ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№…………..............……………
Днес, ....…................2018 год., в гр. София. между:
ДП „Радиоактивни отпадъци”, ЕИК: 131218471 със седалище и адрес на управление гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” № 52 А, ет. 6, представлявано от Дилян Петров–
Изпълнителен Директор, наричано за краткост в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
…………..… , ЕИК…………….., седалище и адрес на управление: ……………….,
представлявано от ……………, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен
за изпълнител след публикуване на обява за събиране на оферти по реда на глава двадесет и
шеста от ЗОП, регистрирана в АОП с номер ID ………..
се сключи настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на
електроматериали и консумативи за нуждите на ДП РАО“
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧЛ. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: ”Доставка
на електроматериали и консумативи за нуждите на ДП РАО“, срещу възнаграждение.
(2) Изискванията към техническите характеристики и количеството на стоките са посочени в
приложената техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с № 01-203/ 31.07.2018 г. Приложение 1, която е неразделна част от настоящия договор.
(3) Място на изпълнение на доставките:
1. СП „РАО-Козлодуй”, гр. Козлодуй, площадката на „АЕЦ Козлодуй”
2. СП „ИЕ 1÷4 блок”, гр. Козлодуй, площадката на „АЕЦ Козлодуй”
3. СП“ПХРАО – Нови хан“, с. Нови хан, обл. София.
4. СП „НХРАО“, гр. Козлодуй.
(4) При промяна на адреса на доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 – дневен срок от настъпване на промяната.
(5) Количествата са посочени в приложената техническа спецификация – Приложение 1.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Стойността на настоящия договор е общо в размер на ………… /….. с думи/ лева без
включен ДДС. Възложителят заплаща цената на Изпълнителя, при условие на доставка адреси
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгл. чл. 1, ал. 3, която стойност включва и транспортни/куриерски
разходи за доставка.
(2) Единичните цени на отделните видове стоки са описани подробно в ценовото предложение
на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение 2, представляващо неразделна част от
настоящия договор.
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(3) Единичните цени са фиксирани и валидни за целия срок на договора и не подлежат на
промяна.
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената за извършена доставка по всяка отделна заявка,
по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на
оригинална фактура, окомплектована с приемо – предавателен протокол, подписан от двете
страни, за вида и количествата доставена стока.
(2) Изпълнителят издава отделна данъчна фактура за всяко специализирано поделение на ДП
„РАО”, като във фактурата след наименованието на предприятието се изписва и поделението,
за което се отнася.
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка: ……..
IBAN: ……..
BIC: ……….
Забележка: Моля, при издаване на фактурите да се посочва номерът на договора.
ІІІ. СРОК
Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила от
датата на подписването му.
(2) Доставката се извършва поетапно след направена заявка от страна на Възложителя.
(3) Срокът за изпълнение на доставката е до ……………. (……………….) работни дни от
получаване на заявка. Заявката се подава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено по факс или на
електронната поща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Тел. / Факс: ……………;
e-mail: ……...…………..
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск,
заявените стоки при условията и сроковете на настоящия договор, като стоките трябва да
бъдат доставяни, съгласно заявените количества и вид.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до
местоизпълнението.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на
стоката при предаването й, което се удостоверява с подписването на приемо – предавателен
протокол.
Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие
за изпълнение на доставката.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката, чрез определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение
за извършената доставка при условията на чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата подизпълнители при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за изпълнение на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, съгласно
направената заявка, чрез подписване на приемо – предавателен протокол.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение
за изпълнената доставка, съгласно чл. 3 от настоящия договор.
Чл. 9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката в
срок и без отклонения.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за
доставката по чл. 1 от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото
количество стока, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.
(3) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители.
VІ. ПРИЕМАНЕ
Чл. 10. (1) Приемането на доставените стоки се извършва в момента на доставянето им на
посочения в заявката и настоящия договор адрес.
(2) Предаването, съответно приемането се удостоверява с приемо-предавателен протокол,
подписан в 2 (два) екземпляра от упълномощени/определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
Чл. 11. Рекламации по количествата на доставената стока, могат да се правят само в момента
на подписване на приемо – предавателния протокол между страните.
Чл. 12. Рекламации, относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от
откриването им.
VІІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 13 (1) При пълно неизпълнение на възложените доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора.
(2) При неспазване срока за изпълнение, указан в раздел ІІІ от настоящия договор,
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети
процента) на ден от цената на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % (осем
процента) от нея.
Чл. 14. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално
изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока по чл. 4 (1).
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
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4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. По реда на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка –
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е
бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата.
Чл. 16 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 (тридесет)
работни дни;
2. не отстрани в
недостатъци/дефекти;

разумен

срок,

определен

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

констатирани

3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
Чл. 17. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при
условията на чл. 116, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 18 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение
на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като
непредвидени обстоятелства, съгласно §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби към ЗОП, в
това число и за причинените от това неизпълнение вреди.
(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало
да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.
Чл. 19. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то е могло
да бъде преодоляно.
Чл. 20 (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването,
съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.
(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал. 1.
Чл. 21. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /тридесет/ дни, всяка една от
страните по договора има право да го прекрати. Двете страни подписват протокол за
прекратяване на договора, в който уреждат взаимоотношенията си.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22 (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
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изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез
куриер срещу подпис на приемащата страна.
(2) 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.
Чл. 23 (1) 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 в Република
България.
(2) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 24. Отговорни лица:
1. От страна на Възложителя:
СП „РАО – Козлодуй“ – …………………………………………………....……………………….;
СП „ИЕ 1÷4 блок“ - ………………………………………………………..……..……………….…;
СП „ПХРАО – Нови хан““ - …………………………………………………..………………….…;
СП „НХРАО“ - …………..…………………………………………………………………..…….…;
2. От страна на Изпълнителя: ……………………...……………………………….……..……
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
Приложения: 1. Техническа спецификация № 01-203/ 31.07.2018 г. – Приложение 1;
2. Оферта на Изпълнителя – Приложение 2.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИЛЯН ПЕТРОВ
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