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Проект!
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка

Днес, ........................ 2019 г., в гр. Хасково, на основание чл. 112 от ЗОП, между:
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ул. „Сакар”
№ 2, ЕИК 126004284, представлявано от инж. Тодор Райчев Марков - Управител, наричано
по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
…………….……………, със седалище и адрес на управление …………………….., ЕИК
……………….., представлявано от ………………………………………., наричано по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор при следните
условия:
І.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши следната
услуга: Изпитване на образци (извадки) от води по показатели по обособена/и позиция/и,
както следва1:
Изпитване на образци (извадки) от води, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007г., за проучване,
ползване и опазване на подземните води, по посочени от Възложителя показатели.
ІІ.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените услуги по единични цени, договорени
между страните при подписване на настоящия договор и посочени в ценовото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия Договор. Цените не включват ДДС.
2.2.
Прогнозната обща стойност на Договора е 55 000 лева, без ДДС. В случай, че по време
на изпълнението му бъде достигната, то Договора не прекратява действието си.
2.3.
В цената за изпитване по показателите се включват всички разходи за лабораторни
изследвания, консервиране и съхранение на пробите, систематизиране и представяне на
получената информация на хартиен носител в два екземпляра.
2.4.
Заплащането на услугата, предмет на настоящия договор се извършва след
представяне на протоколите от извършените лабораторни изпитвания и въз основа на
предоставена фактура от страна на изпълнителя. Към фактурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя
опис на извършените изпитвания по показатели – наименование, мярка, количество,
единични цени без ДДС, стойност без ДДС.
2.5.
Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 30
(тридесет) дни считано от датата на получаването на фактурата.
2.6.
Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по предоставена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.
2.7.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по т. 2.5. в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
2.8.
Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор.
IIІ.
СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
3.1.
Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие 12 (дванадесет)
месеца.
3.2.
В случай, че до изтичането на срокът по т. 3.1. бъде открита нова процедура за избор
на Изпълнител, която не е приключила до датата на прекратяване на настоящия договор, то
срокът му се продължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6
месеца.
3.3.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва изпитването по всеки показател по този
договор в срок до ……… (…………………………………) работни дни.
3.4.
Мястото на извършване на услугата по смисъла на договора е лаборатория на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІV.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1.
Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва в срок и без отклонения услугата,
предмет на настоящия договор.
4.2.
Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количества, стадий на изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3.
Да предяви рекламация за количествени и качествени несъответствия.
5.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1.
Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове
съгласно настоящия договор.
5.2.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и
изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
6.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1.
Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
6.2.
Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на услугата
по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.
7.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
7.1.
Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,
включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
7.2.
Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколи от извършените изпитвания.
7.3.
Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за установените при изпитването
отклонения на качествата на водата.
7.4.
Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор.
7.5.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписването на настоящия договор да
представи парична или банкова гаранция за изпълнение, в размер на 0,5% от
прогнозната стойност на обособената позиция или сума в размер на ……………… лв.

/……………………………………………………/. Възложителят не дължи лихви върху внесената
от Изпълнителят гаранция за изпълнение.
7.6.
Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изрично
писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, получено в срок не по-кратък от 30 дни
след изтичане срока на настоящия договор.
V.
НЕУСТОЙКИ
8.1.
При забавяне на изпълнението на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от стойността на забавената услуга за всеки
ден забава, но не повече от 3 % от стойността на същата.
8.2.
Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VІ.
НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1.
Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
9.2.
В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
9.3.
Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия
с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата страна в срок 10 (десет) дни от настъпването на непреодолимата
сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
9.4.
Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения не спира.
VІІ. ПРЕКАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
10.1. Настоящият договор се прекратява:
10.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1.;
10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
10.1.4. С окончателното му изпълнение;
10.1.5. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
10.2.1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 работни
дни;
10.2.2. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
10.2.3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
10.2.4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
10.2.5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дейности по изпълнение на договора.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
11.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при условията на
чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
12.
Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез
куриер срещу подпис на приемащата страна.
13.
Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на
стария адрес.
14.
Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при
непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд на Република
България.
Неразделна част от настоящия договор са:
1.
Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор.
2.
Ценово предложение – Приложение № 2 към настоящия договор.
Настоящия договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За Възложителя: ........................
/инж. Тодор Марков - управител/

За Изпълнителя: …....................
……………….…………………..…

