпълнение на поръчката.

(3) Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на промяна, за 
целия период на изпълнение на поръчката. При пропуски и несъответствия при 
образуването й, които биха довели до нейното увеличаване, разликата се поема за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по договора, както
следва:

1. Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на поръчката, платимо след 
сключване на договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на фактура 
в счетоводството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Междинно плащане в размер на 45 % от стойността на поръчката,платимо в 
срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура в счетоводството на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписване на приемо-предавателен протокол от двете страни за 
приемане на изработката, доставката, монтажа и успешно пускане в експлоатация на 
коледната украса.

3. Окончателно плащане в размер на 5 % от стойността на поръчката, платимо в 
срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура в счетоводството на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извършването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на демонтаж на 
коледната украса и подписване на приемо-предавателен протокол от двете страни за 
окончателно приемане на изпълнението без забележки.

(5) Всички подготвителни работи, междинни, довършителни и други монтажни и 
демонтажни работи, операции, доставки, превози, ползване на техника, механизация, 
такси, проби, изпитвания и др., които не са изрично описани, но са необходими за 
цялостното изпълнение на поръчката съгласно офертата и действащите технически 
нормативи, са включени в предложените цени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не 
подлежат на отделно и допълнително заплащане.

Чл. 6.(1) Плащанията по договора се осъществяват по банков път, с платежно 
нареждане, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „Банка ДСК“ АД
BIC: STSABGSF
ШАП: BG76STSA93000026201623
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за 

последващи промени на банковата му сметка в срок от 3 (три) дни, считано от момента 
на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 
срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за доставени некачествена/и и/или 
дефектна/и украса/материали, както и за непълно и/или некачествено извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи или дейности преди отстраняване на всички недостатъци или 
дефекти, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците 
или дефектите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Финансирането на поръчката е осигурено от бюджета на Община Разград.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената поръчка в срок, 

качествено и без отклонения от договореното и без недостатъци, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащата нормативна 
уредба.

2. Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки относно 
начина на изпълнението на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
без с това да възпрепятства неговата работа. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не 
излизат извън рамките на поръчката, определени с този договор и действащата 
нормативна уредба.

3. Да изиска поправянето на некачествено изпълнени работи или дейности, като 
определи подходящ срок за отстраняването им.



4. Да разпореди пълното разваляне на некачествено извършени работи или 
дейности, ако тяхната поправка няма да осигури изискуемото качество. В този случай 
както развалянето, така и повторното изпълнение се извършват от и за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. Да прави възражения по изпълнението на предмета на договора в случай на 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при изпълнение, което не е съобразно 
условията на настоящият договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или действащата 
нормативна уредба.

6. В случай на неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 
предприема предвидените в договора действия и да получи неустойка в размер, 
определен с настоящия договор.

7. Да откаже заплащане:
а) когато е налице несъответствие между доставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ украса 

и договореното в този договор, по отношение на цена, качество, количество и др.;
б) за доставени некачес-твена/и и/или дефектна/и украса/материали, както и за 

непълно и/или некачествено изпълнени работи или дейности до отстраняването на 
недостатъците или дефектите, ако са отстраними;

в) на изпълнени работи или дейности, за които не са представени изискващите се 
от нормативната уредба и от настоящия договор документи, до тяхното представяне или 
е предоставен документ, който не е оформен съгласно законовите изисквания и/или 
условията на този договор;

г) на изпълнени работи или дейности, допълнително възникнали по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при които са вложени несъответстващи на действащата 
нормативна уредба материали;

д) на некачествено изпълнени видове работи или дейности, ако недостатъците или 
дефектите не могат да бъдат отстранени;

е) на некачествено изпълнени работи или дейности, чиито недостатъци или 
дефекти са отстраними, но ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши предписаната от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поправка и/или не спази указания му начин за отстраняване на 
дефектите и/или определения му срок за поправката.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да извършва оглед на 
доставената украса.

(3) В слушай, че доставената коледна украса не съответства на уговореното в този 
договор или на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  приложение към договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме доставката изцяло или да приеме 
частично доставеното и да поиска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да замени отказаното или да 
извърши необходимото, за да го приведе в съответствие с изискванията.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително плащане за 
заменената или променена украса, като действията по ал. 3 не освобождават по какъвто 
и да било начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от други задължения по договора.

Чл. 8.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предявява рекламации за видими 
дефекти или такива проявили се след въвеждане на монтираната украса в експлоатация, 
в рамките на гаранционния срок. Рекламация за скрити дефекти се предявява при 
откриването им, до изтичане на гаранционния срок.

(2) Доставената украса, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното 
количество или качество, или при която се констатира дефект или недостатък, ще бъде 
поправена или заменена с нова такава, със същите или по-добри характеристики,от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(3) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение 
на липсваща, поправяна или заменяна вече украса.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не замени или не отстрани недостатъците или 
дефектите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго



физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните 
документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсваща, дефектна и 
заменена украса и/или извършване на необходимите дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
време на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава по чл. 265 от ЗЗД.

Чл.9. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител открие дефекти 
или недостатъци, които не са могли да бъдат открити при първоначалния оглед, той е 
длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след откриването им. С уведомяването 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани недостатъците 
или дефектите в определения в уведомлението подходящ срок. Всички разходи по 
отстраняване на недостатъците или дефектите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и да осигури достъп 

до обекта за изпълнение на възложената поръчка.
2. Да заплати уговорената парична сума в срока и при условията на договора, при 

пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да приеме работата, ако отговаря на договорените между страните изисквания 
и ако е извършена в предвидените срокове, и със съответното качество.

4. Да осигури свой представител при съставянето и подписването на всички 
необходими документи, касаещи изпълнението на договора.

5. Да осигури правилна експлоатация на украсата, в съответствие с указанията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. Да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите 
на приложимото европейско и национално законодателство.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

предмета на поръчката, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на договора;

2. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си, да 
получи договорената цена, според условията, сроковете и при определените в договора 
условия.

Чл. 12.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия 
договор точно, качествено, в пълен обем и в срок, с дължимата професионална грижа и 
добросъвестност, в съответствие с одобрената оферта, условията по договора, 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно спазване на всички действащи 
технически, технологични правила и нормативни актове, отнасящи се до предмета на 
поръчката.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури лица с необходимата 
квалификация за изпълнение предмета на договора.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и достави до мястото на 
изпълнение в срока по чл.З, ал.1 от настоящият договор, описаната в офертата му и 
предвидена за монтиране коледна украса, както и гаранционни карти и декларации за 
съответствие на същата с изискванията на Европейския съюз /ЕС/.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да монтира доставената украса на мястото 
на изпълнение, в съответния срок за монтаж и в съответствие с офертата и клаузите на



настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за пускането в експлоатация на 
коледната украса в присъствието на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да демонтира коледната украса от мястото 
на изпълнение, в срока по чл.З, ал.2 от настоящият договор.

Чл. 14.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съблюдава стриктно нормативно 
определените мерки по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и 
аварийна безопасност, в това число да поставя и поддържа през времето на изпълнението 
предупредителни знаци, указателни табели и други, като носи пълна отговорност за 
спазването им.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури при необходимост 
специализирана техника за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката и 
спазване на технологичните норми, и да поддържа ползваната техника в добро 
техническо състояние за целия период на изпълнение на поръчката.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛЛШТЕЛЯТ се задължава да осигури свой представител при 
съставянето и подписването на всички необходими документи, касаещи изпълнението 
на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на контрол, като нарежданията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно начина и реда на изпълнение на договорените работи са 
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи 
извършването на поръчката в условията, договорени с този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за защита на 
личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално 
законодателство.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява и други задължения съгласно 
настоящият договор и действащата нормативна уредба, свързана с предмета на 
поръчката.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага материали, изделия и 
технологично оборудване, които съответстват на действащата нормативна уредба, да 
набавя, съставя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички нормативно определени 
документи, както и изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно настоящия договор 
документи, доказващи качеството и количеството на доставената и монтирана украса /в 
това число техническа документация, гаранционни карти и декларации за съответствие 
с изискванията на ЕС за всеки отделен компонент от предвидената за монтиране украса/.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да установи и поддържа ефективна система 
за контрол на качеството на влаганите материали, монтираната украса и извършените 
монтажни работи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени некачествена/и и/или дефектна/и 
и/или неотговаряща/и на условията по този договор украса/материали, с годни и в 
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка и в посочения срок.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ няма право да предоставя на трети лица праза по 
предмета на настоящия договор.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с 
изпълнението на този договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
обекта, предмет на договора, поради която причина да иска допълнения или изменения 
към същия.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети, произтичащи от 
некачествена опаковка или неправилно транспортиране, както и за свои действия или 
бездействия, в резултат на които са възникнали смърт, авария и/или злополука на което



и да било физическо лице на обекта, загуба, нанесена вреда или щета на трети лица или 
тяхно имущество при изпълнение предмета на договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пощата, 
по електронен адрес и/или по факс за точната дата и предполагаемото време в рамките 
на работното време за приемане на доставката на коледната украса в мястото на 
изпълнението.

(2) Доставянето на украса е на риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Заедно с коледната украса ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата документация, гаранционните карти и декларации за 
съответствие с изискванията на ЕС.

Чл. 20. (1) Монтажът и тестването/пускането в експлоатация на коледната украса 
ще бъдат изпълнени от служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в присъствието на представител 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като всички необходими инструменти и- материали за монтажа са 
отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Всички дефекти произтичащи от грешки в монтажа, както и производствени 
дефекти на материали и/или оборудване ще бъдат възстановени за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не одобри материали и 
технологично оборудване с лошо качество, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги 
подмени с качествени такива.

(3) След извършване на монтажа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва цялостен оглед. При наличие на забележки от страна на 
представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно монтажа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
ги отстрани в 5-дневен срок.

(4) След извършен монтаж без забележки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва тест/ 
пуск на монтираната украса.

(5) След извършването на изработка, доставка и монтаж без забележки и 
успешното пускане в експлоатация на монтираната украса, страните подписват 
двустранен приемно -  предавателен протокол.

Чл. 21. Коледната украса - предмет на договора, става собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол по чл.20, ал.5 от 
настоящият договор.

Чл. 22. Окончателното приемане на изпълнените работи по предмета на договора 
се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете 
страни, след получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и извършен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ демонтаж на монтираната украса.

VH. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛ УЖВАНЕ

Чл. 23. (1)Страните по договора договарят гаранционен срок от 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на 
изпълнението по настоящият договор.

(2) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът не е 
функционирал, поради възникнал и неотстранен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дефект 
или недостатък.

Чл. 24. (1) Всички дефекти или недостатъци, проявили се през гаранционния срок, 
се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка,

(2) Гаранционното обслужване включва труд, материални и транспортни разходи 
и се извършва на мястото на изпълнение в работно време.



Чл. 25. (1) За всички недостатъци или дефекти, появили се през гаранционния 
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява дефектите или недостатъците, 
появили се в гаранционния срок, в подходящ срок, посочен в писменото уведомяване от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неблагоприятни климатични условия 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с мотивирано искане за 
удължаване на срока. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя разумен срок за. отстраняване на 
дефектите или недостатъците.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектната украса с нова, ако 
недостатъкът е неотстраним или я прави негодна за използване по предназначението й.
В този случай продължава да тече гаранционния срок за съответното заменена украса.

VHL ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.2б. При забава в плащането на дължимите парични суми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
дължи обезщетение по реда на чл. 86 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Чл. 27. (1) При доставка на коледна украса, която не отговаря на офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и тези договорни условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на стойността на коледната украса.

(2) При пълно неизпълнение на възложената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на стойността на договора, посочена в чл, 5, ал. 1 от същия,

(3) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 0,3 % от стойността по чл. 5 ал. 1 от договора, за всеки просрочен 
ден, но не повече от 30 %.

(4) При частично изпълнение на монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50 % от стойността по чл. 5 ал. 1 от договора.

(5) При некачествено извършени работи или дейности, които не могат да бъдат 
поправени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в двоен размер от стойността на 
некачествено извършените работи или дейности.

(6) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с отстраняване на недостатъци 
или дефекти, констатирани при приемането на извършените работи или появили се по 
време на гаранционните срокове по договора, същият дължи неустойка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 50 лева за всеки просрочен ден.

(7) В останалите случаи на неизпълнение на задължения по настоящия договор 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 
на 100 лева за всяко констатирано такова.

Чл. 28. (1) Уговорените неустойки и обезщетения не изключват отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за причинени вреди и пропуснати ползи от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и 
пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, 
по общия ред, предвиден в българското законодателство.

Чл. 29.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. смърт, авария и/или злополука на което и да било физическо лице на обекта;
2. загуба нанесена вреда или щета на трети лица или тяхно имущество при 

изпълнение предмета на договора.



IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 30. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила 
или непредвидени обстоятелства.

(2) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 
или загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила или 
непредвидени обстоятелства.

(3) Не може да се позовава на непреодолима сила или непредвидени 
обстоятелства онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия 
са довели до невъзможност за изпълнението на договора, както и ако е била в забава и 
не е информирала другата страна за възникването й.

Чл. 31. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила или 
непредвидени обстоятелства.

Чл. 32. Страната, засегната от непреодолима сила или непредвидени обстоятелства, 
е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, 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 или непредвидените обстоятелства. 
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди в действителен 
размер.

Чл. 33. Докато траят непреодолимата сила или непредвидените обстоятелства, 
изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Х.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34.Действието на настоящия договор се прекратява при настъпване на някоя 
от следните хипотези:

1. С изтичане срока на договора и изпълнението на всички задължения по него;
2. По взаимно писмено съгласие на страните;
3. 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.

4. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни част или 
целия обем на поръчката - с 5-дневно писмено предизвестие.

5. По преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато след започване на работа и на всеки 
последващ етап от изпълнението, се установи/ят:

а) че има несъответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
б) други отклонения от предвидените в договора ангажименти.
6. При виновно неизпълнение на задълженията от една от страните по договора -  

с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
7. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) 
дни от настъпване на невъзможността.

8. В други случаи, предвидени в действащото законодателство и настоящият 
договор.

(2) В случаите на ал. 1, т. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава 5-дневен срок на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приведе изпълнението в съответствие с поетите ангажименти и ако 
в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе изпълнението в съответствие с поетите 
ангажименти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно 
уведомление. Договорът се счита за прекратен от момента на получаване на 
уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(3) В случаите на ал. 2 от настоящия член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не 
прекрати договора, ако прецени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докаже, че временните 
отклонения и междинното забавяне могат да бъдат преодолени и крайният срок ще бъде 
спазен, както и качественото и количествено изпълнение на обекта на договора. Във 
всички случаи обаче, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на преценка и може да 
прекрати договора по реда на ал. 2 на настоящия член, независимо от обосновката на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 35. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно, без 
предизвестие, в следните случаи:

1. при забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 10 дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство 

по несъстоятелност или ликвидация;
3. при системно неизпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. при прекратяване на юридическо лице -  страна по договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 
лице е установено.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 3-дневно 
предизвестие, без дължими неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. 
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните 
за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 
по изпълнение на договора.

Чл. 36. (1) При прекратяване действието на договора, ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ е 
длъжен да предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и 
предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, свързани с изпълнението на поръчката, 
както и всички стоки и материали, доставени и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ..

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и тя е полезна за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи парична сума съответна на изпълнението.

(3) Когато със сила на присъдено нещо, бъдат присъдени суми, различни от 
уговорените в настоящия договор, в отношенията между страните важи уговореното в 
настоящия договор до окончателното погасяване на правоотношението по него.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 37. (1) Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват в съответствие със 
законите и действащите в Република България разпоредби, като всички действащи и 
влезли в сила нормативни актове, след подписване на настоящия договор, имат 
задължителна сила за страните.

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 38. Изменение на настоящият договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки в относимите 
случаи.

Чл. 39. Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по 
него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата 
страна да изпълнява своите задължения по същия начин.

Чл. 40. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети 
лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на 
договора.

Чл. 41.(1) Всички уведомления, съобщения, документи и др. между страните във 
връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават чрез



препоръчана поща /с обратна разписка/, по електронна поща, факс, предадени лично или 
чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За целите на настоящия договор, данните и лицата за контакт на страните са, 
както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А
Тел.: (084) 660 091, 660 092
Факс:(084) 660 090
Ел. поща: obshtina@razgrad.bg
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски, ул. 

„Прилеп“ № 2, вх. 11, ет. б, ап. 51
Тел.: 089 703 бб22;089 8431424 
e-mail: gdelectrogroup@abv.bg
Лице за контакт: Георги Пенчев -  управител, инж. Драгомир Павлов -  гл. 

инжинер
(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;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на постъпване в ел. система -  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 3 {три) 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 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Чл. 42. Този договор изразява всички уговорки по включените в него въпроси, 
като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, 
потвърждения, обещания и други подобни се обезсилват от този договор, с изключение 
на изрично посочените в него.

Чл. 43. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна.

Чл. 44. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението 
и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на 
действащата нормативна уредба.

Чл. 45. (1) При възникване на спор от каквото и да е естество между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с договора или произтичащи от него, 
страните ще положат всички усилия за решаване на спора по пътя на договарянето.

(2) Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез 
преговори, то В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  или И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  могат да изпратят 
уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред.

mailto:obshtina@razgrad.bg
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Неразделна част към настоящия договор е Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра -  два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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