
 

Д О Г О В О Р 

 
за доставка и монтаж на обезмъглителна инсталация за  закрит плувен басейн на ЦДГ 

„Велимира”  

 

 

Днес, …………………….2015г.  в гр.Пловдив между:                                                                                                                                                                                                                                   

 

1. РАЙОН „ТРАКИЯ” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ЕИК 0004715040084, със седалище 

и адрес на управление: гр. Пловдив, Район “Тракия”, бул. „Освобождение” № 63, 

представляван от Костадин Димитров – Кмет и Мария Миневска – Директор Дирекция 

„ФАПО и УС”, наричан по – долу за краткост Възложител от една страна и 

2. ……………………………………………………, наричано за краткост Изпълнител, 

от друга страна, 

и на основание чл. 258 и сл. от ЗЗД, чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП от друга страна,  

се сключи настоящия договор за следното: 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка и монтаж на 

обезмъглителна инсталация за закрит плувен басейн на ЦДГ „Велимира” в Район „Тракия”. 

Предметът на настоящия договор включва доставка, монтаж и настройка на 

обезмъглителната камера, въздуховоди и решетки, в това число и демонтаж на 

съществуващи въздуховоди при необходимост. Параметрите на обезмъглителната камера са 

посочени в офертата на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 2 Място на доставката – ЦДГ „Велимира” в Район „Тракия”. 

 

СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 3 Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му. 

Чл. 4 Срокът за изпълнение на доставката е от …………. дни, считано от датата на 

подписване на настоящия договор. 

 

ЦЕНА 

 

Чл. 5 Стойността на договора е ……….. лв. /девет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. 

Чл. 6 Цената, предложена от Изпълнителя, включва всички разходи, необходими за 

доставка, монтаж и настройка на обезмъглителната камера, въздуховоди и решетки, в 

това число и демонтаж на съществуващи въздуховоди при необходимост. 

Чл. 7 Плащането на доставката се извършва по следния начин: 

а/ междинно плащане в размер на 70% от стойността на договора или ………. /…………./ 

лв. без ДДС – в 30-дневен срок от извършване на доставката и монтажа на 

обезмъглителната камера, доказано с приемо-предавателен протокол и фактура. 

б/ окончателно плащане – размер на 30 % от договора или ……… /………/ лв. без ДДС – 

в 30-дневен срок от приключване на изпитванията на доставеното и монтирано 

оборудване, чрез представяне на протокол от контролна лаборатория за постигнати 

параметри по санитарни норми и фактура. 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 



Чл. 8 Изпълнителят се задължава да достави и монтира на свой риск стоките, предмет на 

договора по начин, който да отговаря на техническите спецификации, определени със Закона 

за техническите изисквания към продуктите и конкретните технически параметри на 

уредите. 

Чл. 9 При доставянето на стоките задължително се представят сертификати за качество и 

декларации за съответствие, както и гаранционни карти. 

Чл. 10 Транспортът по доставката се осигурява от Изпълнителя. 

Чл. 11 Изпълнителят се задължава да предаде екзекутивна документация, за която не се 

дължи отделно плащане от посочената в чл. 5 от настоящия договор цена. 

Чл. 12 Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на доставката.Изпълнителят има право да иска приемане на доставката чрез 

определено от Възложителя лице. 

Чл. 13 Изпълнителят има право да получи уговореното възнаграждение за извършената 

доставка. 

Чл. 14 Гаранционният срок, предложен от Изпълнителя, е ………… месеца след въвеждане в 

действие на вентилационната инсталация, считано от датата на приключване на 

изпитванията. 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 15 Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя доставената и монтирана стока по 

цени, съгласно предложението на Изпълнителя, в сроковете и начина, регламентирани в чл. 7 

договора. 

Чл. 16 Възложителят е длъжен да приеме доставката чрез подписването на приемо-

предавателен протокол. Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя се 

осъществява от ст. експерт „ОВИ” при Район „Тракия” 

Чл. 17 Възложителят има право да иска от Изпълнителя да осъществи доставката в срок и без 

отклонения. 

Чл. 18 Възложителят има право, когато Изпълнителя се е отклонил от изискванията за 

доставката, да откаже приемането й, както и да откаже да заплати съответното 

възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора. 

 

ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 19 Приемането на стоките се осъществява след извършването на монтажа и изпитванията 

на системата. Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 

екземпляра от упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица. 

Чл. 20 Рекламации по количеството на доставката се правят в момента на подписване на 

приемо-предавателния протокол по т. 19 от страните по договора. Рекламации относно 

качеството и скрити дефекти се правят в 14-дневен срок от откриването им. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 21 Договорът се прекратява: 

 21.1. С изпълнение на всички задължения на страните 

 21.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено 

 21.3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на поръчката 

 21.4. Договорът може да бъде прекратен едностранно от Възложителя чрез 7-дневно 

предизвестие, когато Изпълнителят не извърши доставката в сроковете, договорени между 

страните. 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 



Чл. 22 Гаранцията за изпълнение на договора се определя от възложителя в размер на 

4/четири/ % от стойността на договора без ДДС, равна на …………… лв. /………………/  

(2) Гаранцията се предоставя при сключване на договора.  Разходите по 

обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от изпълнителя. В случай, 

че срокът на гаранцията изтече преди окончателното изпълнение на договора, изпълнителят 

се задължава своевременно да я продължи с подходящ срок. 

(3) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, 

гаранцията се освобождава в двумесечен срок, считано от пълното изпълнение предмета на 

договора. 

(4) Възложителят има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора 

при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на изпълнителя, в това число 

при едностранно прекратяване на Договора от възложителя,  поради виновно неизпълнение 

на задължения на изпълнителя по Договора;  

  (5)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 

на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентен съд. В този случай се прилага изречение второ на ал.2 на настоящия член 

относно срока й. 

(6) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на 

изпълнителя по отстраняване на констатирани забележки в гаранционните срокове. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено изпълнителя за констатираните недостатъци. 

Чл. 23 Възложителят има право на неустойка за забава на изпълнението, за всеки ден забава 

по 0.5 %, но не повече от 10 % от стойността на заявените и недоставени количества. 

Чл. 24 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло. 

 При неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско 

законодателство. 

 Договорът се сключи в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за 

изпълнителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

КМЕТ на Район “Тракия”:      

 (Костадин Димитров)       

 

Директор Дирекция „ФАПО и УС”: 

   (М. Миневска) 

 

Гл. юрисконсулт: 

  (Т. Иванова) 


