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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 

ПРОЕКТ  НА   ДОГОВОР 

 

 Днес, …………......... г., в гр. Враца  

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВРАЦА, със седалище и адрес 

на управление: гр. Враца, ул. „Демокрация” № 1, БУЛСТАТ BG106063115, 

представлявано от……………………– Областен управител на област Враца 

и………………………………………….., на длъжност Главен счетоводител в Областна 

администрация Враца, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

 

и от друга страна  

..................................................................., със седалище и адрес на управление: гр. 

......................................., ул.  “ ......................... ”, регистрирано с решение №........ по ф.д. 

№................../..........................г.., по описа на ......................................................... съд, 

БУЛСТАТ/ЕИК...............................,представлявано от........................................................, в 

качеството му на ..........................................................................., наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

и на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за 

възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Доставка на оборудване за извънредни 

ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия 

в трансграничната зона” с референтен номер 2 (4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERG-

VR-DJ и Решение № ............/.............г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор, с който страните по него се 

споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и 

въведе в експлоатация: 

1. Техническо оборудване – за радиционна, химическа и биологична защита: 

а) Три броя газ-анализатори за измерване на токсични газове, съгласно 

техническата спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, които са 

неразделна част от настоящият договор; 

б) Два броя газ сигнализатори, съгласно техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият 

договор; 

в) Четири броя дозиметри за идентификация на радиация, съгласно техническата 

спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част 

от настоящият договор; 

г) Три броя дозиметри за повърхностно замърсяване, съгласно техническата 

спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част 

от настоящият договор; 

д) Три броя гама радиометър-дозиметри, съгласно техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият 

договор; 

е) Двадесет броя индивидуални дозиметри за контрол на облъчването, съгласно 

техническата спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, които са 

неразделна част от настоящият договор; 
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ж) Десет броя комплекта въздушно-дихателни апарати, съгласно техническата 

спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част 

от настоящият договор; 

з) Един комплект газонепроницаем защитен костюм, съгласно техническата 

спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част 

от настоящият договор; 

и) Един брой куполна палатка за бърза дезинфекция с машина за топла вода, 

съгласно техническата спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, 

които са неразделна част от настоящият договор; 

2. Инженерно оборудване: 

а) Един брой мобилен кран с товароподемност мин. 45 тона и оборудване за него, 

съгласно техническата спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, 

които са неразделна част от настоящият договор; 

б) Три броя бензинови моторни къртачи, съгласно техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият 

договор; 

в) Четири броя перфоратори, съгласно техническата спецификация, техническото 

предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият договор; 

г) Три броя моторни триони, съгласно техническата спецификация, техническото 

предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият договор; 

д) Четири броя бензинови резачки, съгласно техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият 

договор; 

е) Десет броя моторни помпи за отпадни води, съгласно техническата 

спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част 

от настоящият договор; 

ж) Десет броя спасителни жилетки, съгласно техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият 

договор; 

з) Един брой хидравлична автовишка – работна височина – min 25 м max 30 м. и 

оборудване за нея, съгласно техническата спецификация, техническото предложение и 

ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият договор; 

и) Четири броя ATV и оборудване за тях, съгласно техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият 

договор; 

й) Шест броя GSP навигационни системи, съгласно техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият 

договор; 

3. Противопожарно оборудване: 

а) Един брой пожарен автомобил за гасене с вода и пяна и с модул за издърпване и 

оказване на първа помощ (повишена проходимост), съгласно техническата 

спецификация, техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част 

от настоящият договор; 

б) Десет броя пожарогасители, съгласно техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта, които са неразделна част от настоящият 

договор; 

 

  II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и въведе в експлоатация 

специализираната техника, съгласно чл.1, ал. 1 както следва: 

1. Три броя газ-анализатори за измерване на токсични газове, не по-късно от 

.....................(с думи) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 
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2. Два броя газ сигнализатори, не по-късно от .....................(с думи) календарни 

дни, считано от датата на подписване на договора. 

3. Четири броя дозиметри за идентификация на радиация, не по-късно от 

.....................(с думи) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

4. Три броя детектори за повърхностно замърсяване, не по-късно от 

.....................(с думи) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

5. Три броя гама радиометър-дозиметри не по-късно от .....................(с думи) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

6. Двадесет броя индивидуални дозиметри за контрол на облъчването, не по-

късно от .....................(с думи) календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора. 

7. Десет броя комплекта въздушно-дихателни апарати, не по-късно от 

.....................(с думи) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

8. Един комплект газонепроницаем защитен костюм, не по-късно от 

.....................(с думи) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

9. Един брой куполна палатка за бърза дезинфекция с машина за топла вода, не 

по-късно от .....................(с думи) календарни дни, считано от датата на подписване на 

договора. 

10. Един брой мобилен кран с товароподемност мин. 45 тона и оборудване за 

него, не по-късно от .....................(с думи) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

11. Три броя бензинови моторни къртачи, не по-късно от .....................(с думи) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

12. Четири броя перфоратори, не по-късно от .....................(с думи) календарни 

дни, считано от датата на подписване на договора. 

13. Три броя моторни триони, не по-късно от .....................(с думи) календарни 

дни, считано от датата на подписване на договора. 

14. Четири броя бензинови резачки, не по-късно от .....................(с думи) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

15. Десет броя моторни помпи за отпадни води, не по-късно от .....................(с 

думи) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

16. Десет броя спасителни жилетки не по-късно от .....................(с думи) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

17. Един брой хидравлична автовишка – работна височина – min 25 м max 30 м и 

оборудване за нея, не по-късно от .....................(с думи) календарни дни, считано от 

датата на подписване на договора. 

18. Четири броя ATV и оборудване за тях не по-късно от .....................(с думи) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

19. Шест броя GSP навигационни системи, не по-късно от .....................(с думи) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

20. Един брой пожарен автомобил за гасене с вода и пяна и с модул за издърпване 

и оказване на първа помощ (повишена проходимост), не по-късно от .....................(с 

думи) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

21. Десет броя пожарогасители, не по-късно от .....................(с думи) календарни 

дни, считано от датата на подписване на договора. 

(2) Предаването се удостоверява с приемо - предавателен протокол, подписан в 2 

екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  

Чл. 3. Получаването на специализираната техника се извършва в гр. Враца, ул. 

“Демокрация” № 1 – Областна администрация – Област Враца 
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ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. Общата стойност по договора за доставка е ...................лева. без ДДС, 

отразено по първичните разплащателни документи в съответствие с действащото 

законодателство на регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценова оферта 

(приложение № ................), неразделна част от настоящия договор, като в това число са 

включени всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

до мястото за изпълнение на доставката съгласно чл. 3.  

Чл. 5. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 4, както следва: 

1. авансово плащане в размер на.........................................................лева. 

(................................................................................................................................ лева)  

/ 35 % (тридесет и пет процента) от цената по чл. 4 / 

и без ДДС, отразено по първичните разплащателни документи в съответствие с 

действащото законодателство на регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 45 

календарни дни след подписване на договора и след представяне на следните 

документи: 

1.1. оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово плащане 

в размер на 100 % от сумата на аванса, със срок на валидност - срока за изпълнение на 

договора, плюс 20 дни; 

1.2. оригинал на фактура за авансово плащане. 

2. окончателно плащане представляващо .......................................лева. 

(.............................................................. лева) се извършва до 30 дни след получаване на 

доставката и след представяне на следните документи: 

2.1. оригинална фактура; 

2.2. протокол за оценка на съответствието, приемане и тестване на доставката; 

2.3. приемо - предавателен протокол, подписан от страните по договора. 

(2) Плащанията  по чл. 5  се извършват с платежно нареждане по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

Банка: ..................................................................... 

BIC: ......................................................................... 

IBAN: .............................................................. 

(3) Всички цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща 

неразделна част от настоящия договор, са фиксирани и крайни за срока на договора и 

не подлежат на промяна.  

(4) Срокът за плащане по ал. 1 се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде 

уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима 

поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на 

доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде 

разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 

30 дни след датата на уведомяване за това. Периодът за плащане продължава да тече от 

датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура или 

необходимите разяснения, корекции и допълнителна информация. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

свой риск специализираната техника предмет на настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по 

доставката до место изпълнението, посочено в чл. 3 от договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 

изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, 

заедно с дължимите лихви. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде доставеното количество 
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специализирана техника с приемо - предавателен протокол, подписан от 

упълномощените лица, съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия договор в два екземпляра.  

(2) Приемо – предавателният протокол се подписва от упълномощените лица 

само срещу представен протокол за съответствие, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от 

изрично упълномощени от него лица. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  съдействие за 

осъществяване на доставката. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определеното от него лице.  

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка преди подписването на 

приемо - предавателния протокол, за специализираната техника, да извърши: 

1. регулиране и тестване; 

2. отстраняване на всички евентуални неизправности; 

3. тестване на експлоатационните качества за да докаже, че оборудването 

работи, съгласно техническите изисквания; 

4. демонстриране на правилното функциониране, преди извършване на 

техническото приемане. 

Чл. 11.(1) При доставката Изпълнителят се задължава да предостави техническа 

документация на български език за специализираната техника, която включва 

информация относно: 

1. технически данни и характеристики; 

2. ръководства (инструкции) за експлоатация: процедури за нормална 

експлоатация, мерки за безопасност, установяване на неизправности и конкретни 

действия за отстраняването им от страна на обслужващото лице. Почистване и 

хигиенни инструкции; 

3. инструкции за разкомплектоване, контрол и сглобяване; 

4. график за обслужване: честота и процедури за периодични проверки; 

функционални изпитвания; процедури за техническо обслужване. 

Чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след доставката да проведе 

демонстрация за работа и въведе в експлоатация специализираната техника. 

(2) Въвеждането в експлоатация включва:  

1. Провеждане на демонстрация за работа; 

2. Отстраняване на всички евентуално възникнали неизправности; 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

при изпълнението на договора. 

 Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

специализираната техника, след подписване на приемо - предавателен протокол. 

 Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договорената цена за доставката, съгласно чл. 4 от настоящия договор. 

 Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

доставката в срок и без отклонения от предмета на договора. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 

изискванията за доставката по чл.1 от настоящия договор да откаже приемането на част 

или на цялата доставка и заплащането на съответната цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не изпълни своите задължения съгласно договора. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави специализираната 

техника за определените от производителя обслужвания, като при установяване на 

дефектирали части същите се заменят за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в случаите, предвидените в този договор. 
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VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20 (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на задълженията си по него в размер на 1( едно) на сто от общата стойност 

на договора, възлизаща на ........................................лева. (с думи). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам 

избира вида на гаранцията /парична сума или оригинална банкова гаранция/. 

(2) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: ............................, BIC код ..................., 

Банка..................., името на Областна администрация – Област Враца. 

(3) Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при възстановяването й са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, без да 

дължи лихви, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните до 

неговото решаване чрез споразумение или чрез влязло в сила съдебно решение. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен 

размер при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 

 (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от стойността на гаранцията размера 

на начислената неустойка по чл. 28 от настоящия договор поради неточно изпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция се представя 

оригиналът й със срок на валидност, срока на изпълнение на договора плюс 20 

(двадесет) дни. Банковата гаранция трябва да е неотменяема, безусловна и да покрива 

100 % от стойността на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

пристъпи към упражняване на правата по гаранцията при условията на предходните 

алинеи. Когато се позовава на “непреодолима сила”, промени срока или забави 

изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на 

банковата  гаранция за срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.   

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 

до 20 (двадесет) дни след приключване на изпълнението на договора и приемането на 

доставката с окончателен приемателно-предавателен протокол, като има право да 

приспадне от гаранцията дължимите му неустойки в резултат на лошо или забавено 

изпълнение на задълженията по договора. 

 

VІI. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК, РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира възможността за нормална експлоатация 

на специализираната техника, от датата на подписване на приемо-предавателен 

протокол в определения гаранционен срок при спазване на условията, описани в 

техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

1. Гаранционен срок на газ-анализатори за измерване на токсични газове - 3 /три/ 

броя - ..................... (с думи) месеца. 

2. Гаранционен срок на газ сигнализатор – 2 /два/ броя - ........................ (с думи) 

месеца. 

3. Гаранционен срок на дозиметри за идентификация на радиация – 4 /четири/ 

броя - ........................ (с думи) месеца. 

4. Гаранционен срок на детектори за повърхностно замърсяване - 3 /три/ броя - 

........................ (с думи) месеца. 

5. Гаранционен срок на гама радиометър-дозиметър  - 3 /три/ броя - ........................ 

(с думи) месеца. 

6. Гаранционен срок на индивидуални дозиметри за контрол на облъчването - 20 

/двадесет/ броя - ........................ (с думи) месеца. 

7. Гаранционен срок на комплект въздушно-дихателни апарати - 10 /десет/ броя - 

........................ (с думи) месеца. 
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8. Гаранционен срок на газонепроницаем защитен костюм – 1 /един/ брой - 

........................ (с думи) месеца. 

9. Гаранционен срок на куполна палатка за бърза дезинфекция с машина за топла 

вода -1 брой - ........................ (с думи) месеца. 

10. Гаранционен срок на бензинов моторен къртач – 3 /три/ броя - ........................ (с 

думи) месеца. 

11. Гаранционен срок на перфоратор – 4 /четири/ броя - ........................ (с думи) 

месеца. 

12. Гаранционен срок на моторен трион - 3 /три/ броя - ........................ (с думи) 

месеца. 

13. Гаранционен срок на бензинова резачка - 4 /четири/ броя - ........................ (с думи) 

месеца. 

14. Гаранционен срок на моторни помпи за отпадни води – 10 /десет/  - ........................ 

(с думи) месеца. 

15. Гаранционен срок на спасителни жилетки - 10 /десет/ броя  - ........................ (с 

думи) месеца. 

16. Гаранционен срок на GPS Преносима навигационна система – 6 /шест/   - 

........................ (с думи) месеца. 

17. Гаранционен срок на пожарогасители - 10 /десет/ броя - ........................ (с думи) 

месеца. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява обща поддръжка при следните гаранционни 

срокове, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за: 

1. Пожарен автомобил за гасене с вода и пяна и с модул за издърпване и оказване 

на първа помощ (повишена проходимост)  и оборудване за него ........................(с думи) 

месеца. 

2. Мобилен кран с товароподемност мин. 45 тона и оборудване за него 

..................... (с думи) месеца. 

3. Хидравлична автовишка – с работна височина минимум 25 м. и максимум 30 м 

и оборудване за нея, ............................месеца. 

4. Четири броя ATV с ремарке и оборудване за тях, .....................месеца. 

(3) При поява на дефекти, в срока по ал.1 и ал.2 , ПОЛУЧАТЕЛИТЕ 

уведомяват писмено за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 1 (един) 

работен ден от датата на  установяването им. Гаранционният срок спира да тече за 

периода от възникването до отстраняването на повредите. 

(4) За установяване на отклоненията и/или недостатъците се съставя 

констативен протокол, подписан от упълномощените лица, съгласно чл.3, ал. 2 от 

настоящия договор. 

(5) Констатираните по реда на ал. 3 отклонения и/или недостатъци се 

отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок 10 /десет/ работни дни от подписване на 

констативния протокол, като при необходимост може да се уговори и по-дълъг срок. 

Всички разходи по замяната на повредените компоненти са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Ако се налага по-дълъг срок за ремонт от посочения в ал. 5, то този срок се 

определя в двустранно подписан протокол, а за срока на ремонта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да предостави оборотно оборудване със същите или по-добри 

характеристики за своя сметка, като гаранционния срок се удължава с дните за срока на 

ремонта. 

(7) Гаранцията обхваща всички разходи, свързани с транспортиране, пощенски 

услуги и комуникации при: диагностика на неизправности на място, извършена от 

компетентен сервизен инженер до 10 (десет) работни дни от писменото уведомяване. 

(8) Когато е необходим ремонт извън мястото на дислокация на автомобила, 

транспортът до посочения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сервиз и обратно е за сметка на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 22. (1) При гаранционното обслужване вложените консумативи/ масла, 

експлоатационни течности и филтри/ са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а вложените 

резервни части и труд са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя списък на оторизираните от производителите 

сервизи на територията на Република България за гаранционно обслужване на 

доставената специализирана техника в отделно Приложение неразделна част от 

настоящия договор. 

Чл. 23. (1) Рекламации за качеството на специализираното оборудване могат да 

бъдат предявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди изтичане на 

съответните гаранционни срокове, като същите се установят с констативен протокол, 

подписан от двете страни. 

(2) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да  отстрани или замени 

некачествените компоненти или оборудване с ново със същите или по-добри 

характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за използване по предназначение. 

Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

          Чл. 24. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по 

договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна 

организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя 

протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

VІІІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 25. Преминаване на собствеността от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на специализираната техника, предмет на договора, се извършва в момента на 

подписване на приемо – предавателен протокол от упълномощени представители на 

двете страни. 

 

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 
 Чл. 26. (1) Настоящият договор се прекратява: 

 1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

2. при неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ забави изпълнението на доставката с повече от 

20 /двадесет/ дни, след изтичане на договорения срок. 

 Чл. 27. При пълно неизпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата 

по представените гаранции за изпълнение на договора и за възстановяване на авансово 

плащане по договора за обществена поръчка. 

Чл. 28. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 

0,05 % върху стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %. 

 (2) При частично неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 

в размер на 5% от стойността на неизпълнението. 

Чл. 29. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

законната лихва за всеки просрочен ден след изтичане на сроковете по чл. 5 върху 

съответната незаплатена част.  

 Чл. 30. 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. 

 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

Чл. 31. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на 
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форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, 

представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и 

Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на 

изпълнението на настоящия договор. В тези случаи, срокът на изпълнение на 

задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което, 

действат такива обстоятелства. 

(2) Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен 

документ от компетентните органи и се фиксира чрез двустранен протокол между 

страните. 

Чл. 32. (1) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява 

задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно: 

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 

неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства 

изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото 

предполагаемо времетраене; 

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 

минимум понесените вреди и загуби. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(3) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за 

изпълнението на договора. 

(4) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

(5) Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, 

ако: 

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 

изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор 

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 

всички разумни грижи. 

(6) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в 

забава не може да се позовава на същата и не се освобождава от отговорност за 

неизпълнение на задълженията си по настоящия договор. 

 

ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора 

Чл. 34. 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 за целите на изпълнението на 

договора. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица. 

 

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 36. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на 

договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени 

споразумения. 

(2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При 

промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

седемдневен срок от настъпване на промяната. 
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Чл. 37. Страните по този 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. 38. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Техническа спецификация и кореспонденция между участниците и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  (Приложение № 1) 

2. Техническо предложение на участника, определен за изпълнител (Приложение 

№ 2)  

3. Ценова оферта (Приложение № 3)  

4. Банкова гаранция за изпълнение на договора (Приложение № 4). 

5. Банкова гаранция за възстановяване на авансово плащане по договор 

(Приложение № 5). 

6. Списък на сервизите за гаранционна поддръжка, предложени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Различните приложения към договора, се смятат за взаимно изясняващи се. В 

случай на неяснота или разминаване, те трябва да се прилагат по реда, в който са 

изброени по-горе. 

 

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /име, тел., факс, електронен адрес, 

адрес:/…………………………………. 

 

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /име, тел., факс, електронен адрес, 

адрес:/…………………………………. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                       ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

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

 

 

 

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

Главен счетоводител: 

/…………………… / 

  

 

* Настоящият договор е примерен и подлежи на корекция в съответствие с 

офертата на определения за изпълнител на поръчката.  
 

 


