
 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

Д О Г О В О Р  № 8 1  
за доставка на употребявана техника – мотометачна машина и тристранен 

самосвал с двойна кабина, за нуждите на  Общинско предприятие „Чистота“ град 

Гоце Делчев“. 

 

 

Днес 09.09.2015 година в гр. Гоце Делчев между: 
 

1. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, с административен център гр. Гоце Делчев, ул. 

„Царица Йоанна” № 2, БУЛСТАТ 000024745, представлявана от Владимир Кръстев Москов 

- кмет на Община Гоце Делчев и Антоанета Любомирова Пенкова – началник на отдел 

“Счетоводство”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. БИ ЕМ ЛИЗИНГ – ТРЕЙД АД, вписан в Търговски регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 130696746, със седалище и адрес на управление област София, 

община Столична, град София 1574, район Слатина, улица „Трудолюбие“ № 11, ап. 13, 

представлявано от Димитър Йорданов Иванов, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна и на основание проведена процедура по реда на глава осма „а“ от Закона за 

обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното: 
 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1). Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да достави 1 (един) 

брой употребявана мотометачна машина и 1 (един) брой употребяван тристранен самосвал 

с двойна кабина за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце Делчев“, 

отговарящи на техническите параметри, посочени в Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя, 

неразделна част от настоящия договор. 

(2). Изпълнителят се задължава да осигури гаранционно обслужване на доставената 

техника по ал.1 в рамките на гаранционния срок по чл. 4, ал.2, считано от датата на 

подписване на протокола по чл.8, ал.1 от настоящия договор. 
 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл.2. (1). Общата цена за доставка на двете машини, предмет на договора е в размер на 

49 797 (четиридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева без ДДС или 

59 756,40 (петдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и четиридесет 

стотинки) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от 

настоящия договор. 

 (2). В посочената по ал.1 цена са включени всички разходи по изпълнение на 

доставката, включително транспортни разходи до мястото на доставка посочено в настоящия 

договор, дължими вносни мита, данъци и такси. 

 (3). Възложителят заплаща общата цена по ал.1 както следва:  

1. аванс до 30 000 лв. – по искане на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от 

датата на влизане в сила на договора и след представяне на оригинална данъчна фактура за 

дължимата сума. 

2. Остатъкът от сумата се изплаща на пет равни месечни вноски след доставката на 

техниката. 
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Възложител:                                                                        Изпълнител: 
 

 

 

Фактурата трябва да съдържа в описателната си част и текста “разходът е за обект 

„Доставка на употребявана техника – мотометачна машина и тристранен самосвал с двойна 

кабина, за нуждите на  Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце Делчев“. 

 Чл.3. Плащанията по настоящия договор се извършват в български лева, по банков 

път.  

Банковата сметка на Изпълнителя е: 

 Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

 IBAN: BG96UNCR76301021204812 

 BIC: UNCRBGSF 

 

ІІІ. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА. 
 

Чл.4. (1) Изпълнителят се задължава да достави техниката до мястото посочено в 

настоящия договор в срок от 1 (един) календарен ден съгласно Техническото предложение 

за изпълнение на поръчката   

(2). Гаранционният срок на техниката е 3 (три) месеца, съгласно Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката, считано от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол за доставка между Възложителя и Изпълнителя. Гаранцията 

покрива възникнали повреди по двигателя, скоростната кутия и диференциала, както и на 

хидравличната система на самосвалното устройство и мотометачната машина. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 Чл.5. (1). Изпълнителят се задължава да достави употребяваната техника, предмет на 

настоящия договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото 

предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. 

(2). Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упражнява 

всичките си права с оглед защита на интересите на Възложителя. 

(3). Доставката на употребяваната техника се извършва на административния адрес 

на Възложителя – област Благоевград, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев. 

(4). Изпълнителят се задължава да уведоми предварително и писмено Възложителя 

за доставката на техниката и приемането й от Възложителя по реда на чл.8, ал.1. 

Уведомлението се изпраща до Възложителя най-късно в деня, предхождащ доставката на 

употребяваната техника до адреса на Възложителя. 

 (5). Изпълнителят се задължава да предаде необходимата документация, в т.ч. 

документи за собственост на мотометачната машина и самосвала, за платени други данъци, 

такси, фактури и приемо-предавателни протоколи на Възложителя.  

(6). Изпълнителят се задължава да предостави инструкция за експлоатация на 

доставената техника на български език, сертификат за съответствието, сервизна книжка, 

паспорт или други документи на производителя, съдържащи технически данни и 

характеристики на машините. 

(7). Изпълнителят се задължава да достави техниката окомплектована, съгласно 

изискванията на производителя и изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. 

(8). Изпълнителят се задължава да извършва сервизно обслужване на автомобила в 

рамките на гаранционния срок, при условията на този договор.  

(7). Изпълнителят се задължава да влага по време на гаранционния срок и при 

извършване на сервизно обслужване само оригинални резервни части, материали и 

консумативи. 

Чл.6. Изпълнител има право да получи цената по договора, съгласно определения 

начин за плащане. 
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Възложител:                                                                        Изпълнител: 
 

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Чл.7. (1). Възложителят се задължава да заплати цената по чл.2, ал.1 от този 

договор, съгласно условията и начина посочени в него. 

(2). Възложителят се задължава да приеме доставката по реда на чл.8, ал.1, ако 

отговаря на изискванията посочени в Техническата спецификация  и Техническото 

предложение. 

(3). Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на 

автомобила на посоченото място, качествено в срок и без отклонения. 

(4). Възложителят има право да прави проверка относно изпълнението на договора, 

без с това да пречи на неговото изпълнение. 

(5). Възложителят има право на рекламация на доставената по договор техника, за 

количествени и качествени несъответствия по условията на договора. 
 

VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИКАТА 

 

Чл.8. (1). Предаването и приемането на техниката се извършва с двустранен приемо-

предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях 

лица, след проверка за отсъствие на явни недостатъци, окомплектовката на доставката, 

представяне на документите, посочени в чл. 5, ал.5 и ал.6 и съответствие на машините с 

техническата спецификация и техническото предложение на Изпълнителя. 

(2). При констатиране на явни недостатъци, липси относно окомплектовката на 

автомобила и документи и/или несъответствие на автомобила с техническото задание и/или 

техническото предложение на Изпълнителя, Възложителят има право да откаже да подпише 

приемо-предавателен протокол. В тези случаи, страните подписват двустранен протокол, в 

който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия и се посочва 

срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на недостатъците, липсите 

и/или несъответствията, страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за 

приемане на доставката. 

(3). Собствеността и риска върху техниката преминава от Изпълнителя върху 

Възложителя от датата на приемането му, вписана в приемо-предавателния протокол по ал.1 

или ал.2. 

 

VІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНИКАТА 
 

Чл.9. (1). Изпълнителят се задължава в рамките на гаранционния срок да поема 

разходите по подмяна на дефектни части и/или повреди, които условията на гаранцията 

покрива. Гаранцията не се отнася за части и агрегати, които не са упоменати в 

гаранционните условия на техниката. 

(2). Изпълнителят се задължава с настоящия договор да осигури на Възложителя 

сервизно обслужване на доставените мотометачна машина и тристранен самосвал  в 

гаранционния срок посочен в чл.4, ал.2, считано от датата на подписване на протокола 

по чл.8, ал.1. 

(3). Изпълнителят поема транспортните разходи за пробега на мотометачната 

машина и самосвала до сервизна база за периода на гаранционното обслужване в 

случай, че сервизната база не се намира на територията на община Гоце Делчев. 

(4). Изпълнителят се задължава с настоящия договор да извършва с предимство 

сервизното обслужване на техниката, предмет на настоящата поръчка по време на 

целия гаранционен период в срок не по-късно от 1 (един) работен ден от постъпване на 

заявка за обслужване от страна на Възложителя. 

 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ. 
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Възложител:                                                                        Изпълнител: 
 

 

 

 

Чл.10.(1). При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 

Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,1% от сумата по 

чл.2, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази сума. 

(2). При забавено изпълнение продължило повече от 20 (двадесет) календарни дни, 

Възложителят има право да прекрати едностранно договора, без за да предоставя 

допълнителен срок за изпълнение, като освен неустойката за забава има право и на 

неустойка за неизпълнение в размер на 10% от общата цена по чл.2, ал.1 от договора. 

(3). Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, в случай, че същите превишават размера на уговорените в договора 

неустойки. 

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 11. (1). Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(2). При виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя, извън случаите по 

чл.10, ал.2, договора може да бъде прекратен от Възложителя с 5 (пет) дневно предизвестие 

до Изпълнителя. 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
 

Чл.12. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на 

договора се решават от двете страни в дух на взаимно разбирателство. 

Чл.13.Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване чрез преговори. При 

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл.14. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл.15. Неразделна част от настоящия договор са ценовото предложение, 

техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един 

екземпляр за Изпълнителя и два екземпляра за Възложителя. 

 

 

  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

                                                                      

ВЛАДИМИР МОСКОВ                                     БИ ЕМ ЛИЗИНГ – ТРЕЙД АД, 

Кмет на община Гоце Делчев                                 представлявано от   

                                                         Димитър Йорданов Иванов 

 

(подпис и печат)                                      (подпис и печат) 

 

  

АНТОАНЕТА ПЕНКОВА                                      

Н-к отдел „Счетоводство” 

 

 

(подпис)   


