ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ 00016 – 2014 – 0001 – 4 / 23.06.2014 г.
Днес, 23.06.2014 г. в гр.Априлци между:
1.
Община Априлци, със седалище и адрес на управление гр.Априлци, ул. “Васил
Левски“ № 109, БУЛСТАТ: 000291627, представлявана от Бенко Вълев – кмет,
наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
2.
„Карис Груп“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 110554305, със седалище и адрес на
управление гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“ № 36, обслужваща банка „Райфайзен
Банк България“ ЕАД, банкова сметка BGхххххххххххххххххххххх, банков код
RZBBBGS, представлявано от Петко Игнатов Петков, в качеството на
Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
В изпълнение на решение № 150/21.05.2014 г. за определяне на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за туристическа
пътека „Кръста” и Информационно-туристически център”, неразделна част от
изпълнението на Договор за отпускане на финансова помощ № 11/313/00092 от
06.07.2012 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Априлци по мярка 313
”Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.,страните сключват настоящия договор.
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка и
монтаж с предмет: „ Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека
„Кръста” и Информационно-туристически център” по Обособена позиция № 4
Доставка и монтаж на информационни табла и табели за туристическа пътека „Кръста“,
съгласно техническата и ценовата оферта, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна
част от настоящия договор.
(2) Място на изпълнение на доставката и монтажа: гр.Априлци, кв.Център.
II.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата
стойност на договора 3 576 (три хиляди петстотин седемдесет и шест) лева с ДДС (
2 980 лв. данъчна основа и 596 лв. ДДС) съгласно ценовата оферта, представена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедура за определяне на изпълнител, неразделна част от
настоящия договор, в сроковете и при условията на настоящия договор.
(2) Стойността по ал. 1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително
тези по транспорт, опаковка, доставка на активите, монтажа и внедряването им,
пускане в експлоатация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: BG28RZBB91551088034115
BIC: RZBBBGS
Обслужваща банка: „Райфайзен Банк България“ ЕАД
(4) Следният текст във всички разходнооправдателни документи е задължителен
„Разходът е направен съгласно чл. 2 от договор № 00016 – 2014 – 0001 – 4 /
23.06.2014 г. „ Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека
„Кръста” и Информационно-туристически център” по ПРСР „Насърчаване на
туристическите дейности” и сключен договор № 11/313/00092 от 06.07.2012 г.
между Държавен фонд „Земеделие” и Община Априлци.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % от цената по чл.2, ал. 1. Авансът се изплаща в
срок от 30 календарни дни след съгласуване на проведената процедура и
договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ДФЗ-РА и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
банкова гаранция или Запис на заповед.
(6) Сумата на аванса се приспада от окончателното плащане.
(7) Преди всяко плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100 % документална проверка
и проверка по места за изпълнение и удостоверяване на извършването на
заявените за плащане работи, като за всяка документална проверка и проверка
на място се съставя протокол.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в срокове и условия по реда
на ПМС 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на
безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на
разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното
възстановяване на останалата дължима сума. Възложителят подава Заявка за
безлихвен заем до ДФЗ – РА след цялостното изпълнение на предмета на
обществената поръчка „Доставка и монтаж на оборудване за туристическа
пътека „Кръста” и Информационно-туристически център” по всички обособени
позиции.
(9) За финансиране на доставките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва безвъзмездна
финансова помощ в съответствие с условията на сключен договор №
11/313/00092 от 06.07.2012 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община
Априлци по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от Програма
за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
III.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) Срокът на изпълнение на договора е 39 (тридесет и девет) календарни дни,
съгласно техническата оферта, но не по-дълъг от срока на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
(2) Срокът на изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване на
съгласувателно писмо за одобряване на процедурата от ДФЗ.
IV.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 4. (1) Гаранционният срок на доставеното оборудване е както следва: 24 месеца и
започва да тече от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол за
доставки.
(2) Условията за гаранционна поддръжка са както следва:
 Извършване на 12 месечна профилактика в рамките на гаранционния срок;
 Извършването на всички необходими фактически и технически действия,
необходими за поддържане на съоръжението в изправност до изтичане на срока
по чл.4, ал.1 от настоящия договор.
 Отстраняване на всички недостатъци и повреди, които препятстват ползването
на съоръжението за сметка на изпълнителя, когато недостатъците не се дължат
на неправилна експлоатация;
 Максимално време за реакция на екипа по поддръжка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
време на гаранционния срок от получаването уведомление за възникнал проблем
72 часа.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените активи са нови.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълни доставката качествено, точно в срок до 39 (тридесет и девет)
календарни дни, считано от датата на получаване на съгласувателно писмо за
одобряване на процедурата от ДФЗ, съгласно ценовата и техническата оферта,
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открита процедурата за определяне за
изпълнител.
(2) Да уведоми и съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставката на
активите.
(3) Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки материални
ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на
договора.
(4) Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарната безопасност и всички
други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в
приложимата област.
(5) Активите трябва да отговарят на нормативно установените изисквания за
качество и съответствие, което се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
документи и сертификати за съответствие.
(6) Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при
приемането му от съответните органи.
(7) Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има
опасност за забавяне или нарушаване на изпълнението на доставката.
(8) Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси,
както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
(9) Да съхранява и запазва поверителността на всички предоставени във връзка с
изпълнението на настоящия договор документи, информация или други
материали.
(10) Промяната на ръководни служители от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска
само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие
на обективни причини за това /прекратяване на трудово правоотношение,
придобиване на трайна нетрудоспособност и др./. Предложеният нов ръководен
служител трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност ако вложените материали не са с нужното
качество и/или влошават качеството на извършените работи.
(12) Да поправи некачествено извършените работи незабавно след поканването му
от Възложителя, за което не се дължи допълнително възнаграждение;
(13) Да поеме за своя сметка всички разноски, свързани с поправянето на
некачествено извършени от него работи, включително когато Възложителят е
възложил поправянето на друго лице, различно от Изпълнителя.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
възложените по договора работи, предмет на настоящия договор.
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените по договора работи,
предмет на настоящия договор, в случай, че са изпълнени точно и качествено, в
съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с
техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички
действащи към момента закони, правилници и нормативи, касаещи
изпълнението на обект от такъв характер.
(3) Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при
условията и по реда на настоящия договор.

VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :
(1) Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
договора.
(2) Да заплати цената от раздел ІІ , съгласно условията от този договор.
(3) Да приеме възложените по договора работи, предмет на настоящия договор, в
случай, че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените
инвестиционни проекти, с техническата спецификация, приетата оферта и
предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници и
нормативи, касаещи изпълнението на обект от такъв характер.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да
създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Да анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното
своевременно усъвършенстване или подобряване
(3) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без
отклонения от условията на настоящия договор.
(4) При установено некачествено изпълнение на възложените работи, освен правото
по чл.10, ал.3, Възложителя има право да избере дали да възложи поправянето
им на Изпълнителя или на друго лице.
(5) Независимо от правото по чл.10, ал.3, Възложителят има право да получи от
Изпълнителя всички разноски, които е направил за поправяне на некачествено
извършените от Изпълнителя работи, както и всички вреди и пропуснати ползи,
които е претърпял.
VII.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя гаранция за изпълнение в размер 89,40 лева. Гаранцията, когато е парична
сума, се внася по сметка на Община Априлци, както следва:
„Обединена българска банка” АД, клон Априлци
IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10;
BIC: UBBSBGSF;
(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на договора в указаните
срокове или договорът бъде прекратен поради неизпълнение от негова страна на
някое от задълженията по настоящия договор, включително при некачествено
изпълнение на част или всички възложени работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да задържи представената гаранция за добро изпълнение като неустойка.
(3) Гаранцията за добро изпълнение на договора се освобождава в срок от 10 (десет)
работни дни след окончателното приемане на обекта и в случай, че не са налице
условията по предходната алинея.
VIII.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. В случай на забава на изпълнението по чл. 3, ал. 1 от договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.1 % от
стойността на договора, съгласно чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10
% от стойността на договора.
Чл. 12. Всяка от страните по договора, която не е изпълнила свое задължение,
произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до

обекта (без контролните органи ), като за свои действия.
IX.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Договорът се прекратява:
1. с осъществяването на доставките, предмет на договора в договорения срок;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
10 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
(2) Договорът може да бъде изменен или допълнен по взаимно съгласие между
страните и след писмено съгласуване с договарящия орган.
X.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 15. (1) Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи, ако те са в резултат на непреодолима сила.
(2) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор са обстоятелствата от
извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са
могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.
Чл. 16. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима
сила, е длъжна в 3 дневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в
какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея.
(2) Ако страна, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на
непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.
(3) Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или
чрез умишлено действие на страните или на техните представители и/или
служители , както и недостига на паричните средства.
XI.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Кореспонденцията между страните по настоящия договор ще се
осъществява на следните адреси:
 За възложителя: гр.Априлци, ул. “Васил Левски“ № 109
 За изпълнителя: гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа“ № 5
(2) Страната, която е променила адреса си, се задължава в тридневен срок от
настъпването на промяната да уведоми писмено другата страна, като посочи нов
адрес за кореспонденция.
(3) При неизпълнение на задължението по предходната алинея, както и при липса на
редовно връчено известие по реда на предходната алинея за промяна на адреса
за кореспонденция по друга причина, всяко съобщение или друга
кореспонденция между страните, извършена на адресите посочени в алинея
първа, ще се счита за редовно връчена, а страната за редовно и своевременно
уведомена, с всички произтичащи от това правни последици.
Чл. 18. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му,
както и всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско
право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.
Чл. 19. Ако не бъдат постигнати такива споразумения, споровете между страните ще
бъдат решавани по съдебен ред.
Чл. 20. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се

прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Ценова оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2. Техническа оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
КМЕТ: …………………….
/БЕНКО ВЪЛЕВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„КАРИС ГРУП“ ЕООД
УПРАВИТЕЛ: ………………………
/ПЕТКО ПЕТКОВ/

