
 

 

 

ДОГОВОР  ЗА ДОСТАВКА  

№………/…………….. 

 

ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА 

 

Днес,   ……………  2017г. в гр. Мизия, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и след проведена  

процедура по реда на чл.20, ал.3, т.2, във връзка с чл.187 от ЗОП „Събиране на оферти с 

обява“ с предмет : „Доставка на въглища за отопление на детски заведения, Здравна 

служба, „Общински център” и кметства на територията на община Мизия през 

отоплителен сезон 2017- 2018г.”, между: 

 

ОБЩИНА МИЗИЯ,  гр. Мизия 3330, Ул. „Георги Димитров” № 25-27 БУЛСТАТ 

000193088, представлявана отд-р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ– Кмет на Общината, и 

Венера Георгиева– Гл. счетоводител, от една  страна наричана  по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и 
2……………………………, със седалище и адрес на управление -…………………., 

ЕИК…………….., представлявано от …………………..- Управител, от друга страна, 

наричана по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ  

Се сключи настоящия договор,  с който страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава за срока на договора да 

извършва „Доставка на въглища за отопление на детски заведения, Здравна служба, 

„Общински център” и кметства на територията на община Мизия през 

отоплителен сезон 2017- 2018г.” тип „Донбаски”/ еквивалентни  при общо количество до 

116 тона, съгласно оферта вх. №………………. на Изпълнителя и Техническа 

спецификация на Възложителя – Приложение №1 от настоящият договор. Количества 

могат да не бъдат заявени изцяло, а съобразно нуждите и възможностите на общината за 

разплащане. 

Чл. 2./1/ Извършването на доставките ще се възлага от Възложителя на Изпълнителят с 

писмена заявка от длъжностно лице на Възложителя, в която ще е уточнено количеството 

на доставката и за кой обект се отнася.  

/2/ При доставката ще се състави протокол, подписан от лицата доставящи и приемащи 

горивата. 

/3/ Доставката следва да се извърши в срок до 3  календарни  дни  от получаване на 

заявката в рамките на работното време на детските градини и другите дейности  и в 

никакъв случай след 17:00 часа и в почивни дни. 

Чл. 3./1/ Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя възнаграждение   в размер  

на : 

- …….. лв. /………./ без ДДС или ……….лв. /………./ с ДДС за 1/един/ тон насипни 

въглища. 

/2/ В цената по ал. 1 са включени  и разходите за транспорт, акциз, товарене и разтоварване 

и доставка  до посочените обекти на територията на община Мизия. 

/3/ Въглищата се доставят франко обекти на Възложителя  находящи се на територията на 

община Мизия. 

/4/Плащанията се извършат до 30 /тридесет/ дни след всяка доставка с платежно 

нареждане, по банков път по посочена от изпълнителя сметка, на база приемо-

предавателен протокол за извършената доставка, сертификат за качество и  фактура.  

/5/ Общата сума на всички доставки на въглища за отоплителен сезон 2017/2018 г. не 

следва да надвишава  …………. лв. /…………../ без ДДС или ………… лв. /………../ с 

ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя. 

 



ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4.Настоящият договор се сключва  за срок –отоплителен сезон 2016/2017г.  

Чл. 5. Отстраняването на недостатъците, констатирани  в хода на отоплителния сезон са за 

сметка на Изпълнителя. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. (1) Възложителят има право: 

1. Да осъществява контрол във връзка с качественото изпълнение на предмета на 

договора чрез упълномощен представител на Изпълнителя, който да е на 

разположение и да може да отреагира своевременно във всеки момент от 

изпълнението на договора; 

2. Да дава препоръки и указания на Изпълнителя с цел подобряване изпълнението на 

договора; 

3. Да развали едностранно договора в случай, че Изпълнителя не изпълнява някой от 

задълженията си по чл.7, ал. 2 от настоящия договор; 

4. Да изиска от Изпълнителя да поправи за своя сметка некачествено извършените 

доставки;  

(2) Възложителят се задължава: 

       1.  Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение, в сроковете и при 

условията предвидени в  настоящия договор; 

       2.  Да осигури достъп на Изпълнителя до обектите за доставка; 

        

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.7 (1) Изпълнителят има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията предвидени в  

настоящия договор; 

2. Да иска съдействие от Възложителя за точно и качествено изпълнение на 

задълженията си по договор; 

(2) Изпълнителят се задължава: 

      1.   Да извършва в срок доставките и задълженията си по предмета на договора; 

      2.   Да спазва препоръките и указанията на Възложителя;   

3. Да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица 

относно изпълнението на поръчката, без съгласието на Възложителя, както и да не 

разпространява служебна и вътрешна информация на администрацията станала му 

известна при и по повод на извършване на дейността му; 

4. Да извършва посочените доставки в чл.1  със свои технически средства и персонал. 

 

V. ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл.8 (1)  В случай на забавено изпълнение на някое от задълженията по договора 

Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% на от стойността на 

конкретната заявка. 

(2)  Възложителя има право да удържа от дължимото плащане начислените по реда 

на тази глава неустойки. 

(3) При неизпълнение на някое от задълженията си по чл.7, ал.2 от договора 

Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% /десет процента/ от 

цената по конкретната заявка. При прекратяване на договора на основание чл.10, т.3, 

Изпълнителят дължи на Възложителя и неустойка в размер на 10% /десет процента/ от 

договорената цена по чл.3, ал. 1. 

Чл. 9 При забавено плащане на цената на доставката по конкретната заявка Възложителят 

дължи на Изпълнителя законната лихва върху неиздължената сума за периода на забавата. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.10. Настоящия договор може да бъде прекратен в някой от следните случаи:  

1.С изтичане срока на договора, определен в чл.6 или при изчерпването на финансовия 

ресурс на Възложителя, предвиден по договора, което от събитията настъпи по-рано; 



2.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3.Едностранно от Възложителя, при условията на чл.87 от ЗЗД при пълно неизпълнение, 

частично, лошо или забавено изпълнение на задълженията на Изпълнителя или 

неизпълнение на някои от задълженията му по чл.7, ал.2 от настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за 

Възложителя и един за Изпълнителя.  

Неразделна част  от настоящия договор са : 

1.Техническа спецификация; 

2.Техническо предложение на Изпълнителя; 

3.Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Кмет на Община Мизия:.............................                             .................................. 

Д-р Виолин Крушовенски                                                                                                  

                            

Гл.счетоводител:  ………………        

Венера Георгиева 


