ПРОЕКТ!
ДОГОВОР № …..
Днес, ……..…2018 г. в гр. Монтана, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки и в изпълнение на Решение №...../........2018 г. на Управителя на „Регионално депо
за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана за определяне на изпълнител в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг с опция за
прехвърляне на правото на собственост на един брой употребяван верижен булдозер за
нуждите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД“, между:
1. „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД, ЕИК 821103520, с административен адрес област Монтана, община Монтана, с. Крапчене 3434, землища на с. Крапчене и
с. Николово, местност Неделище, представлявана от Мариела Тодорова Живкова - Крълева – управител, от една страна, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и
2. ....................................................................................... със седалище и адрес на управление:
................................................................................................................, ЕИК ...............................,
представлявано от....................................., от друга страна, наричана за краткост в договора
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II.

КАЧЕСТВО

III.

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Доставка чрез
финансов лизинг на един брой употребяван верижен булдозер за нуждите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД“, в пълно съответствие по вид и параметри с
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предложението за изпълнение на поръчката
и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представени в процедурата за възлагане на обществена поръчка и съставляващи неразделна част от договора.
(2) Доставката се извършва въз основа на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Преди извършване на заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши оглед на техниката. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри състоянието на техниката, същият ще направи заявка за
доставка.
Чл. 2. (1) Качеството на техниката по чл. 1 следва да отговаря напълно на техническите
характеристики, описани в предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и на техническите стандарти на производителя.
(2) С оглед на това, че техниката е втора употреба и без осигурен гаранционен
сервиз, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за нейната техническа изправност и годност
да изпълнява необходимите функции. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или
разходи, причинени от или във връзка с ползването на техниката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 3. (1) Общата стойност на техниката по чл. 1 е в размер на ……… лв. (с думи) без
вкл. ДДС или ……………………. (с думи) с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(2) Стойността по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението
предмета на договора, в това число доставна цена на булдозера, лизингово оскъпяване
(сума на лихвите за периода на лизинга), такса за регистрация на булдозера в КТИ (ако
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такава е възможна), такса за управление на лизинга, остатъчна стойност за придобиване на
собствеността.
(3) Цената, посочени в Ценовото предложение на участника, за която се сключва настоящия договор, остават непроменени за срока на действие на настоящия договор.
Чл. 4. (1) Финансирането на обществената поръчка се осигурява със средства от бюджета на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана.
(2) Плащането по настоящия договор се извършва по следния начин:
1. Първоначална вноска в размер на ....... лева в срок до 10 (десет) календарни
дни от получаването на уведомлението по чл. 5, ал. 1 от настоящия договор.
2. Еднократна такса за управление на лизинга – в размер на .... лева (.... лева) без
ДДС, дължима при сключване на договора за обществената поръчка.
3. Такса за регистрация на булдозера в КТИ (ако такава регистрация е възможна) - в размер на ........... лева без ДДС, дължима при сключване на договора за
обществена поръчка.
4. Месечни вноски за период от 60 (шестдесет) месеца, дължими до 15-то число
на всеки нов месец се превеждат по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
банкова сметка, съгласно лизинговия план от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Плащането на отделни или всички лизингови вноски по погасителния план
или изтичането на срока на договора за лизинг не представляват основание за
придобиване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на право на собственост или на друго вещно
право върху лизинговата вещ.
5. Остатъчна стойност за придобиване на булдозера след изтичане срока за лизинг, при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се възползва от опцията за придобиване
на собствеността върху булдозера – ...........лева (........словом) без ДДС. Лизинговата вещ преминава в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след заплащане на остатъчната стойност по предходното изречение, при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изпълнил всички останали свои задължения по договора през целия
срок на лизинга.
(3) Плащането по договора се извършват по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: IBAN: …………………………………………, BIC ……………………….,
при банка ………………………………………………….
IV.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРОК НА ДОГОВОРА.

V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от всяка от
страните, като на основание чл. 114 от ЗОП изпълнението на договора започва в тридневен срок от писменото уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е осигурил необходимия финансов ресурс за изпълнение на договора.
(2) Срокът за доставка е ……… ( ………………………….) календарни дни, считано от датата на представяне на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия Договор.
(3) Срокът на настоящия Договор е до изтичане на лизинговия период, а именно
60 (шестдесет) календарни месеца от предаване и приемане на лизинговата вещ.
Чл. 6.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да достави техниката по чл. 1, отговаряща на техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. да извърши доставката в договорения срок;
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да изпълни предмета на договора на мястото, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на
дружеството по време на изпълнението на договора.
5. да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 дни
от сключването на 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 ЗОП.
6. да прехвърли собствеността върху лизинговата вещ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при едновременно наличие на следните условия: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично писмено е
упражнил опцията за придобиване на правото на собственост не по-късно от
три дни след изтичане на срока на лизинга и е заплатил 60 броя лизингови
вноски съгласно погасителния план, както и остатъчната стойност по т. 2.5.
по-горе, дължимото ДДС върху сумите по договора, както и е изпълнил всички други свои задължения по този договор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;
2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
3. да инспектира лизинговата вещ през срока на действие на договора.
3.
4.

Чл. 7.

VI.

Чл. 8.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да възложи доставка на лизинговата вещ с писмена заявка в случай, че одобри
състоянието й при извършения оглед;
2. да приеме с приемо-предавателен протокол лизинговата вещ.
По силата на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя лизинговата вещ в държане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от момента на предаването й рискът от повреждането, погиването на лизинговата вещ, щетите, причинени от лизинговата вещ на
трети лица и имущество, както и всички други рискове, свързани с експлоатацията й, са в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. да заплаща дължимите суми в размер, по начин и в срок съгласно уговореното
в настоящия договор.
4. да ползва лизинговата вещ само според нейното обичайно предназначение.
5. да поддържа за своя сметка лизинговата вещ в добро експлоатационно състояние през целия срок на договора за лизинг, като спазва всички технически и
експлоатационни изисквания на производителя, както и указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и своевременно да представя лизинговата вещ на задължителните
и предписаните от производителя / ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически прегледи.
6. за срока на лизинга да не допуска лица, които не са оторизирани от производителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да сервизират лизинговата вещ.
7. през срока на лизинга да осигури за своя сметка валидни застраховки на лизинговата вещ в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията пълно каско и гражданска отговорност и да заплаща своевременно застрахователните премии на
застрахователя. В случай, че застраховките са сключени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати дължимите премии директно на заст3
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Чл. 9.

рахователя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно условията на
сключените застраховки и изискванията за осигуряване на допълнителни предохранителни мерки на лизинговата вещ.
8. да извърши своевременно всички необходими действия пред застрахователя
за уреждане на евентуално възникнали щети; както и да уведоми незабавно
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на настъпване на щета по лизинговата вещ. Всички
възникнали допълнителни и непокрити от застрахователното обезщетение
разходи по възстановяването на лизинговата вещ вследствие на дадено събитие са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9. да ползва лизинговата вещ в съответствие с всички инструкции и указания за
експлоатация, включително установените с нормативен акт. Лизинговата вещ
може да се ползва единствено на територията на Република България и в съответствие с общите условия на валидната към момента застраховка.
10. да се отнася към лизинговата вещ с грижата на добър търговец, включително
по всяко време за своя сметка да извършва в оторизиран от производителя
сервиз необходимите работи за редовно поддържане на лизинговата вещ съгласно условията посочени в инструкцията за експлоатация, както и да осигури
при възникнала необходимост своевременно извършване на ремонти, включително и аварийни такива; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не експлоатира
лизинговата вещ, когато тя е повредена, ако това би създало риск от понататъшна повреда или условия за злополука.
11. да не извършва каквито и да е промени, допълнения или подобрения на лизинговата вещ без предварителното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12. да върне лизинговата вещ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичане срока на лизинга, в
добро състояние, като се отчете обичайното й изхабяване за срока на ползването, при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е упражнил опцията за придобиване
на лизинговата вещ при условията на този договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да осъществява контрол при изпълнение на договора;
2. да изиска доставката на лизинговата вещ да бъде в пълно съответствие с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и с всички останали документи от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на настоящия договор;
3. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни заявката в срок;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил, че ще ползва такива.

VII.
ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
Чл. 10. Приемането на лизинговата вещ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с подписан
между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без забележки приемо–предавателен протокол.
VIII.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) При неспазване срока по чл. 5, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,03% (нула цяло и три стотни на сто) от стойността на заплатената
първоначална вноска по договора – за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на
сто) от същата стойност без ДДС.
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(2) При просрочване плащането на лизингова вноска или друга дължима сума по
този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за забава върху
неплатената сума за времето на просрочието.
IX.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

X.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

XI.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 12. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. по реда на чл. 114 и чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
4. с изпълнение на задълженията на двете страни по договора и изтичането на
срока на лизинга.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно без предизвестие, когато:
1. ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще забави изпълнението на задължението си по чл. 5 , ал. 2. от договора с повече от 30 (тридесет) работни дни.
2. по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ замени или включи подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП или за
него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на
условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита
процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 13. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните
не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала
другата страна за възникването на непреодолима сила.
Чл. 14. 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 писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
Чл. 15. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 16. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
договора.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от
него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред
своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само
в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.
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Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.
XII.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1

XIII.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема
само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да
бъде различен от посочения в заявлението за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида
на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до
момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи.
(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на
чл. 66, ал. 11 ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 ЗОП е основание за едностранно прекратяване на
договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 21. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в заявлението
за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;
- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
Чл. 22. (1) Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изпращат до адрес: ……………………...

Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
предвидил използването на подизпълнители.
1
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(2) Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия, заявки за доставки и
други до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се изпращат по електронен път чрез Интернет на електронен
адрес е-mail: ................................@.......................................
(3) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса
по ал.1 и ал. 2 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес за
кореспонденция.
(4) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 3 се счита, че
уведомленията по ал. 1 и ал. 2 са връчени редовно.
(5) Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомления изпратени по
електронната поща (по е-mail) не освобождава от отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същият се
счита за уведомен.
Чл. 23. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.
(2) За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се
прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ЗЗД, ГПК и другите регламентиращи предмета на
този договор.
(3) Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова,
спорът ще се разрешава от компетентния съд по реда на ГПК.
Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра –
три екземпляра за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един екземпляр за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Неразделна част от договора са следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение;
Приложение № 3 - Предлагана цена.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
РДО –МОНТАНА ЕООД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ НА
........................................

Мариела Живкова

........................................
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