
ДОГОВОР

Днес, в гр. Враца

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ СВ. КИРИЛИ И МЕТОДИЙ“, със седалище 
и адрес на управлениех. Девене, община Враца, област Враца, ул. Ангел Георгиев № 
58, ЕИК 000182357, представлявана от Ваня Василева Климова, директор и Николай 
Николов, счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга страна

„ЦЕНИТ-ПЕТКОВ“ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. Ивайло 
№2, ЕИК 202823867, представлявано от инж. Цветан Николов Петков, в качеството на 
Управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

и на основание чл. 194 от ЗОП, във връзка с проведена процедура по събиране на 
оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на 
обществена поръчка спредмет: "Ремонт на физкултурен салон, сервизни възли и 
прилежащ коридор в у-ще "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Девене" и Протокол от
27.02.2019г., утвърден от директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на.......................
се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

дейността, предмет на поръчката"Ремонт на физкултурен салон, сервизни възли и 
прилежащ коридор в у-ще "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Девене", съгласно 
Техническото си предложение (приложение № 1) и Техническата спецификация аа 
Възложителя (приложение № 2).

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от 01.07.2019 г.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейността предмет на поръчката, 

не по-късно от 15.07.2019 г. включително.
(3) Предаването се удостоверява с приемо - предавателен протокол и Акт -  

образец 19 за изпълнение на видовете дейности, подписани в 2 екземпляра от 
упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

Чл. 3. Мястото за изпълнението на договора е с. Девене, сградата на у-ще "Св. Св 
Кирил и Методий".

Ш. ЦЕНА. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. Общата стойност по договора е 55730,10 лв. без ДДС или 66876,12 лв. с. 

включен ДДС, отразено по първичните разплащателни документи в съответствие 
с действащото законодателство на регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно 
Ценово предложение (приложение № 3), неразделна част от настоящия договор, като в 
това число са включени всички разходи и такси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото за 
изпълнение на поръчката съгласно чл. 3.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 4, както следва:



- Окончателно плащане до 30 дни от приключване на дейностите, предмет на 
договора и след представяне на следните документи:

1. оригинална фактура;
2. приемо - предавателен протокол, подписан от страните по договора;
3. Акт -  образец 19 за изпълнение на видовете дейности.

(2) Плащанията по чл. 5, ал. 1 се извършват с платежно нареждане по сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ зя 
всички последващи промени по ал. 2 в срок от 3 дни, считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на 
настоящия договор.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на Раздел VII.

(6) Срокът за плащане по ал. 1 се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде 
уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима, 
поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на 
доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде 
разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 
дни след датата на уведомяване за това. Периодът за плащане продължава да тече от 
датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура или 
необходимите разяснения, корекции и допълнителна информация.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по 
договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни цялата възложена работа качествено и пълно в 

съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в определените срокове на обявената процедура и настоящия 
договор, за което страните подписват приемо-предавателен протокол;

2. Да не предоставя на трети лица за ползване, както и да не използва 
в собствената си дейност извън настоящия договор материали или части от материали, 
изготвени за целта на изпълнението по договора;

3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок о т ........дни от сключване на настоящия договор и
да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.



4. Да спазва действащите нормативни актове и технически норми при 
изпълнение на договора.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие, 

включително предоставяне на необходимата информация и документи, за изпълнение 
на работата по този договор.

2. Да иска проверка и текущо приемане на работата чрез определени 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица.

3. Да получи договорената цена по изпълнение на договора в 
сроковете и при условията на този договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на този договор 

качествено, в срок и без отклонения.
2. Да получава информация за хода на изпълнението на този договор, 

както и да осъществява текущ контрол.
3. Да дава задължителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по повод 

изпълнението на възложеното.
4. Да откаже приемането на части или цялото количество работа, 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията на предмета на услугата.
5. Да откаже заплащането на съответното възнаграждение, докато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.
6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 
изпълнение на задълженията по договора, предоставяйки му необходимата за работа, 
информация.

2. При точно и качествено изпълнение, да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛ Я 
цялата извършена работа по този договор чрез подписване на окончателен прием о- 
предавателен протокол.

3. Да заплати договорената цена по реда на чл. 5 от договора.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11 (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % (три на сто) от стойността пя 
договора без вкл. ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира вида на гаранцията.

(2) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по 
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

’, на името на ОУ „Св.Св. „Кирил и Методий“ с. Девене.
(3) Всички банкови разходи свързани, с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при възстановяването й са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, без да 

дължи лихви, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните до 
неговото решаване чрез споразумение или чрез влязло в сила съдебно решение.



(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен 
размер при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от стойността на гаранцията размера 
на начислената неустойка по чл. 17 от настоящия договор поради неточно изпълнение 
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция се представя 
оригиналът й със срок на валидност не по-малко от 60 календарни дни след изтичане на 
срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция трябва да е неотменяема, 
безусловна и да покрива 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по гаранцията 
при условията на предходните алинеи. Когато се позовава на “непреодолима сила”, 
промени срока или забави изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължа вя. 
да удължи срока на банковата гаранция за срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да. 
отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност не по-малко от 60 календарни дни след изтичане нЪ. 
срока за изпълнение на договора.

(9) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 
срок до 20 (двадесет) дни след приключване на изпълнението на договора и приемането 
на услугата с окончателен приемателно-предавателен протокол, като има право да 
приспадне от гаранцията дължимите му неустойки в резултат на лошо или забавено 
изпълнение на задълженията по договора.

(11) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител, на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Чл.
12 (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 
появилите се впоследствие дефекти в рамките на минималните гаранционни срокове по 
Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на предаване на обекта на 
Възложителя.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 /десет/ дни след уведомяването.



ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за 
отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. 
’’Гаранционният срок” спира да тече за времето, когато се извършват работите по 
отстраняване на дефектите.

(4) В случай на неотстранени дефекти, Възложителя има право да възложи 
дейностите по отстраняването им на трето лице, като стойността им е за сметка на 
Изпълнителя.

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 13. (1) Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от 
определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица в срок до три дни 
след изтичане срока на изпълнение на Договора.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с 
подписване от лицата по ал. 1 на двустранен приемо -  предавателен протокол и Акт -  
образец 19 за изпълнение на видовете дейности .

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 
подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ н 
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. v

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока по чл. 2, ал. 2;

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

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 3- 
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5'. при прекратяване на юридическо лице -  страна по Договора без правоприемство, 
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

7. С окончателното му изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когатп 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 
работни дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци;



3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

Чл. 15. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

X. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 16. При пълно неизпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата, 

по представените гаранции за изпълнение на договора.
Чл. 17. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 

0,05 % върху стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %.
(2) При частично неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 

в размер на 5% от стойността на неизпълнението.
Чл. 18. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

законната лихва за всеки просрочен ден след изтичане на сроковете по чл. 5 върху 
съответната незаплатена част, но не повече от 5 процента от общата стойност на 
договора.

Чл. 19. 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.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 20. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата, на 
форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, 
представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и 
Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на 
изпълнението на настоящия договор. В тези случаи, срокът на изпълнение на 
задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което, 
действат такива обстоятелства.

(2) Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен 
документ от компетентните органи и се фиксира чрез двустранен протокол между 
страните.

Чл. 21. (1) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява 
задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 
неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства 
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото 
предполагаемо времетраене;

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 
минимум понесените вреди и загуби.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(3) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чнято 

небрежност или умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за 
изпълнението на договора.

(4) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.



(5) Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”.
ако:

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 
всички разумни грижи.

(6) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е биля п 

забава не може да се позовава на същата и не се освобождава от отговорност зя 
неизпълнение на задълженията си по настоящия договор.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 
всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му. на 
когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв 
служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на 
договора.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването па 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 26. (1) Всички спорове по този договор се уреждат чрез преговори между 
страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния 
съд в Република България.

(2) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство.

Чл. 27. Нито една отстраните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 117 от ЗОП.

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра -  два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Техническо предложение на участника, определен за изпълнител 

(Приложение № 1);
2. Техническа спецификация (Приложение № 2);
4. Ценово предложение (Приложение № 3);
5. Гаранция за изпълнение (Приложение № 4)



Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /име, тел., факс, електронен адрес, 
адрес:/....................................................

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /име, тел., факс, електронен адрес, 
адрес:/ инж. Николай Петков


