
ДОГОВОР

Днес, 11.08.2014 год. в гр.Смолян, на основание проведено възлагане по реда на чл.14, 
ал.4, т.2 от ЗОП, между

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  Областно пътно управление -Смолян, със седалище и адрес на 
управление -  гр.Смолян 4700, бул.»България» № 79, с ЕИК 0006950890167 представлявано 
от инж. Костадинка Георгиева Миланова -  Директор от една страна 

и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  „ТЕМПЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление -  

гр.Пловдив, п.к.4004, р-н Централен, бул."Кукленско шосе" № 52, идентификационен код 
Булстат/ЕИК 115628318, представлявано от Атанас Тодоров Лозанов, от друга страна, се 
сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извър
ши: „Доставка на климатична техника - 4 (четири) броя за нуждата на ОПУ-Смолян”

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката, предмет на горе
споменатата процедура в срок от 10 /десет/ дни, считано от датата на подписване на 
настоящия договор.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената на договора е 2416.00 ( две хиляди четиристотин и шестнадесет/
лв. без ДДС съгласно „Ценовата оферта” неразделна част от този договор и 2899.20 (две 
хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) лв. с ДДС.

(2) Цената по предходната алинея включва цялостното извършване на доставката, 
включително монтажа на климатичната техника, гаранционното обслужване, както и печалба 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Плащането по настоящия договор ще се извърши от Централната 
администрация на АПИ в 15-дневен срок, след представяне на следните документи:

(2) Предавателно -  приемателен протокол за доставка на климатиците с всички 
окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и ползване на 
български език;

(3) Инсталационен приемо-предавателен протокол за всеки един климатик.
(4) Фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

упълномощен представител.
(5) В случай, че посочените в ал.4 документи са нередовни или не са комплектовани, 

същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на нередностите.
(6) Плащането ще се извършва по банков път в срока по ал.1.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Обслужваща банка: Булбанк АД Пловдив
IBAN: BG44UNCR76301043982900
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметката: Атанас Тодоров Лозанов



IV. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на 
климатиците съгласно техническите стандарти за качество и безопасност като представя при 
предаване на климатиците съответните сертификати.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички дефекти в 
рамките на гаранционния срок от 36 (тридесет и шест) месеца, който започва да тече от 
датата на подписване на инсталационния протокол за всеки един климатик.

(3) Гаранционната поддръжка осигурява техническа помощ на място в рамките на 48 
(четиридесет и осем) часа от заявяването на повредата и отстраняване на повредата в 
рамките на 5 (пет) дни след констатиране на дефекта.

(4) При визитата на сервизен екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съставя констативен 
протокол за извършеното техническо обслужване в два еднообразни екземпляра .

Чл. 6. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 
задълженията по Договора, включително и на задълженията за гаранционно обслужване, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, удостоверяващи, че е 
предоставена Гаранция за изпълнение на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 72.48 /седемдесет и два лева 
и четиридесет и осем стотинки/ лева без ДДС, представляващи три на сто от Цената за 
изпълнение на договора без ДДС.

(3) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума 
(депозит), преведена по Набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на 
гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 5 ал.2.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от 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 ВЪЗЛО
ЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на 
начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за 
изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

(4) В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на 
договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията 
по реда на чл. 10, ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение.
Чл. 10. (1) В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на Договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в случаите по ал. 1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този Договор след като даде достатъчен срок за 
изпълнение на задължението за възстановяване, но не повече от 10 (десет) д н и ./ /

офисПаде^^ / 2



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката с грижата на добрия 

търговец, като спазва представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поканата условия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката и монтаж по една 
Климатична техника на следните места, съгласно условията в поканата, както следва:

- Административната сграда на ОПУ -  гр.Смолян, бул.България №79;
- Административната сграда на РПС- гр.Чепеларе, ул.Васил Дечев №97;
- Административната сграда на РПС- гр.Девин, ул.“Освобождение“ №40;
- Административната сграда на РПС- с.Средногорци, обл.Смолян.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме доставената климатична техника и съдейства за извършване на монтажа.
2. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимата сума на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 13. Доставката се счита за окончателно предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подпис

ването на приемо-предавателен и инсталационен проткол за всеки един климатик.
Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме доставката, ако открие 

съществени недостатъци и различия от първоначално зададените изисквания.
(2). Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той 

дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 15. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна 

дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско 
гражданско и търговско законодателство.

Чл. 16. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор от 
уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % ( нула цяло и 
едно на сто) от общата цена по настоящия договор за всеки просрочен ден след това, но не 
повече от 10 %  ( десет на сто).

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задъл
жения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за 
претърпените вреди от сключването на договора.

Чл. 18. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възло
жената доставка с повече от 10 (десет) дни или няма да извърши поръчката по уговорения 
начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. За претърпените 
вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да йе разпростра
нява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, /вързани с
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търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или други 
права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществена поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени 
поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 20 (1) Ако при извършване на поръчката възникнат препятствия за изпълнение на 
настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея 
разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за 
тези препятствия.

(2). Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не 
носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят 
от другата страна.

(3). Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по 
отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 21. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 
да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

(2). При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е 
длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 22. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 23. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 
свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 
двустранни писмени споразумения.

Чл. 24. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс.

Чл. 25. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Ценова оферта;
2. Техническа оферта;
3. Гаранция за изпълнение на договора.
Чл. 26. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 4700 гр, Смолян, бул.’’България” № 79;
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 4004 гр. Пловдив, бул."Кукленско шосе" № 52;

Гл.юрисконсулт олян -  /СвМладенов/
Съгласувал:

ИЗПЪЛНИ
/
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