
Д О Г О В О Р 

№ ОСИРУТ- 88 

Днес,21.07.201 бгодина в гр.Тополовград, между 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр. 
Тополовград, пл."Освобождение" № 1, ЕИК 0009704640218, представлявана от 
БОЖИН ПЕТРОВ БОЖИНОВ - Кмет на общината и Станко Христов Станков -
главен счетоводител на звено „Социални услуги", дейност "ДСП", наричана по-
нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и 
„Ейджи-Вж"ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул."Стара 
Планина", бл.36, вх.А, ап.23, вписано в тъдговския регистър с ЕИК 202635438, 
представлявано от Атанас Йорданов Йортшов - управител, от друга страна, 
наричано по-долу ДОСТАВЧИК 

във връзка с чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки се сключи 
настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да извърши 
"Доставка и монтаж на аспирация за Домашен социален патронаж" 
Тополовград по вид, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

2. Срокът за изпълнение на настоящия договор е 30 (тридесет) 
календарни дни. Същият започва да тече от датата на подписване на договора. 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

3. Стойността на настоящия договор е 4 250.00 (четири хиляди 
двеста и петдесет) лева. Това е окончателна цена и не подлежи на 
увеличение. 

4. Заплащането ще се извършва с платежни нареждания по 
банковата сметка на ДОСТАВЧИКА в срок от 7 (седем) дни след представяне 
оригинална фактура за дължимата сума и приемно-предавателен (констативен) 
протокол за извършените дейности. 

4.1. За покриване на начални разходи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще получи 
Аванс в размер на 2 250.00 (две хиляди двеста и петдесет) лева, в срок до 7 
(седем) дни след представяне на оригинална фактура за дължимата сума. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

5. Възложителят има право: 
- да упражнява контрол и извършва периодични проверки за 

качеството и количеството на извършената работа като изисква от Изпълнителя 
съответните документи, удостоверяващи хода на работата; 

- да направи отбив от цената; 



- да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на 
ДОСТАВЧИКА; 

- Възложителят се задължава да определи лице, което ще упражнява 
инвеститорски контрол в срок от три дни от подписването на договора; 

- Възложителя е задължен да заплати цена в размера, по начина и в 
срока, уговорени в настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

6. ДОСТАВЧИКА има право да получи цена в размера, по начина и в 
срока, уговорени в настоящия договор. 

8. ДОСТАВЧИКА се задължава да спазва изискванията за техническа 
безопасност и здравословни условия на труд. 

9. ДОСТАВЧИКА се задължава по време на изпълнение на 
дейностите, предмет на договора, да не затруднява дейността на домашния 
социален патронаж, да опазва и не уврежда околната среда и след приключване 
на работата да почисти и отстрани цялата своя механизация, излишни материали, 
отпадъци и други. 

VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ 

10. При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по 
договора неизправната страна дължи неустойка върху стойността на 
неизпълнението или забавеното изпълнение по 0.1% на ден. 

Настоящия договор се състави в три еднообразни еднообразни 
екземпляра - по един за страните и един за регистъра в общината. 

Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД 
ТОПОЛОВГРА/ 

1 
КМЕТ: 
Божин Бо. 

ГЛ. СЧЕТОВОДИ 


