
ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolvan.bg

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪ ЗЛ АГАН Е HA ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

№  п  НО - ОП - 0 3 ' 5 ___________

Днес, ' 03. . /. . г., в гр. Смолян,

на основание чл. 74, ал. 1 вр. чл. 41, ал. 1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки 
/ЗОП/и в изпълнение на решение № 8 от 12.03.2016 г. на кмета на община Смолян за 
определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за ДОСТАВКА 
по реда на Глава V от Закона за обществените поръчки -  чрез открита процедура с прилагане 
на опростени правила, с предмет: „Периодични доставки на природен газ -  метан -  
компресиран за нуждите на Община Смолян и VII СОУ «Отец Паисий» град Смолян“, 
която обществена поръчка е открита с решение № 4 от 03.02.2016г. на кмета на община 
Смолян и обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените 
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 
00092-2016-0002,

между:

ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, бул. 
„България” № 12, БУЛСТАТ: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ 
НАСТАНЛИЕВ -  директор на дирекция „ФСДБ” на общината, от една страна, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и
„РАЙКОВ СЕРВИЗ“ООД, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград,

, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:
,, представлявано от Румен Пеев - управител, от друга страна, наричано за

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор и страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява 
Периодични доставки на природен газ — метан — копресиран за нуждите на Община 
Смолян и VII СОУ «Отец Паисий» град Смолян, подробно описани по вид в Описание и 
специфични условия на поръчката и Техническите спецификации, неразделна част от 
договора.
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Чл.2 Възлагането на доставката на метан се извършва въз основа на предварително 
одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

II. СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З (1)Прогнозната стойност за доставка предмет на настоящият договор е до достигане 
на максималната прогнозна стойност 390 000 лв. без ДДС.
1. Чл.4. Цената на 1000 куб.м. се формира от обявената цена за природен газ от 

основния доставчик на природен газ за страната без ДДС, акциз и надбавка за 
доставка в размер на 498,00 лв. /словом четиристотин деветдесет и осем лева/ без 
ДДС. В цената на надбавката са Включени разходи за: компресиране, логистика, 
съхранение, транспорт и товаро-разтоварни разходи франко обектите. Цената на 
надбавката за доставка остава непроменена през целия срок на договора.

Чл.5 Договорените цени не могат да се променят освен при изменение на държавно 
регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. Заплащането на доставеното количество гориво се извършва в срок до 30 
календарни дни, считани от представяне на надлежно оформена фактура -  оригинал от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към съответния възложител за доставеното количество на природен газ / 
метан / - компресиран, след подписване на акт за приемане и представен сертификат за 
калоричност, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка.

Цената за заплащане на всяка отделна партида природен газ / метан / - компресиран е 
на база на действително изразходвано гориво, доставено и отчетено с индивидуални 
измервателни устройства за търговско измерване на разхода на природен газ на всеки от 
обектите.Цената се формира съгласно оферираната от изпълнителя цена на 1000 куб.м. без 
ДДС в деня на получаване на стоката след представяне на отчетни показания, представяне на 
сертификат за калорийността на доставения природен газ/ метан/ - компресиран /. 
Фактурирането се извършва в края на всеки месец, показателите на разходомерите се отчитат 
в последния работен ден на месеца, което се удостоверява с двустранно подписан протокол.

Чл.7 Всички разходооправдателни документи за извършените доставки на метан се 
одобряват от представител на съответния ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Чл.8 Количествата на доставеното гориво се установяват чрез монтирани
измервателни уреди при всеки от възложителите.

III. ДОСТАВКА

Чл.9 Доставката се осъществява франко обектите на възложителите след подадена 
заявка, в срок от 1 /словом един / ден, единствено чрез батерии от бутилки / съоръжения 
съдържащи бутилки, които са монтирани в метална рамка/ собственост на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.10 Договорът влиза в сила от датата на сключване и е със срок 24 (двадесет и четири) 
месеца от датата на подписването му или до достигане на максималната прогнозна
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стойност -  390 000 (триста и деветдесет хиляди) лева без ДДС. Договорът се прекратява 
при настъпване на което и да е от двете събития. Посочената стойност е прогнозна, поради 
което Възложителят си запазва правото да не я усвои в пълен обем в зависимост от 
възникналата необходимост.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11 Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за длъжностните лица, които ще осъществяват 
приемането на доставките и ще бъдат упълномощени да подписват документи.

Чл.12 Да създаде всички необходими условия за организиране на доставките.
Чл.13 При констатиране на некачествен метан или отклонение от предложението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тези 
количества.

Чл14 Да заплаща сумата, представляваща договорената цена в срока по чл. 6 от 
настоящия договор.

Чл.15 Да сигнализира компетентните органи при констатирано неизпълнение на 
задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.20.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.16 Да осигурява и доставя в съответните обекти на възложителите качествено 
гориво /метан -  компресиран / в съответствие с БДС или еквивалентно и другите нормативни 
документи.

Чл.17 Да издава фактура за цялото количество, прието от съответния ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
Чл.18 Да поддържа необходимото технологично и транспортно оборудване за 

изпълнение на доставката в добро техническо състояние съгласно нормативната уредба.
Чл.19 Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички промени, наложили се в процеса на 

изпълнение на доставката.
Чл.20 Да спазва действащите норми и изисквания за опазване на околната среда.
Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на услугата да се 

ръководи и спазва Политиката на управление на качеството и Политиката и Програмата по 
управление на околната среда на Интегрираната система за управление на Община Смолян.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите сертифицирани 
батерии от бутилки /съоръжения съдържащи бутилки, които са монтирани в метална рамка/, 
като доставките се осъществяват, единствено чрез подмяна на празната група батерии с 
пълни.

VII. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.23. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:
- парична сума в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора без ДДС -  7 800 
(iсловом - седем хиляди и осемстотин) лева, преведена по сметка на Община Смолян -  
IBAN: BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код: IABG BGSF, банка: 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян;
- оригинал на банкова гаранция на същата стойност.
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранцията да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да 
бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от 30 дни след
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изтичане на срока за изпълнение на договора.
Чл. 2 5. ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 14 работни дни след изтичане срока на изпълнение на договора и 
след отправено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се посочва датата на сключване 
на договора, предмета на договора и сумата на гаранцията, без да се дължат лихви.

Чл.26 Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди подписване на 
договора под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по горепосочената 
сметка.

Чл.27 (1)Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 
на неговото изпълнение възникне спор между страните -  до неговото окончателно решаване. 
(2) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение и не дължи нейното връщане в случаите 
по чл.ЗЗ чл.34 от настоящия договор.

Чл.28 Възложителят не дължи на Изпълнителя лихва върху гаранцията за изпълнение.
Чл. 29(1) При констатиране на некачествени количества метан- компресиран, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тези количества;
(2) Всички нарушенията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установяват с констативен 

протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.ЗО. При забавяне на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи законна 

лихва от деня на забавата.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.31. С изтичане срока на договора.
Чл.32. По взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено.
Чл.ЗЗ Извън случаите по чл.34 договорът може да бъде прекратен при системно 

неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със 7 (седем) дневно писмено 
предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа 
гаранцията за изпълнение и не дължи нейното връщане;
Под системно неизпълнение се разбира констатирани неизпълнения повече от три пъти, на 
които и да е задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор

Чл.34 При повторно констатиране на доставено некачествено гориво по смисъла на 
чл.29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати настоящия договор със 7 -  дневно предизвестие. 
При прекратяване на договора в тази хипотеза ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа гаранцията за 
изпълнение и не дължи нейното връщане.

Чл.35 При обективна невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява 
задълженията си по настоящия договор.

Чл.36. В хипотезите на гл. VIII прекратяването на договора има действие за напред

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.

Чл.38 Плащанията по този договор ще се извършват по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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Чл.39 Страните ще решават възникналите спорове по пътя на преговорите, а при 
непостигане на съгласие -  по съдебен ред

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка от 
страните.

Неразделна част от договора са:
1. Описание и специфични условия на поръчката
2. Технически спецификации;
3. Техническо предложение на Изпълнителя;
4. Ценово предложение на изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НИКОЛАЙТоДОРбВ №®йЕМОВ/
Кмет на'община Смолян

ИЗПЪЛНИТЕЛ^

РУМЙЙ РАЙКОВ ПЕЕВ
Управител на „ Райковсервиз “ООД

ДИМИТЪРДАЙЧЕВ НАСТАНЛИЕВ
Директор нЦ дирекция ФСДБ 
при община Смолян
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