
       
ПРОЕКТ! 

 

ДОГОВОР  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Днес, ……….2020 година в гр. Видин, между: 

1. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, ЕИК 815123415, със 

седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Широка” № 18, телефон: 094 601 

078, е-mail: office@vik-vidin.com, представлявано от управителя инж. Георги 

Владимиров Владов, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  

         и 

2. ..................................., ЕИК ................., със седалище и адрес на 

управление: ......................................, телефон: ................, факс: .................., e-

mail: .........................., представлявано от ........................, наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”,на основание ......................................, се сключи този договор 

за следното: 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. С този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставки на  

железен трихлорид /ферихлорид//по-нататък: ферихлорид/ за химичното доотстраняване 

на фосфора в биологичното стъпало на пречиствателната станция за /ПСОВ/, както и за 

кондициониране на утайката преди обезводняването и с камерни филтър-преси по цени 

и с качество, съгласно  посоченото в техническата и ценова оферта, с която е 

участвал в обществената поръчка, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща 

същите по фиксираните цени, посочени в   ценовата оферта  на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. Доставяният ферихлорид – течен разтвор, трябва да притежава 

следните качества: 

а/ да има съдържание на ферихлорида – FeCl3 – минимум 40 %; 

б/ да съдържа Феросоли като Fe2+ - максимум 0,5 %; 

в/ да съдържа свободен хлор - максимум 0,01%; 

г/ да е с киселинен еквивалент от 10 до 12,8 Mol NaOH/l; 

д/ към момента на доставката на ферихлорида трябва да не е изчерпан повече 

от 30% от срока му на годност. 

 

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възлага доставка на стоките/изделията, предмет 

на договора, по количество и вид, съобразно възникналите си потребности, с 

предварителни писмени заявки за срока на договора.  

 

2. ДОСТАВКА 
2.1. При изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спази 

следните изисквания: 

       2.1.1. Редовните доставки да се извършват в срок от ... (...........) дни от датата 

на направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка за всяка доставка, така, както 

е посочено в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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      2.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение при аварийно възникнали нужди 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши бърза (аварийна) доставка в срок от ... (...........) 

дни от датата на направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка. 

2.2. Доставката се извършва  франко  ПСОВ в гр. Видин, като всички 

разходи по изпълнение на доставката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя ферихлорида в собствени оборотни съдове, 

отговарящи на изискванията за съхранение и транспорт, които след доставката се 

освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се връщат. 

2.3.Всяка доставка трябва да бъде съпроводена със: сертификат за качество 

на продукта, анализно свидетелство, декларация за произхода, партиден №, дата 

на производство, срок на годност, а първата доставка – и с информационен лист за 

безопасност. При липса на документите по т. 2.3. доставката не се приема. 

2.4. Доставката задължително трябва да е придружена с фактура - оригинал, 

в която се записва номера на договора, по който се осъществява доставката. 

 2.5. Предаването на доставките по всяка една   заявка  се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за 

всяка от Страните  

 

 

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1. За изпълнението на всяка една доставка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплати по банков път нейната стойност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

цените и начина на плащане, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 30 

(тридесет) дни от датата на доставката, придружена с фактура.Цената на 

доставяният ферихлорид е ………………………. лева без ДДС за един тон. Тази 

цена не може да бъде увеличавана  в срока на действие на договора. 

3.2. Цената на доставяният ферихлорид е ………………………. лева без 

ДДС за един тон. Тази цена не може да бъде увеличавана  в срока на действие на 

договора.Посочената  цена в ценовата оферта не могат да бъдат променяни в 

срока на действие на договора. При достигане на  максималния праг, посочен в чл. 

20,....... от ЗОП, договорът се прекратява и се пристъпва към предвидената в 

Закона за обществени поръчки процедура за избор на изпълнител. 

3.3. За приети и подлежащи на заплащане ще се считат само тези доставки, 

за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е установил съответствие с представените  в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  документи, сертификати, както и наличие на съпровождащи 

документи. 

4. КАЧЕСТВО 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя стоките, предмет на този 

договор, отговарящи на техническите характеристики на действащите в 

Република България стандарти и на изискванията на Европейския съюз, което се 

удостоверява със сертификат за качество, издаден от лицензирано лице. 

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да извършва входящ контрол на всяка 

доставка за анализ на показателите съгласно посочените в т 1.1. При констатиране 

на несъответствие на резултатите от анализа с изискванията /некачествено 
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изпълнение/ това се отбелязва в протокол, а пратката се връща на ДОСТАВЧИКА 

за негова сметка и риск. 
4.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е съгласен с констатацията или ако тя е 

извършена в отсъствие на негов представител, пратката се изпраща за анализ в 

лицензирана лаборатория, чието заключение е задължително за страните.  

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане на ДОСТАВЧИКА за доставката до 

издаване на заключението по т.4.3., както и ако със заключението се потвърди 

некачественото изпълнение.  

 

 

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 5.1. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е в размер на 2  % ( два  процента) от прогнозната стойност на 

обществената поръчка, а именно ...... (..........................) лв. 

 5.2. При липса на възражения по изпълнението на договора, в срок от 10 

(десет) работни дни след изпълнение на договора и извършване на всички 

плащания по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без 

да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията при 

прекратяване на договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое 

от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави 

изпълнението на задълженията си по договора с повече от 30 (тридесет) 

календарни дни. 

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да 

го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

5.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за 

решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може 

да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 
6. НЕУСТОЙКИ 

6.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни доставката в сроковете по т. 2.1.1. и 

т. 2.1.2. от договора, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % 

(пет процента) от стойността на доставката за всеки ден забава, но не повече от 

стойността на заявената доставка. 

6.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши плащането в срока по т. 3.1. 

от договора, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % (пет 

процента) от стойността на доставката за всеки ден забава, но не повече от 

стойността на заявената доставка. 

6.3. При неточно или непълно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

той дължи неустойка в размер  на 10 % (десет процента) от стойността на 

недоставените изделия, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

прекрати договора едностранно и без предизвестие.  

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 

половината от стойността на доставките със същия предмет, направени в 
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предходната календарна година, ако по негова вина ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали 

договора. 

6.5. Уговорените неустойки не препятстват търсенето по общия ред на 

обезщетения за по-големи вреди.   

6.6. Страните по този договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

  6.7. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

  6.8. Страната, засегната от непреодолима сила, 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 от 5 

(пет) работни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване 

се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

  6.9. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 6.10. Ако непреодолимата сила продължи повече от шест месеца, страната 

която не се ползва от освобождаването от отговорност може да поиска от другата 

страна договора да бъде прекратен. 

 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
7.1. Настоящият договор се прекратява: 

7.1.1. при изтичане срока на действието му; 

    7.1.2. при взаимно съгласие на двете страни и под условие, че с това 

не се нарушават разпоредби на Закона за обществените поръчки; 

  7.1.3. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши плащане, след като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил точно задълженията си по договора; 

  7.1.4. при настъпване на форс-мажорни обстоятелства, при които 

едната или и двете страни не са в състояние да продължат да изпълняват 

задълженията си по договора.  

7.2. При едностранно прекратяване на договора, изправната страна изпраща 

на неизправната предизвестие за прекратяване на договора в от 30 (тридесет) дни 

преди датата, от която прекратява договора. 

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

е налице едно или няколко от следните обстоятелства: 

7.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал 

това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, 

посочен в офертата му; 

7.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави изделие, с марка, модел или 

производител, различни от посочените в техническото предложение; 

7.3.3. При  повторно неизпълнение  от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на 

сроковете за редовни и/ или бързи (аварийни) доставки, посочени в техническото 

предложение и в точки 2.1.1 и 2.1.2 на настоящия договор; 

7.3.4. В случаите на т. 6.4. от договора. 
 

8. ИЗМЕНЕНИЯ 
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8. Изменение на договора се допуска по изключение в предвидените от 

закона случаи и при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 
          

9. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. Договорът се сключва за срок от шест месеца и влиза в сила 

от .................. 

9.2. Място на изпълнение на договора е ПСОВ   гр. Видин. 

 

10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
  10.1. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 

изпълнението, неизпълнението, прекратяването или развалянето на този договор и 

разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или 

предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 

10.2. За целите на този договор данните за контакт на страните са както 

следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Видин 3700, ул. „Широка“ № 18 

Телефон: 094 601 078; e-mail: office@vik-vidin.com 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ............................................................. 

Телефон: ...................; Факс: .....................; e-mail: ................................... 

 

 10.3. Когато някоя от страните е променила данните си за контакт, посочени 

в договора, без да уведоми за това другата страна, съобщенията ще се считат за 

надлежно връчени. 

  10.4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от 

компетентния съд в Република България. 

  10.5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство. 

  10.6. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 

задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите 

посочени в ЗОП. 

  Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
„Водоснабдяване и канализация                         ……………………  

- Видин” ЕООД                                                  

 

 

Управител:_________________                                Управител: _________________. 

Георги Владов          


