ДОГОВОР
№ Д-ОП-10/14.05.2020 г.
Днес, 14.05.2020 год. в гр. Банско, между:
1. ОБЩИНА БАНСКО, с адрес: област Благоевград, община Банско, град Банско, пл.
„Никола Вапцаров” № 1, Идентификационен номер BG 000024663, представлявана от Иван ------- Кадев– Кмет на община Банско, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
2.„М И М ФРУТ” ЕООД,ЕИК-115628357, със седалище и адрес на управление –
гр.Баня, общ. Карлово , обл.Пловдив Индустриална зона № 1 представлявано от Магдалена ------ Дочева – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящият договор, с който страните по него
се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на свой
риск и за своя сметка, срещу възнаграждение: „Доставка на съдове за битови отпадъци за
нуждите на Община Банско: Обособена позиция №2: PVC контейнер тип „Ракла“ с
обем 1100 литра“ при условията на настоящия договор.
II. СРОК. МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2.(1)Настоящият договор се сключва за срок от 12(дванадесет) месеца или до достигане
на стойността по чл. 4, ал. 2.
(2) Договорът влиза в сила влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 3. (1) Възлагането на изпълнението на настоящия договор ще се извършва по писмена
заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
задължен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и които са доставени в
сроковете и при условията на договора.
(2)Доставката ще бъде извършвана след направена писмена заявка от страна на Възложителя
в срок до 3 (три) работни дни.
(3) Съдовете ще се доставят до: франко адрес посочен в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка заявена
доставка по единични цени, съгласно ценова оферта на изпълнителя, неразделна част от
договора.
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(2) Общата стойност на договора е 10 750,00 (десет хиляди седемстотин и петдесет лева)
без ДДС или 12 900,00(дванадесет хиляди и деветстотин лева) с ДДС.
Чл. 5. При доставянето на съдовете, между страните се подписва приемо- предавателен
протокол.
Чл. 6.(1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в български лева,по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както
следва:
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: № BG30UNCR76301041501116
BIC: UNCRBGSF
(2) При промяна в данните на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването
се считат за редовно извършени.
(3)В случай на забавяне на плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре доставката до
момента на извършване на договорените плащания.
(4) Сумата на банковите преводи по реда на чл.4, ал.1 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само
въз основа на издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ първични платежни документи.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на
настоящия договор и наименованието на поръчката.
(6)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 VI от настоящия договор.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, достъп или други
необходими условия с оглед на изпълнението на настоящия договор.
2. Да не създава пречки и да осигури спокойно и безпрепятствено упражняване на
правата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение след проверка от
страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дали доставените съдове отговарят на техническата
спецификация.
4. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите, когато изпълнението на
задълженията му по договора се възпрепятстват или затрудняват от права или физически
действия на трети лица. В тези случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме исканите
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и необходими според обстоятелствата правни и фактически действия за
отстраняване на пречките или затрудненията.
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(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да контролира, приема и подписва всички документи по
изпълнението на настоящия договор, като проверява качеството на извършеното от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да го уведомява незабавно за открити пропуски и недостатъци.
Чл. 8. Ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да изпълни поръчката в срок, или по
уговорения и надлежен начин, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора, като има право
на обезщетение по общите правила.
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин,
незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки във
всеки един момент;
3. Да откаже приемането на доставка в случай, че същата не отговаря на поставените
изисквания за количества и качество. Мотивите за отказа се посочват в приемопредавателния протокол;
4. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези
трети лица имат законово основание за получаването на документите.
Чл. 10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извършва действията, предмет на настоящия договор, качествено и в срок,
съгласно изискванията на действащата в страната нормативна уредба;
2. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за информация и да осъществява
контрол по всяко време на изпълнение на работите;
3. Да съобщава незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали затруднения при
изпълнение на предмета на договора;
4.Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати
грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Да извършва доставките за своя сметка, в срока посочен в чл. 3, ал. 2 след писмена
заявка;
6.Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа.
Чл. 11.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното в чл. 4, ал. 2 от настоящия договор възнаграждение;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му
за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;
3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и
информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на
дейностите по чл.1.
/При наличие на подизпълнители/ Чл. 12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи
договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7
календарни дни от сключване на настоящия Договор. В срок от 3 дни от сключването на
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договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в
офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 13. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на Договора без ДДС,
а именно 322,50(триста двадесет и два лева и петдесет стотинки) лева.
(2)Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка ПИБ Банско
BIC:FINVBGSF
IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP
Чл. 14. (1)Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след крайния срок на Договора, като при необходимост срокът на валидност
на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1)Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице
(бенефициер), 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 за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след крайния срок на Договора.
(2)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, при наличието на основание за това, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2770 гр. Банско
пл. „Никола Вапцаров” №1
тел: 0749 88611, факс: 0749 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg

Bansko 2770
1 NikolaVaptsarovSqr.
Phone 0749 88611, fax 0749 88633
obabansko@bansko.bg,www.bansko.bg

Чл. 16. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора, ако липсват основания за
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) 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;
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 .
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.
Чл. 17.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично или забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на
неизпълнение.
Чл. 18.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, независимо от формата,
под която е представена, при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на
Изпълнителя.
Чл.19.За всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 20.Приемането на извършената услуга се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
Чл. 21. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от
лицата по чл. 20от настоящия договор на двустранен приемо-предавателен протокол, в който
се посочват количеството на доставените съдове, датата и мястото на предаване.
Чл. 22. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение(когато е
приложимо), работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
Чл. 23. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до
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отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VII.НЕУСТОЙКИ
Чл. 24.При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТдължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
размер на 0.1 % от стойността на забавенотоплащане за всекипросрочен ден, но не повече
от 10 % от тазистойност.
Чл. 25. При забавеноизпълнение на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,същиятзаплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от
стойността на забавенотоизпълнение за всекипросрочен ден, но не повече от 20 % от
тазистойност.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. (1)Договорът не може да се изменя, освен в случаите на чл. 194, ал. 3 във вр. с чл.116
от ЗОП.
(2) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока, за който е сключен;
2. При достигане на стойността по чл. 4, ал. 2;
2. С изпълнение на всички задължения на страните по него;
3. По взаимно съгласие между страните;
4. Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация;
5. При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ по договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е
установено;
6. Едностранно от изправната страна при виновно неизпълнение от другата страна;
7. При възникване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до изтичане срока на договора да се откаже от
договора и да прекрати действието му, включително и в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, когато не е в състояние да изпълни своите задължения.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 27. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
Чл. 28. (1) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
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писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част
от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
2. която не е информирала другата Sтрана за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
X. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 29. (1)Община Банско е администратор на лични данни по смисъла на приложимото
българско и европейско законодателство. Община Банско е утвърдила Вътрешни
правила/политика за защита на личните данни в общинска администрация Банско, която е
достъпна на уеб сайта на общината.
(2) По силата на договорните отношения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Oбщина Банско, Oбщина
Банско обработва личните данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите представляващи и контактни
лица за целите на договорното задължение.
(3) Община Банско полага дължимата грижа за събирането и съхранението на личните данни
на лицата при стриктното спазване на разпоредбите на националното и европейското
законодателство.
(4) Община Банско прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване
на сигурността на обработването на личните данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите
представляващи и контактни лица по договора.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30.За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство в Република България.
Чл. 31.Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, свързани с
изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на
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задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по
обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл. 32.Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено
съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на
последния известен адрес.

Настоящият договор се съставии подписав три еднообразниекземпляра – един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1. Приложение №1: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение №2: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/П/
ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/П/
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ДОЧЕВА
УПРАВИТЕЛНА„М И М ФРУТ” ЕООД

В този документ има заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т. 1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679
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