
           Приложение № 3 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

№  .................../....................... 2016 г. 

 

 

Днес, .................... 2016 г. в гр. Стара Загора, на основание  чл. 194, ал. 1, във връзка с 

чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), между:     

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  „Иван П. 

Павлов“ - Стара Загора, Булстат 000803697, представлявана от директора Камен Димитров 

Ябълкаров, ЕГН 5610087626, с адрес гр.Стара Загора, бул.»П.Евтимий» № 21, наричана по-

нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и  

.........................................., с ЕИК ................................., със седалище и адрес на 

управление ............................................................................................, представлявано от 

................................................................., наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, се сключи настоящия договор за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави 1 

(един) брой пътнически микробус с .................... места, марка ................................….., модел 

…...............……, цвят ......................, наричан за краткост по-долу ,,микробус“, отговарящ на 

техническите параметри, съгласно Приложение № 1 “Техническа спецификация” и 

Приложение № 3 “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, неразделна част от 

настоящия договор. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Общата цена за доставка на микробуса, предмет на договора, е в размер на 

………….. лв. (……………………..) без ДДС (...............................) с ДДС), съгласно 

Приложение № 2 “Ценово предложение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и включва всички разходи по 

изпълнението на доставката.  

(2) Посочената в ал. 1 цена включва цената на доставения пътнически микробус, както 

и всички съпътстващи изпълнението на доставката транспортни разходи до посоченото от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място на доставка, както и всички такси, данъци и други разходи, свързани 

с доставката. 

Чл. 3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по настоящия договор в срок от 5 (пет) 

дни след представяне на фактура и приемателно-предавателен протокол за извършената 

доставка.  

Чл. 4. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод 

по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

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

Банкова сметка: ................................................... 

Банков код: .......................................................... 
 

ІІІ. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 5. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска 

информация за изпълнението му, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в 

рамките на 1 (един) работен ден. 

 



 

ІV. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 6. Място на изпълнение – гр.Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” № 21, централна 

сграда на ПГВМ “Ив.П.Павлов” 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави микробуса до мястото на 

доставка, посочено в чл. 6,  в срок до …………. (……………) календарни дни, считано от 

датата на подписването на този договор. 

 (2) Гаранционният срок на микробуса е ……………….. (………….) месеца считано от датата 

на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 10, ал. 1 от настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави микробуса, предмет на 

настоящия договор, отговарящ на техническите параметри, представени в Приложение № 3 - 

„Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че 

микробусът е доставен и може да бъде приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 10, ал. 1 от 

настоящия договор. Уведомлението се изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно в деня, 

следващ доставката на микробуса в склад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде необходимата налична документация 

(документи за платени данъци, такси, фактури и протоколи и др.под.). Също така, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави инструкция за експлоатация на доставеният 

микробус на български език, сертификати за съответствие, сервизна книжка, паспорт или друг 

документ от производителя, съдържащ технически данни и характеристики на микробуса. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави микробуса окомплектован, съгласно 

изискванията на производителя и Техническата спецификация (Приложение № 1), с комплект 

контактни ключове, пълноразмерна резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми, 

авариен комплект, съдържащ аптечка за първа помощ, пожарогасител, светлоотразителен 

триъгълник и др. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на 

микробуса в рамките на гаранционния срок. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага по време на гаранционния срок и при 

извършване на гаранционно обслужване само оригинални резервни части и материали. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде микробуса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 10,   ал. 1.  

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по договора, съгласно определения 

начин на плащане. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставения микробус от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след писменото му уведомяване за наличието му в склад на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да иска да бъде получен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда установен в 

настоящия договор.  

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по договора, съгласно 

определения начин на плащане. 

   (11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска микробуса да бъде получен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, установен в настоящия договор.  

(12) При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители 

(при положение, че има такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените 

поръчки. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата (при положение, че има такива). 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 ал. 11 от Закона за обществените поръчки.  

Забележка: В случай, че изпълнителят няма да ползва подизпълнител/и: 

а/ ал. 12 придобива следната редакция „При изпълнението на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право 

съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.  

б/ ал. 13 отпада. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената по чл. 2, ал. 1 от 

настоящия договор съгласно условията и по начина, посочени в същия. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме доставката, предмет на договора по 

реда на чл. 10, ал. 1, само ако същите отговаря на договорените изисквания, в срок до 3 (три) 

работни дни след писменото му уведомяване. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави проверка относно изпълнението на 

договора, без с това да пречи на неговото изпълнение. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката 

на микробуса, предмет на договора, качествено, в срок и без отклонения. 

            (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя длъжностно лице, което да следи за спазването на 

клаузите по договора и да подписва от негово име всички необходими документи, съгласно 

разпоредбите на настоящия договор. 

 

VІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

 

           Чл. 10. (1) Предаването и приемането на микробуса, предмет на договора, се извършва 

с приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощени лица (представители на 

Възложителя и Изпълнителя), след проверка за: отсъствие на явни недостатъци, 

окомплектовката на доставката, представяне на документите, посочени в чл. 8, ал. 3 от 

настоящия договор и съответствие на микробуса с Приложение № 1 –“Техническа 

спецификация” и Приложение № 2 - “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. 

(2) При констатиране на явни недостатъци, липси относно окомплектовката на 

компонентите по чл. 1 и документите и/или несъответствие на същите с Приложение № 1 

“Техническа спецификация” и Приложение № 2 – “Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише приемателно-

предавателния протокол по ал. 1. В тези случаи, страните подписват двустранен констативен 

протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, и се 

посочва подходящ срок, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на 

недостатъците, липсите и/или несъответствията, страните подписват приемателно-

предавателен протокол за приемане на доставката съгласно ал. 1. 

(3) Собствеността върху микробуса преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на приемането им, вписана в приемателно-предавателния 

протокол по ал. 1. 

            (4) Приемателно-предавателния протокол се подписва от упълномощени лица на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е основание за плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

цената на договора по чл. 2, ал. 1.  

 

VІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

           Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките на гаранционния срок по чл. 7, 

ал. 2 от настоящия договор да поема разходите по подмяна на дефектиралите части и/или 

повреди, които условията на гаранцията покрива, съгласно гаранционните условия, 



представени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционно 

обслужване на доставения микробус в гаранционния срок, посочен в чл. 7, ал. 2, считано от 

датата на подписване на протокола по чл. 10, ал. 1 от настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно сервизно обслужване 

на микробуса само в сервизната база/бази, посочена/и в неговата оферта. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с настоящия договор, да извършва с предимство 

гаранционно сервизно обслужване на микробуса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по време на целия 

гаранционен период, в срок не по-късно от ..............(словом) работни дни от постъпване на 

заявка за обслужване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

 

IХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 12. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С окончателното му изпълнение; 

2. По взаимно съгласие, изразено писмено. 

3. При неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) 

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

4. При обективна невъзможност за изпълнение на договора. 

5. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което той 

е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпването на 

промяната. 

6. Едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато се установи, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е лице, за което се прилагат забраните по чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 

и същото не е привело дейността си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен 

срок от влизането му в сила. В този случай последствията за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са съгласно 

чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.  

 (2) При прекратяване на договора, страните задължително уреждат и финансовите си 

взаимоотношения по договора. 

 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 13. (1) 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. 

(2) 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. 

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

(4) 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. 

 

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всякаква 

информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. 

Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата 

степен за целите на изпълнението на договора. 

 

XІІ. САНКЦИИ 



 

            Чл. 15. (1) При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от стойността на договора по чл. 2, 

ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от тази стойност. 

(2) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула 

цяло и пет) на сто от сумата по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден.  

(3) При забавено изпълнение, продължило повече от 20 (двадесет) календарни дни, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, без да дава допълнителен 

срок за изпълнение, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка за неизпълнение в размер на 20 (двадесет) на сто от общата цена по чл. 2, ал. 1 на 

договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и 

пропуснати ползи по общия ред, в случай, че същите превишават размера на уговорените в 

договора неустойки. 

 

ХIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 

Чл. 16. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за обществените 

поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.  

Чл. 17. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 

договарянето всички спорове ще се решават от компетентния български съд, съгласно 

действащото в Република България законодателство. 

Чл. 18. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и 

са депозирани при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка 

при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са  подписани от съответните 

упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия 

договор: 

 - За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр.Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” № 21,  

   факс:  042/ 607 381 
 
 
 - За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ..................................................................... 
 e-mail: .................................., факс: ............................................... 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да 
уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се считат за редовно 
връчени с произтичащите от това последици. 

Чл. 19. Неразделна част от настоящия договор са: 

1.  Техническа спецификация (Приложение № 1); 

2. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” (Приложение № 2). 

3. „Ценово предложение“ (Приложение № 3); 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 


