
ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем "а" от ЗОП 

№ОСИРУТ- 132 

Днес, 04.04.2016 година, в гр. Тополовград, на основание чл.101е от ЗОП и 
утвърден от Кмета на Община Тополовград Протокол от 10.03.2016 година на комисията, 
назначена със Заповед № 121 от 24.02.2016 година 

се сключи настоящият договор между: 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, с адрес на управление Тополовград, пл. 
"Освобождение" № 1, ЕИК по БУЛСТАТ № 000970464, представлявана от БОЖИН 
ПЕТРОВ БОЖИНОВ - Кмет и ДИНКА ИЛИЕВА МИХОВА - Главен счетоводител, 
наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
„АВС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД град Ямбол, ЕИК 128031110, със седалище и 

адрес на управление: град Ямбол-8600, ул. „Индже войвода" № 35, представлявано от 
инж.Николай Георгиев Георгиев - управител от друга страна, наричан по-долу 
ДОСТАВЧИК 

за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да достави . за 
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните бетонови изделия, наричани за краткост 
СТОКИ: 40 000 (четиридесет хиляди) броя тротоарни плочки с размери 30/30/4 см; 1 
400 (хиляда и четиристотин) броя улични бордюри с размери 50/35/18 см; 400 
(четиристотин) броя градински бордюри с размери 50/16/8; 2 400 (две хиляди и 
четиристотин) метра телена мрежа 45/45 мм, Н= 1.50 м за ограда; 1 000 (хиляда) 
метра бодлива тел за ограда поцинкована, ф 2 мм; 100 (сто) кг мека поцинкована 
тел за закрепване на оградна мрежа и 30 (тридесет) тона или 600 (шестстотин) 
торби портланд цимент, сив съгласно Ценовото предложение, неразделна част от 
настоящия договор. 

(2) Параметрите на СТОКИТЕ са посочени в Количествено-стойностната сметка, 
неразделна част от настоящия договор. 

(3) СТОКИТЕ да бъдат доставени на следния адрес: град Тополовград, област 
Хасковска, склада на община Тополовград. 

(4) Количествата са определени в зависимост от приетите с Офертата единични 
цени. Възложителят може да ги променя съобразно нуждите си и в рамките на 
договорената стойност. 

II. СРОК 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от 
страните. 



(2) Срокът за изпълнение на доставката на една партида е 3 (три) календарни 
дни, считано от датата на подадената заявка. 

(3) Срокът за изпълнение на договора е 31.11.2016 година или до изчерпване на 
договорираната по чл. 3 сума. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Общата стойност по договора за доставка е 54 487.0 {словом: петдесет и 
четири хиляди четиристотин осемдесет и седем) лева без включен ДДС и 65 384.40 
(словом: шестдесет и пет хиляди триста осемдесет и четири и 0.40) лева с включен 
ДДС, в т. число: за доставка на бетонови тротоарни плочки, сиви с размери 30/30/4 см 
36 080.00 (словом: тридесет и шест хиляди и осемдесет) лева без включен ДДС и 43 
296.00 (словом: четиридесет и три хиляди двеста деветдесет и шест) лева с включен 
ДДС; за доставка на бетонови бордюри, улични, сиви, с размери 50/35/18 см 7 700.00 
(словом: седем хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС и 9 240.00 (словом: девет 
хиляди двеста и четиридесет) лева с включен ДДС; за доставка на бетонови бордюри, 
градински, сиви, с размери 50/16/8 см 552.00 (словом: петстотин петдесет и два) 
лева без включен ДДС и 662.40 (словом: шестстотин шестдесет и два и 0.40) лева с 
включен ДДС; за доставка на телена мрежа за ограда 45/45 мм, Н 1.50 м 5 712.00 
(словом: пет хиляди седемстотин и дванадесет) лева без включен ДДС и 6 854.40 
(словом: шест хиляди осемстотин петдесет и четири и 0.40) лева с включен ДДС; за 
доставка на бодлива тел за ограда ф 2 мм 150.00 (словом: сто и петдесет) лева без 
включен ДДС и 180.00 (словом: сто и осемдесет) лева с включен ДДС); за доставка на 
поцинкована тел за закрепване на телена мража ф 1.8 мм 165.00 (словом: сто 
шестдесет и пет) лева без включен ДДС и 198.00 (словом: сто деветдесет и осем) 
лева с включен ДДС и за доставка на цимент, портлад, сив в торби по 50 кг 4 128.00 
(словом: четири хиляди сто двадесет и осем) лева без включен ДДС и 4 953.60 
(словом: четири хиляди деветстотин петдесет и три и 0.60) лева с включен ДДС. 
Тази стойност е окончателна, определена в рамките на прогнозната стойност и в 
съответствие с приетите съгласно Офертата единични цени и включва всички разходи с 
включен ДДС, транспортни разходи франко получател, печалба, търговска отстъпка в 
полза на Възложителя и всички други разходи, които ще бъдат направени във връзка и 
по време на изпълнение на поръчката и няма да бъде променяна по време на 
изпълнение на договора. 

Чл. 4. Плащането на СТОКИТЕ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков 
превод по сметка на ДОСТАВЧИКА в срок до 10 (десет) работни дни от 
представянето на оригинална фактура за дължимата сума, придружена с приемо-
предавателни протоколи, съответните сертификати и стандартизационни документи. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой 
риск СТОКИТЕ в оригинална опаковка с ненарушена цялост. 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предаде СТОКИТЕ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол. 

Чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за осъществяване на доставката. 

Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да иска приемане на доставката чрез 
определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. 
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Чл. 8. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение по чл. 3 за извършената доставка, при условията и в срока на чл. 4 от 
настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 
ДОСТАВЧИКА за изпълнение на договора. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ДОСТАВЧИКА доставените 
СТОКИ, чрез подписване на приемо - предавателен протокол. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ДОСТАВЧИКА съответното 
възнаграждение за изпълнената доставка, при условията и в срока съгласно чл. 3 от 
настоящия договор. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ДОСТАВЧИКА да осъществи 
доставката в срок и без отклонения. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ДОСТАВЧИКА се е отклонил от 
изискванията за доставката по чл. 1 от настоящия договор, да откаже приемането на 
част или цялото количество СТОКИ, както и да откаже да заплати съответното 
възнаграждение, докато ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни своите задължения съгласно 
договора. 

VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 
РИСКА 

Чл. 14. (1) Приемането на доставените количества СТОКИ се извършва в 
момента на разтоварването им на посочения в чл. 1, ал. 3 от настоящия договор адрес. 

(2) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 
(два) екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА лица. 

Чл. 15. Рекламации по количествата на доставените СТОКИ могат да се правят 
само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните. 

Чл. 16. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен 
срок от откриването им, но не по-късно от 6 (шест) месеца, считано от датата на 
доставката. 

Чл. 17. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по 
договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните СТОКИ от 
контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се 
съставя надлежен протокол. 

Чл. 18. Собствеността върху доставените СТОКИ се прехвърля на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането им от негова страна на посочения в чл. 1, 
ал. 3 от настоящия договор адрес. Рискът от погиването на СТОКИТЕ преминава в 
тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия момент. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява: 
а) с изпълнение на всички задължения на страните; 
б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

доставка. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез 

писмено предизвестие в следните случаи: 
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а) ако ДОСТАВЧИКЪТ не извърши доставката на част или на цялото 
количество стоки в сроковете, договорени между страните; 

б) ако ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни някое друго свое задължение по договора. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без 

предизвестие, когато ДОСТАВЧИКЪТ забави изпълнението на доставката с повече от 
3(три) дни. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ДОСТАВЧИКА обезщетение 
за претърпените вреди от сключването на договора. 

Чл. 20. При забава на ДОСТАВЧИКА, същият дължи неустойка в размер на 0.1 
% върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 
% от стойността по договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането 
й. 

Чл. 21. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0.1%, но не повече от 10 % от стойността по договора. Сумата се добавя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към уговореното възнаграждение при изплащането му. 

Чл. 22. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия 
ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 23. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е парична в размер на 1 
962.00 (хшяда деветстотин шестдесет и два) лева, равняваща се на 3 % от 
стойността по т. 3 от настоящия договор, представена като парична сума, внесена по 
банков път с пл. нареждане от 28.03.2016 година. Същата ще бъде възстановена в 10 
(десет) дневен срок от датата на последната доставка. 

Чл. 24. Гаранцията за изпълнение на договора не се възстановяват при 
неизпълнение или забавено изпълнение на договора. 

Чл. 25. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 
изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и 
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 
финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 
права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. 

Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 
следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Тополовград, пл. „Освобождение" № 1, град 
Тополовград, 

2. за ДОСТАВЧИКА: „АВС Инженеринг-Н" ООД, ул. „Индже войвода" № 35, 
Ямбол - 8600. 

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

Чл. 28. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван. 
Чл. 29. 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, които не могат да променят или 
допълват елементите на договора. 

Чл. 30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и 
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
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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. 31. Неразделна част от настоящия договор е Списъка на материалите, 
Ценовата таблица на СТОКИТЕ и приетата Оферта. 

Чл. 32. 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 - по 
един за всяка от страните и един за регистъра в Община Тополовград. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: - Ценово предложение и приложенията към него; 
Техническо предложение и приложенията към него; 
Гаранция за изпълнение на договора; 
Количествено-стойностна сметка. 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 


