
 

 
 

 

 

                    ДОГОВОР  ЗА  ИЗРАБОТКА 

 

от ………/………/ 202… г. 
 

    ИЗПЪЛНИТЕЛ                                                                 ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

Име: Станев врати и прозорци ООД 
 

МОЛ: Тони  Станев 

 

Адрес: гр.Каспичан, ул.” Никола Вапцаров” № 38             

 

БУЛСТАТ: 206223446 

 

ОББ  АД   гр. Каспичан 

 

BIC: UBBSBGSF 

 

IBAN: BG95UBBS80021008756450 
 

 

 

 

Име:………………………………………………….   

Адрес: гр. …………………………………………... 

бул. / ул……………………………………………… 

………………………………………………………..  

Тел:…………………………………………………..    

МОЛ:…………………………………………………   
е-mail:……………………………………………..…           
 

ЕГН           
 

Булстат          
 

Представляван от:  
_______________________________________________________________ 

Адрес на обекта: ………………………............................. 
……………………………………………………………………. 
 

 

І.ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА 

 

Чл.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи: 

Дограма / Врати:           Съгласно приложена оферта  
         

Чл.2. За осъществяване предмета на договора Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя 

възнаграждение в размер на ……………………..……………….лева,  

словом: ………………………………………………..…….……...лева. 

 
ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

  Чл.3. Права и задължения на Възложителя: 

3.1. Възложителя има право във всеки момент да извършва проверка по изпълнението на договора 

по проектите и материалите, с които  се изпълнява той , без да пречи на оперативното изпълнение на дейността 

на Изпълнителя. 

3.2. Възложителя се задължава да предаде на Изпълнителя всички необходими данни, проекти  и 

документи, необходими за осъществяване предмета на настоящия договор. При промяна на размера на изделията 

или съмнение в точността им е длъжен да уведоми писменно  Изпълнителя незабавно. 

3.3. Възложителя е длъжен след предложение от страна на Изпълнителя да осигури фронт за 

започване на монтажните работи.  

3.4. Възложителя се задължава  при поръчки изискващи по продължителни монтажни дейности да 

предостави за временно ползване помещение за склад с цел доброто и сигурно съхранение на изделия, материали 

и инвентар. 

3.5. Възложителя се задължава да извърши плащания по реда, описан в този договор. 
 

Чл.4. Права и задължения на Изпълнителя 

4.1. Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в чл.1 от този договор според изискванията 

за качество и грижата за добър търговец. 

             4.2. Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в чл.1 в период от………… работни дни  , 

считано от датата на авансовото плащане. 

4.3. Изпълнителят се задължава да осигури гаранционно поддържане на изделията за срок от пет 

години, съгласно условията посочени в гаранционната карта. 



  4.4. Изпълнителят  има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в 

посочените срокове и условия. 

  4.5. Ако изпълнителят е изпълнил част от поръчката и по-нататъшното изпълнение се окаже 

невъзможно, поради форсмажорни обстоятелства или причини за които Изпълнителя и Възложителя не 

отговарят, Изпълнителя има право да получи възнаграждение  за изработената част от поръчката и да удължи 

срока за изработка съгласно продължителността на форсмажорните обстоятелства. 

  4.6. Поради спецификата на производство , промяна в квадратурата или количествата Изпълнителят 

може да удължи срока на изпълнение,като при повече от 10 работни дни,  се задължава да уведоми Възложителя. 

 
ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 
  Чл.5. Общата сума на изработеното в този договор е………………..лева  с   ДДС. 

     словом: …………………………………………….……...лева, като Възложителят се задължава да изплати : 

-   Авансово 60 %  от сумата  при сключване  на договора……………..лева 

    словом:………………………………………………………………….....лева 

-   Преди експедиция  30 %  -………………………………………………лева 

    словом:………………………………………………………………….... лева 

 -   След  доставка и монтаж  10 %  -……………………………………….лева 

    словом:……………………………………………………………………..лева 

    се заплаща на ръководителя на монтажната група, в деня на приключване на монтажните дейности  или по 

банков път, но не по-късно от 3 дни след монтажа. 

  Чл.6. При невъзможност от страна на Възложителя да изпълни описаното  в чл.3.3., се задължава да 

изплати останалата част от сумата,  посочена в чл.5. 

 
ІV. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 
  Чл.7. При забава изпълнение на задължението, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% на 

работен ден, но не повече от 5% от общата сума по изпълнението на този договор. 

  Чл.8. При рекламации относно качеството на извършените работи Възложителят уведомява 

Изпълнителя писмено, веднага след появата на дефекта. Разходите по установяване и отстраняване на дефекта са 

за сметка на неизправната страна до изтичане на гаранционния срок, а след изтичането му за сметка на 

Възложителя.  

Изпълнителят не носи отговорност за дефекти причинени от неправилна експлоатация или неправилно 

съхранение. 

 
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
  Чл.9. Доставката на описаното в чл.1 и започването на монтажните работи става след изпълнение 

на условията описани в чл.5. 

  Чл.10. При неизпълнение на описаното в чл.5 от страна на Възложителя до 3 /три/ дни след 

приключване на монтажните работи,  Изпълнителят има право да демонтира описаното в чл.1, освен ако не е 

договорено друго, като Възложителят дължи неустойка в размер на 0,1% на ден. 

  Чл.11. Транспортните разходи по доставката на материали и готова продукция до крайното им 

предназначение са за сметка на Изпълнителя, освен ако не е договорено друго. 

  Чл.12. Страните ще решават спорните въпроси относно изпълнението на договора по споразумение, 

а когато се окаже невъзможно, от Български съд. 

  Чл.13. Всички изменения и допълнения на предмета на договора след подписването му са предмет 

на допълнително заплащане. 

  Чл.14. При промяна квадратурата или броя на изделията, цената се съответно коригира. 

                       Чл.15. При изпратени по електронна поща договор, оферта и направено авансово плащане договора 

се счита за сключен. 

Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: Станев врати и прозорци ООД 
                                                                                                                 
                                                                                                     

                    / трите имена/                                                                                                                                / трите имена / 

 …………………………………….                                                              ……………………………………. 
                 /подпис и печат/                                                                                                                                    /подпис и печат/  

     3 02.01.00.01/1/3/15.01.2010                                                                                                                                                                  


