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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 
за доставка на консумативи и резервни части сервизно обслужване на косачна/ 

резачна  техника по СОП№ 
  
  
 Днес, ........................г., в гр. Пловдив, се сключи настоящият договор между:  

1. ОП “ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ”  - Община Пловдив, ЕИК по Булстат 
0004715040100, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64а, представлявано 
от Стоян Алексиев – директор, упълномощен със заповед №13ОА1136/09.05.2013г. на 
Кмета на Община Пловдив,   наричано по-долу накратко “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” , от една страна 
и  

 
2. ……………………, със седалище и адрес на управление: ..................., ул. …………., 

ЕИК ……………..,  представлявано от …………, наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,  
от друга. 

 
Страните се съгласяват на следното:           
                                                                                                                                                                                                   
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

снабдява ОП „Градини и паркове” с консумативи и резервни части за косачна/резачна 
техника (наричани по нататък стоките), и да извършва сервизно обслужване на 
косачна/резачна техника на ОП «Градини и паркове» - Община Пловдив по СОП №……….. 
съгласно представената оферта вх.№ ………. - Приложение №1, която е неразделна част от 
настоящия договор , срещу тяхното заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) Доставките се извършват по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заяви всички видове стоки съгласно Приложение №1.  

Чл. 2. (1) Цената, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за доставка на стоките е 
крайната доставна цена на стоките, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочена в лева (с 
ДДС) в Приложение №1 към настоящия договор.  

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на 
работата по сервизното обслужване  - часова ставка на ремонтните дейности в размер на ….. 
лева/1 трудочас с включен ДДС. 

(3).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно от посочената в ал. 2  цена, 
цената на резервните части, вложени в ремонтите на косачките/резачките, непосочени в 
Приложение №1 , като видовете, количествата и тяхната стойност се вписват в ценова листа 
и протокол, които задължително се представят предварително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
утвърждаване на заявка с посочени видове, необходими количества и цена .  

(4). Ако не е спазен реда по този договор Възложителят може да откаже да 
възстанови цената на вложените резервни части при извършването на ремонта. 

(5). Възложителя може да изиска или предложи други ценови оферти за резервни 
части, които ще се влагат при ремонта   

(6). Договорената цена не подлежи на изменение от страните по настоящия договор, 
освен в случаите на чл. 43, ал. 2  от Закона за обществените поръчки.  

(7). Стойността на настоящия договор е не повече от 34000 лв. с ДДС по СОП №1/ 
45198,80 лв. с ДДС по СОП №2. 

 Чл. 3. (1) Плащането е в срок до …..дни след доставката въз основа на фактура и 
приемо-предавателен протокол и/или протокол за  извършен ремонт  чрез банков превод по 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 (2) Банковите разходи по превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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 Чл. 4. (1) Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в 
срок до …………….. дни след заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 (2) В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен веднага да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящото 
закъснение, за причините, водещи до закъснение, и за възможностите и възможния срок за 
доставка. Съобщаването е писмено. В противен случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ губи правата 
си по този договор. 
 (3) Място на доставяне на стоките по този договор е: краен получател – склада на 
ОП “Градини и паркове”, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64а. Собствеността и рискът от 
случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
момента на приемането им на мястото на доставяне. 

Чл. 5 Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
техническите стандарти на производителя. 
 Чл. 6. (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 
страна дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на 
неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% от стойността на 
неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те 
надхвърлят договорената неустойка.  
 (2) При забава в доставката, продължила повече от половината от уговорения в чл. 4 
срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно изцяло или 
частично договора, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение с 
предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този 
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
вреди поради прекратяването на договора.  
 Чл. 7. (1) Договорът е със срок на действие до 31.05.2014г. 
 (2) Договорът се прекратява: 
 - с изтичане на уговорения срок; 
 - при изчерпване на стойността; 
 - по взаимно съгласие на страните; 
 - с писмено едномесечно предизвестие на една от страните; 
 - от възложителя при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП; 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – 
по един за всяка страна. 
 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 Директор: ............................    Управтител: ............................... 
  /Стоян Алексиев/          /                          / 
 
 Гл. счетоводител: ................................. 
  /Юлия Лазарова/ 


