
Д О Г О В О Р
за услуга

№ . 2 0 1 5  г.

Днес, £ {? ... ft.S :........... 2015 г., в град Искър, община Искър, облает Плевен, на
основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки и чл. 258 - 269 от Закона за 
задълженията и договорите, между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР, ЕИК/БУЛСТАТ: 000413942, Идентификационен номер по 
ДДС: BG 000413942 със седалище и адрес на управление: облает Плевен, община Искър, 
гр. Искър 5868, ул. ’’Георги Димитров” № 38, представлявана от инж. Валентин Василев 
Йорданов -  Кмет на Община Искър, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

със седалище и адрес на управление:
облает община Ю &&А.. гр. .Ш*/?.#.. fit. ет. ап.
представлявано от 'Ш М .Ш Ж ?#- по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от
друга страна,

се сключи настоящия договор за възлагане на общесттвена поръчка по реда на чл. 14, ал. 
5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, наричан по-долу за краткост “Договор” с 
предмет: “Ежемесечно отпечатване на информационен бюлетин за нуждите на 
Община Искър”.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу 
заплащане: ежемесечно отпечатване на информационен бюлетин за нуждите на Община 
Искър.

(2). Предметы на договора по ал. 1, включва следната дейност: Предпечатна 
подготовка и ежемесечно отпечатване на информационен бюлетин, в продължение на 
дванадесет месеца според предоставената оферта и параметри, а именно -  пълноцветен 
печат, 4 страници А4.

(2) Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и документацията за участие в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, съставляват неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер 
на 4 800 (четири хиляди и осемстотин лева) лева без ДДС.

(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на актуализация за 
срока на настоящия договор, освен в случайте по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
Чл. 3.(1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща в срок до 
10 (десет) работай дни по съответната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на 
предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2). Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл. 2, ал. 1 се заплаща по банков път 
в срока по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.
Чл. 4. Плащанията по настоящия договор се извършва в български лева, с платежно 
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нареждане по следната сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ргсб Btisr
IBAN: р,йо1 Р Ш  9Л50 (ооз
Банка:
Клон/офис: уу . 1 ( ? т и /  7Ъ>/и']б

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1). Договорът влиза в сила от датата на сключването му и има действие за срок от 
12 месеца.

(2) Срокът на изпълнение на договора за обществена поръчка започва да тече от 
датата на неговото сключване.

(3) Мястото на изпълнение на поръчката е печатница „Кентавър 66“, гр. Плевен, 
ул.„Васил Левски“ 128, тел./факс: 064/ 81 90 67 e-mail: kentavar_66@abv.bg /адрес на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждения в размер, при условия и 

срокове, съгласно настоящия договор;
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.
Чл. 8. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на този договор 
относно качеството, количества, стадий на изпълнение, технически параметри, без това да 
пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения 
съответните дейности съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с предложението на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документа по договора, като не ги предоставя на 
трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на 
документите.

(3) Авторските права върху изработеното в изпълнение на този договор, 
принадлежат на Възложителя.

(2) Авторските права по ал. 3, конто се прехвърлят на Възложителя включват:
а) право на публично разгласяване на предмета на договора;
б) право да разрешава употребата на предмета на договора;
в) право на възпроизвеждане на предмета на договора;
г) правото на разпространение на копия и оригинала на предмета на договора сред 

неограничен брой лица;
д) други подобии права.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни поръчката качествено, в съответствие с направеното предложение в 

офертата му, което е неразделна част от настоящия договор.
2. Да не предоставя документа и информация на трети лица относно изпълнението
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на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му пож настоящия договор.

3. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
материали и/или продукта, конто са изготвени от него във връзка с изпълнение на 
задълженията по настоящия договор, чрез приемо-предавателен протокол.

4. Да изпълнява договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и 
добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната облает и в 
съответствие с условията на договора, националното и европейското законодателство.

5. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия 
договор и в сроковете, посочени в него.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие, информация и 
документа, необходими му за качественото изпълнение на предмета на настоящия 
договор;

РАЗДЕЛ V. ИРЕДАВАНЕ И ИРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.11 Приемането на извършената работа по чл. 1 от настоящия договор се извършва от 
определин от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

РАЗДЕЛ VI. НЕУСТОЙКИ 
Чл.12 В случай на забавяне при изпълнение на работата по договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от 
стойността на договорената цена за всеки просрочен ден.
Чл.13 Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

РАЗДЕЛ VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.14 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила
Чл.15 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.
Чл.16 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 fitt от настъпването
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди.
Чл.17 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 
тях насрещни задължения се спира.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. С изтичане на срока на настоящия договор.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. При 
констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси, с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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4. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
5. Когато са настьпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка -  предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
конто той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 
.................  (срока на предизвестието) 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.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 
при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 20. 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 приемагцата страна.
Чл. 21. 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.
Чл. 22. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра -  един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделиа част от настоящия договор са следиите приложения:
1./ Ценово предложение;

ЗА ВЪЗЛОЖ ИТЕЖ \& И/^
о б щ и н а |и с к ъ р )

/ Ж *
Кмет на община Искър—

  г-щ ...........
/Теменужка Цановска/
Главен счетоводител

у  ✓ . О
Съгласувал: ...............................

/Мария Иванова/
Юрисконсулт

з а  \\тъл\щ\\.у
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Typewriter
чл.23 от ЗЗЛД

Administrator
Typewriter
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Administrator
Typewriter
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Administrator
Typewriter
чл.23 от ЗЗЛД




