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Днес 30.04.2015г., на основание чл. 101е от ЗОП се сключи настоящия договор, между: 

I. ОБЩИНА МЪГЛИЖ, гр. Мъглиж, пл."3-ти март", № 32, Булстат: 000817867, 
представлявана от ГОСПОДИН АНТОНОВ ГОСПОДИНОВ - Кмет на Общината и КАПКА 
ИВАНОВА БАКАЛОВА - Директор на дирекция АОФБ, наричана по-долу за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна 

и 
II. „ЕКОЛАЙТ ЕВРОПА" ООД, представлявано от Федир Дунебабин - Управляващ, 

със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Хан Крум" № 47, вписано в Агенцията 
по вписванията с ЕИК 202325553, телефон 0885937875, e-mail office@ecolight_eu.com, 
наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна , 
Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави за 

нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните СТОКИ: "Доставка на улични LED осветителни 
тела на територията на Община Мъглиж". Предмета на поръчката включва доставка на 
215 бр. свето ди оден уличен осветител LED 55 W в комплект с драйвъри светлинен поток 130 
lm. 

(2) Вида, параметрите и цената на СТОКИТЕ са посочени в Приложение № 1, което е 
неразделна част от настоящия договор и съставляват техническото и финансово 
предложение от офертата на Изпълнителя. 

(3) СТОКИТЕ следва да бъдат доставени на адрес посочен от и на територията на 
Община Мъглиж. 

II. СРОК 
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от 

страните. 
(2) Срокът за изпълнение на доставката е 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от 

датата на влизане в сила на настоящия договор. 
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Цените по този договор за "Доставка на улични LED осветителни тела на 
територията на Община Мъглиж" са посочени в Приложение №1 неразделна част от 
същия и остават непроменени за срока на действие на договора. Посочените цени включват 
всички разходи на Изпълнителя, включително и транспортни за доставка до складовете на 
Възложителя. Обща цена за цялостно изпълнение на настоящия договор е в размер на 64 500 
лв. / шестдесет и четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 77 400 лв. / седемдесет и 
седем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС 

(2) Плащането на СТОКИТЕ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по 
сметка на Изпълнителя 

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
IB AN: BG78RZBB91551004000757 
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в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на двустранен приемо -
предавателен протокол и представянето на оригинална фактура. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави СТОКИТЕ до 15 /петнадесет/ 

календарни дни, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор във вид, 
количество и качество, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск 
СТОКИТЕ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по 
доставката до местоизпълнението, посочено в чл. 1, ал. 3 от настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предава СТОКИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
приемо - предавателен протокол и в състояние годно за тяхната употреба. 

(5) При отклонения в качеството или количество, доставката не се счита за 
изпълнение по договора и не се приема. В този случай Изпълнителя подменя същите 
незабавно. 

(6)Доставяните СТОКИ, предмет на публична покана: "Доставка на улични LED 
осветителни тела на територията на Община Мъглиж", включваща доставка на 215 бр. 
светодиоден уличен осветител LED 55W в комплект с драйвъри светлинен поток 130 1т., 
следва да бъдат придружавани с документи (сертификати) за качество, съдържание, срок на 
годност, производител и становище на контролните органи, ако се изисква такова. 

(7) Гаранционния срок на доставената стока предмет на настоящия договор е не по 
малко от 3 /три/ години. Изпълнителя посочва и максималният срок за съхранение на стоката 
при подходящи условия, който е 6 /шест/ години. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за осъществяване на доставките. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставките чрез определено 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение за извършената доставка, при условията и в срока съгласно чл. 3 от 
настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора. 
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените 

СТОКИ, чрез подписване на приемо - предавателен протокол. 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение за изпълнената доставка, при условията и в срока съгласно чл. 3 от 
настоящия договор. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи 
доставката в срок и без отклонения. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 
изискванията за доставката от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото 
количество СТОКИ, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 
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VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 
РИСКА 

Чл. 13. (1) Приемането на доставените количества СТОКИ се извършва в момента на 
разтоварването им на посочения в чл. 1, ал. 3 от настоящия договор адрес. 

(2) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 
2 (два) екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, които 
установяват теглото (количеството), както и дали са налице сертификати за качество и 
годност, след което се издава стокова разписка за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. Рекламации по количествата на доставените СТОКИ могат да се правят само в 
момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните. 

Чл. 15. Рекламации относно качеството се правят в тридневен срок от откриването им, 
но не по-късно от 2 ( два ) месеца, считано от датата на доставката. 

Чл. 16. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните СТОКИ от контролна организация 
в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. 

Чл. 17. Собствеността върху доставените СТОКИ се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
момента на приемането им от негова страна на посочения в чл. 1, ал. 3 от настоящия договор 
адрес. Рискът от погиването на СТОКИТЕ преминава в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия 
момент. 

VII. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ 
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоки, отговарящи на стандартите 

и гарантира възможността за тяхната нормална употреба. 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява: 
а) с изпълнение на всички задължения на страните; 
б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не 

се нарушават изискванията на действащите нормативни актове и на настоящия договор; 
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

доставка. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 

предизвестие в следните случаи: 
а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част или на цялото количество в 

сроковете, договорени между страните; 
б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката с повече от 2 ( два ) дни. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. 

Чл. 20. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % 
върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от 
стойността по договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й. 

Чл. 21. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0,5%, но не повече от 20 % от стойността на забавената сума. Неустойката се добавя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към уговореното възнаграждение при изплащането му. 
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Чл. 22. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, 
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 23. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на административни органи и др. 
органи. 

Чл. 24. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 
да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на адресите, посочени по-горе. 

(2) При промяна на данните, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от настъпване на промяната. 

Чл. 25. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 26. Страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите по 
чл. 43 от ЗОП. 

Чл. 27. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 
свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 
двустранни писмени споразумения. 

Чл. 28. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Чл. 29. Неразделна част от настоящия договор е техническо и финансово 
предложение (Приложение № 1). 

Чл. 30. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 

Настоящият договор Щ. изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Д в Ш ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
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г о с п о д и н Г о с п о д и н о в , ; , . . . . 
Кмет на Община Мъглйж 

КАПКА БАКАЛОВА 
Директор на дирекция А0Ь 

г 
Съгласувал: 
Зорница Светослав^а - Главен юрисконсулт 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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