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             Приложение № 1 

Проект на договор 

 

 

Д О Г О В О Р  
№ ……..…… /................... г. 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

  
 Днес, ………. 2019 год., в гр. Пловдив, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с 

проведена поръчка по чл. 191 от ЗОП и на основание утвърден от Възложителя протокол на 

комисията за обществена поръчка с предмет: "Извършване на аварийни ремонти в ОУ 

"Димитър Талев"- гр. Пловдив", открита със заповед № РД-10-101/14.10.2019 г.,  

между: 

1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ”, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Кузман 

Шапкарев” № 1 , ЕИК по БУЛСТАТ 000458204, представлявано от Ирина Чолакова – 

Директор на училището, и Анна Меретева – гл. счетоводител, от една страна, като 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“  

и 

2. ……………………..., ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: 

………………………….., представлявано от ……………….., в качеството му/й на 

………………………., наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,  

 

се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:  

 
  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши аварийни 

ремонти в ОУ „Димитър Талев“ в гр. Пловдив, наричани по-нататък „ремонтите“ или 

„СРР“. Строително-ремонтните работи следва да се извършат съгласно техническите 

спецификации, техническото и ценовото предложение на изпълнителя, представляващи 

приложение № 1, 2 и 3 към договора. 

Чл. 2. Ремонтите включват: 

- авариен ремонт на канализационната система и монтаж на спирателна клапа; 

- авариен ремонт на стрехите и фасадата на сградата.  

Чл. 3. Материалите за изпълнението ще бъдат предоставени от изпълнителя, който 

отговаря за тяхното добро качество. Цената на материалите за изпълнението са включени в 

цената по договора. Средствата и човешкият ресурс също ще бъдат предоставени от 

изпълнителя и са включени в цената по договора. Рискът от случайно погиване или 

повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и 

други подобни се носи от Изпълнителя до приемането на извършените СРР. 

Чл. 4. Приемането на извършените строително-ремонтни работи се извършва с 

двустранен приемо-предавателен протокол между възложителя и изпълнителя и акт образец 

№ 19, след оглед на извършените СРР. 

Чл. 5. Мястото на изпълнение е сградата на ОУ „Димитър Талев“ в гр. Пловдив, ул. 

„Кузман Шапкарев“ № 1. 

  

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 6. Договорът се сключва за срок до изпълнение на всички задължения на страните 

по договора, но не по-късно от 31.12.2019 год. 

Чл. 7. (1) Срокът за извършване на СРР е …………… (…………..) календарни дни, 

считано от датата на сключване на договора.  
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(2) При спиране на СРР по нареждане на компетентен общински или държавен орган,  

сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който 

строително-ремонтните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина 

за спирането, за което се съставя двустранен протокол. 

(3) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на 

СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни 

продукти и/или неспазване на техническите спецификации. 

(4) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на 

сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им. 

(5) За периода на временното преустановяване на СМР, по каквато и да било причина, 

Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу 

разваляне, повреждане или унищожаване.  

(6) Сроковете могат да бъде удължени единствено с броя на взаимно установените с 

писмен протокол /Възложител – Изпълнител/ дни с неблагоприятни климатични условия за 

изпълнение на съответните видове строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР. 

(7) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в 

предходния член срокове се удължават в съответствие с продължителността на срока, през 

който строително-ремонтните дейности са били спрени. 

(8) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Изпълнителят е 

длъжен в тридневен срок да уведоми Възложителя и да бъде съставен протокол от 

заинтересованите страни. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила, 

Изпълнителят не може да се позовава на непреодолимата сила. 

(9) Не е  налице  непреодолима  сила,  ако съответното събитие е вследствие на 

неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е 

могло да бъде преодоляно.            

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 8. (1) За изпълнение на възложеното възложителят се задължава да изплати на 

изпълнителя обща цена в размер на ……….. (………………………………………………) 

лева без включен ДДС, съответно ……….. (………………………………………………) 

лева с включен ДДС, образувана съгласно Ценовото предложение на изпълнителя - 

приложение № 3 към договора, но не повече от действително извършените и установени по 

реда на чл. 4 от настоящия договор СРР.  

(2) Технико-икономически показатели (съгласно ценовото предложение): 

- средна часова ставка ………… 

- доставно-складови разходи ………… 

- допълнителни разходи върху труда  ………… 

- допълнителни разходи върху механизацията .………. 

- печалба …….                                                                         
(3) Възложителят ще заплати на изпълнителя цената по договора по следния начин: 

1. Аванс в размер на 10 500 (десет хиляди и петстотин) лева с ДДС, платим в срок 

до 7 (седем) дни след сключване на договора, след като изпълнителят представи на 

възложителя оригинал на фактура за сумата на аванса. 

2. Окончателно плащане на остатъка от цената, платима в срок до 30 (тридесет) 

календарни от датата, на която са налице кумулативно следните условия: СРР са 

окончателно завършени и изпълнителят е представил на възложителя оригинал на фактура 

за дължимата сума, подписан двустранен приемо-предавателен протокол между 

възложителя и изпълнителя и подписан акт образец № 19.  
 (4) Плащането ще се извършва в лева, по следната банкова сметка на изпълнителя: 

............................................ 
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ІV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл. 9. (1) Изпълнителят носи отговорност за качеството на изпълнението за 

гаранционен срок  от ……………………………………... 

(2) Гаранционният срок започва да тече след приемането на довършения обект по чл. 

4 от настоящия договор. 

(3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 

появилите се вследствие на приемането на обекта дефекти в гаранционния срок. 

(4) За появилите се в гаранционния срок дефекти възложителят уведомява писмено 

изпълнителя, който е длъжен да започне работа по отстраняването им в минималния 

технологично необходим срок. 

 

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава: 

1. Да изпълни с грижата на добър търговец и с качество съгласно нормативните 

стандарти в Република България и в срока по чл. 7, ал. 1, възложените му от възложителя 

СРР, като задължително осигурява всички условия и мероприятия по безопасност на 

извършваните работи, включително здравословни и безопасни условия на труд, съгласно 

действащата нормативна уредба (ЗЗБУТ, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР); 

2. Да спазва указанията на възложителя и техническите спецификации при 

изпълнение на възложеното; 

3. Да отговаря за качеството на изпълнението на СРР в гаранционния срок по чл. 9 от 

настоящия договор; 

4. Да съставя и подписва протоколите по чл. 4 от настоящия договор; 

5. Да носи риска при извършване на СРР до датата на подписване на протокола по чл. 

4 от настоящия договор. 

6. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 

място. 

7. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 

установена нередност, изпълнителят е длъжен да възстанови на възложителя всички 

неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

8. При проверки на място от страна на възложителя да осигури присъствието на негов 

представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с 

изпълнението на възложените дейности. 

9. Да носи отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството или 

на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия. 

10. Да уведомява възложителя за всички промени относно статута си, реорганизация, 

промени в съдебната, данъчна и други регистрации в три дневен срок от извършването им, 

като представя надлежно заверено копие от документа.  

11. Да уведомява Възложителя за всички нововъзникнали СРР, които не са предмет 

на настоящия договор.  

12. Да уведоми незабавно възложителя, ако в хода на работа установи, че 

изпълнението на някои от изискванията на Възложителя е невъзможно или ще доведе до 

недостатъци на изработеното, и/или до негодност за предвиденото предназначение. 

13. Да уведоми незабавно Възложителя, ако изпадне в невъзможност да изпълни 

възложената работа.  

(2) Изпълнителят има право: 

1. Да иска от възложителя необходимото съдействие за изпълнение на възложената 

работа; 

2. Да иска от възложителя приемане на работата по чл. 4 от настоящия договор; 

3.  Да иска уговорената в чл. 8 цена за приетата работа. 
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VI.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 11. (1)  Възложителят се задължава: 

 1. Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената 

му работа; 

 2. Да изпраща свой представител за изготвяне и подписване на протоколите с оглед 

изискванията по чл. 4 от настоящия договор; 

 3. Да заплати на изпълнителя уговорената цена за приетата работа съобразно реда и 

условията по чл. 8 от настоящия договор. 

 (2) Възложителят има право: 

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Указанията на възложителя в 

изпълнение на това му правомощие са задължителни за изпълнителя, доколкото не пречат 

на неговата самостоятелност, не са в нарушение на строителните правила и нормативи и не 

водят до съществено отклонение от поръчката. Контролът ще се осъществява от упъл-

номощени от Възложителя лица. 

2. Да иска от изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от 

поръчката. 

(3) Когато изпълнителят се е отклонил от възложената работа или работата му е с 

недостатъци, възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част 

или на цялата цена, докато изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.  

(4) В случаите по предходния член, когато отклоненията от възложената работа или 

недостатъците на работата са съществени, възложителят разполага  с  едно  от  следните 

права по избор: 

1. Да определи подходящ срок,в който изпълнителят безвъзмездно да поправи 

работата си; 

 2. Да отстрани сам за сметка на изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно 

недостатъците на работата;  

3. Да поиска намаление на цената съразмерно с намалената цена или годност на 

изработеното. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ.  

Чл. 12. (1) Отговорност на изпълнителя: 

1. При пълно неизпълнение на възложената работа – изпълнителят дължи 

връщане на получения аванс по чл. 8, ал. 3, ведно със законната лихва за времето, в което 

изпълнителят държал сумата на аванса без основание; изпълнителят дължи също и 

неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора, както и 

обезщетение за доказаните претърпени вреди и пропуснати ползи в пълния им размер.  

2. При незавършване и непредаване на работата в срока по чл. 7, ал. 1 – 

изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 2 % (две на сто) от стойността 

на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на 

договора; изпълнителят дължи също и обезщетение за доказаните претърпени вреди и 

пропуснати ползи в резултат на просрочието в пълния им размер. За незавършената работа 

към датата на изтичане на срока по чл. 7, ал. 1, възложителят съставя протокол.  

3. Когато работата не е извършена качествено – обезщетение за претърпени вреди 

в размер на разходите по поправяне на недостатъците на работата, както и неустойка в 

размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на разходите за поправяне на надостатъците. 

 

VІІІ. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ 

 Чл. 13. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на 

задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно с акт 
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Образец 10. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са 

били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие. 

 (2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално 

кратък срок след установяване на събитието да уведоми другата страна, както и да 

представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за 

появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни 

последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи 

известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията 

й, както и за степента на спиране. 

 (3) В случаите на възпрепятстване на изпълнителя поради форсмажорно събитие да 

осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като 

не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава. 

 (4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от форсмажорно събитие. 

 (5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някои от страните е 

възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с 

клаузите на настоящия договор, и до отпадане действието на форсмажорното събитие, 

страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и, доколкото е възможно, да продължат да 

изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното 

събитие. 

 (6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели 

до спирането му. 

 (7) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко 

непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния 

контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му 

невъзможно. 

 (8) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило в следствие 

на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на 

дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно. 

 

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Чл. 14. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изпълнение на задълженията на страните по този договор; 

2. С изтичане на срока на договора; 

 3. По взаимно съгласие на страните; 

 4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

 5. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение 

от другата страна; 

 6.  При отказ на възложителя от договора – със 7-дневно предизвестие; 

 7.  При прекратяването на юридическото лице на изпълнителя. 

(2) При спиране на изпълнението в следствие на непреодолима сила, предвидения в чл. 

7 срок се увеличава със срока на спирането. 

(3) Страните по договора не могат да го изменят, освен при условията на ЗОП, както и 

в следните случаи: 

1. Частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на и 

със съгласието на възложителя и не води до увеличаване на общата стойност на договора; 

съставя се протокол за корекционна сметка за доказване на допълнителните количества и 

нови видове работи, който се подписва от възложителя и изпълнителя; допълнително 

възникналите видове работи се заплащат въз основа на технико-икономическите показатели 

по чл. 8, ал. 2 от договора. 
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2. Намаляване на общата стойност на договора в интерес на възложителя поради 

намаляване на договорените количества СРР или отпадане на дейности. 

 (4) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си по 

договора без съгласието на другата страна, изразено в писмен вид. 

 (5) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското 

законодателство на Република България 

       

Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

   

Неразделна част от договора представляват приложенията към него:  

1. Приложение № 1- технически спецификации; 

2. Приложение № 2 – техническо предложение на изпълнителя; 

3. Приложение № 3 – ценово предложение на изпълнителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ИРИНА ЧОЛАКОВА           

Директор на ОУ „Димитър Талев“ 

Гр. Пловдив 

 

АННА МЕРЕТЕВА 

Гл. счетоводител  

 

 


