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ЧАСТ IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………..  

 

ПРЕДМЕТ: „ИНСТАЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВИРАЩИ БРЕГОВИ СВ/КВ И УКВ СИСТЕМИ С 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМИ ПРИЕМОПРЕДАВАТЕЛИ НА ОБЕКТ „КАМЕНАР” И 

ПРЕНОСИМИ РАДИОТЕЛЕФОНИ“ 

 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ........................................ 

 

 

Днес, ............... 2019 г., в гр. София, между: 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход” 

№ 69, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, 

представлявано от Ангел Забуртов – генерален директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна 

и 

………………………………………, със седалище и адрес на управление/постоянен 

адрес: …………………………………………………………, вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията /Регистър БУЛСТАТ/………………………., с 

ЕИК/ЕГН/……….. ……………….,  представлявано от …………………….. – 

……………………………………….., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 

 на основание чл.  183 от Закона за обществените поръчки, след проведено публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящия договор, като страните 

се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, на свой риск, 

със собствени средства и човешки ресурси, при условията на настоящия Договор и срещу 

възнаграждение да достави и инсталира резервиращи брегови СВ/КВ и УКВ системи с 

дистанционно управляеми приемопредаватели на обект „Каменар” и да достави 2 броя 

преносими радиотелефони. Дейностите по предмета на договора включват:  

а) изготвяне на проектна документация; 

б) доставка на оборудване, включващо апаратури, съоръжения, кабели и 

инсталационни материали, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

в) осигуряване на свързаност на системата и дистанционно управление; 

г) инсталация и извършване на тестове на доставеното оборудване; 
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д) предоставяне на необходимата документация (ръководства) за съответното 

оборудване; 

е) обучение на персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) Изпълнението по ал. 1 се извършва в съответствие с Техническата спецификация 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съставляващи неразделна част от този договор.  

(3)  Местата за изпълнение на дейностите по ал. 1 са:  

 а) обл. Варна, община Варна, гр. Варна, Аспарухов парк, обект БЦ Варна; 

 б) обл. Варна, община Варна, с. Каменар, обект „Каменар”; 

 в) обл. Варна, община Аврен, с. Китка, обект РПЦ „Китка”. 

  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) Общата стойност на настоящия договор, съгласно приетото от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на ………………… лв. 

(……………………………………………………………) без ДДС или ……………………….. 

лв. (…………………………………………………….) с ДДС, от които: 

1. за доставка на оборудване, включващо апаратури, съоръжения, кабели и 

инсталационни материали .….……...…........................…. лв. без ДДС, 

………………………….. лв. с ДДС. 

 2. за дейности по осигуряване работоспособността на системата, в т.ч. изготвяне на 

проектна документация, инсталации, осигуряване на свързаност и дистанционно управление, 

извършване на тестове на доставеното оборудване и предоставяне на необходимата 

документация (ръководства) .….……...…........................…. лв. без ДДС, 

………………………….. лв. с ДДС. 

3. за обучение на служителите на Възложителя………………………….. лв. без ДДС, 

………………………….. лв. с ДДС. 

 

(2) Стойността по ал. 1, както и единичните цени и стойности, съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на настоящия 

договор и не подлежат на актуализация. 

(3) В стойността по ал. 1 са включени всички разходи за цялостното изпълнение на 

поръчката в съответствие с изискванията на възложителя – изготвяне на проектна 

документация, доставка, инсталация, свързаност и дистанционно управление на системата, 

тестове на системата, обучение на персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранционна поддръжка,  

транспорт, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, както следва: 

1. Авансово плащане – в размер на 20 % двадесет процента) от общата стойност на 

договора – след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансово предоставените 

средства, при условията по чл. 22 от този договор; 

2. Окончателно плащане – в размер на 80 % (осемдесет процента) от общата стойност 

на договора – след подписване на протокол за извършен финален тест за приемане на 

системата и изпълнението на договора, без забележки от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 12, ал. 3 от този договор и представяне на оригинална 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Авансово предоставените средства се считат за усвоени с извършване на 

окончателното плащане, поради което в тридневен срок от това плащане се 

връща/освобождава гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане.  

(3) В случай, че не желае да получи авансово плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това преди сключването на договора. 
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(4) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват в български лева, по 

банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на посочените по ал. 1 

документи, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN:  

Банка:  

BIC: 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени в банковата сметка по ал. 4 в срок от 3 (три) дни, считано от момента 

на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(6) Некачествено или лошо изпълнени дейности не се заплащат. 

 

ІII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК  

 

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора, съгласно Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е ............................ месеца и започва да тече от датата на 

подписване на настоящия договор. 

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече: 

1. при неблагоприятни метеорологични условия – бури, валежи от дъжд, сняг, мъгли, 

ниски температури, вятър и др.; 

2. при влизане в сила на промени в нормативната уредба или издадени 

административни актове; 

3. когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е отказан достъп до мястото на изпълнение от 

оправомощени лица и институции по причини, които не се дължат на собственото му 

виновно поведение; 

4. по причини, указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извън случаите по чл. 7, т. 2.  

(3) При необходимост от спиране на срока по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като укаже и причината, поради която се 

налага спирането. Към писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага и надлежни 

доказателства.  

(4) За спирането на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява 

причината за спирането. Протоколът се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от 

него длъжностни лица и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от 

спиране на срока са неразделна част от протокола. 

(5) След отпадане на причината за спиране на срока, страните подписват нов 

констативен протокол, в който се посочва продължителността на спирането, от кога се 

възобновява изпълнението и кога изтича срока за изпълнение на договора. 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на действие 

на системата в рамките на ................................ месеца, считано от датата на окончателния 

протокол по чл. 12, ал. 3. 

(2) При възникване на повреда или скрит дефект в срока по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

в тридневен срок уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, по факс или електронна поща. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата в срок от една седмица от 

момента на уведомяване по ал. 2. 

(4) В случай,че за отстраняване на повредата е необходимо доставка на резервни 

части, общото време за доставка и отстраняване на повредата не може да бъде повече от един 

месец.  

(5) Гаранционният срок по ал. 1 се увеличава със срока за извършване на ремонта. 

 (6) При невъзможност да бъдат отстранени дефекти, появили се в рамките на 

гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектното оборудване с ново, със същите 
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или по-добри технически характеристики, съобразени с нивото на технологиите към 

момента на замяна. 

 (7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по 

предходните алинеи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага отстраняването на дефектите на друг 

избран от него ИЗПЪЛНИТЕЛ, като разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои съответната част от гаранцията за 

изпълнение, която е предназначена да обезпечи гаранционната поддръжка, съгласно 

предвиденото в чл. 19. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да приеме изпълнението, предмет на договора, когато отговаря на Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и договореното, по реда и при условията на този договор; 

2. при точно изпълнение на предмета на договора, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

посочената в този договор цена, при спазване на уговорените срокове и условия; 

3. в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора да съобщи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лицето за контакт във връзка с изпълнението на договора; 

6. при поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да оказва съдействие във връзка с 

изпълнението на този Договор; 

7. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите, на които ще се извършват 

монтажните и инсталационни дейности. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква информация по всяко време, относно изпълнението на договора и да 

осъществява контрол по изпълнение на договора, като не възпрепятства работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстранява за своя сметка и в указан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок всички недостатъци, резултат от неизпълнение, некачествено или 

неточно изпълнение на дейностите, предмет на договора; 

3. да откаже да приеме изпълнението и да откаже изцяло или частично плащането, 

когато изпълнението не съответства на Техническата спецификация или на условията по 

настоящия договор.  

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители, в резултат на които са възникнали смърт 

или злополука на което и да било физическо лице, загуба или нанесени вреди на каквото и да 

е имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраенето му. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да извърши дейностите по чл. 1, ал. 1 от договора качествено, с грижата на добрия 

търговец, в договорения срок и в съответствие с Техническата спецификация и действащите 

нормативни изисквания; 

2. да достави и вложи при изпълнението само фабрично нови компоненти, елементи и 

др. с технически характеристики и качество, съгласно Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да отстранява незабавно некачествени компоненти, елементи и др., както и такива, 

които не отговарят по технически характеристики или качество на Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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4. да отстранява за своя сметка и в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок всички 

недостатъци, резултат от неизпълнение, некачествено или неточно изпълнение на 

дейностите, предмет на договора, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възразил; 

5. в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора да съобщи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лицето за контакт във връзка с изпълнението на договора; 

6. да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, 

които могат да се отразят неблагоприятно на работата или да забавят завършването на 

дейностите в определения срок по договора; 

7. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата документация на доставеното и 

монтирано оборудване, в обем и съдържание, съгласно Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8. да пази търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се въздържа от всякакви 

действия, от които могат да последват вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително да не 

разпространява данни, факти и сведения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговата дейност, станали му 

известни при или по повод изпълнението по Договора, в съответствие с предвиденото в чл. 

30 и Споразумението за поверителност към този Договор. 

(2) Всички санкции, наложени от компетентни органи във връзка с изпълнението на 

договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност и риска за доставеното оборудване до 

приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и риска от евентуалната му загуба или 

повреда. В случай, че по своя вина причини щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да ги възстанови за своя сметка. 

(4) Доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оборудване се счита прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

с подписване на протокола по чл. 12, ал. 3 без забележки. 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение, в 

случай, че е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и. 

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на Договора се 

допуска при възникнала необходимост и при едновременното наличие на следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор  по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява. 

(4) В срок от 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора или на допълнителното 

споразумение заедно с всички документи, доказващи изпълнението на условията по ал. 3. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за изпълнението на договора независимо от 

сключените договори с подизпълнители.  

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този 

договор; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие при изпълнението на 

договора. 

 

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

 

 Чл. 12. (1) За извършените дейности по чл. 1, ал. 1 от договора се съставят следните 

протоколи, подписани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

1. Протоколи за извършени  тестове на мястото на монтажа за всеки обект. 

2. Протоколи за извършени  тестове от работните места на операторите. 
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3. Протокол за извършен финален тест за приемане на системата и изпълнението на 

договора. 

(2) Тестовете по  ал. 1, точки 1, 2 и 3 се извършват от комисия, съставена от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които подписват съответните 

протоколи. 

(3) Протоколът по ал. 1, т. 3 се счита за окончателен протокол за приемане на всички 

дейности, предмет на настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 

(пет) работни дни преди датата на която счита, че има готовност за провеждане на тестовете  

по ал. 1. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените работи, когато не 

отговарят на Техническата спецификация.  

 (6) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

подходящ срок за коригиране на извършените работи, като коригираното е за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІІ. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 13. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на 

договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Страните 

се съгласяват, че сума в размер на ……… (…………………………), представляваща 10% 

(десет на сто) от гаранцията за изпълнение, е предназначена за обезпечаване на 

гаранционния срок по чл. 5, ал. 1 от Договора. 

 

Чл. 14. При изменение на договора, извършено в съответствие със ЗОП, включително 

когато се изменя цената по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме 

необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с 

измененията на договора, в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително 

споразумение за изменението, като сам избира действията за привеждане на гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия по договора. 

Чл. 15. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: „Централна кооперативна банка” АД клон „Химимпорт” 

IBAN: BG39CECB97901043052800; 

BIC: CECBBGSF. 

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдържа задължение на банката - гарант да извърши 

плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 

гаранцията за изпълнение по този договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора (в т. ч. 

гаранционния срок) плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при 

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение 

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл. 17. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 

полица/застрахователния сертификат, издадена/издаден в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 

която/който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която/който трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора (в т. ч. 

гаранционния срок) плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава задържаната от гаранцията за изпълнение 

сума за обезпечаване на гаранционния срок по чл. 5, ал. 1, в срок до 20 (двадесет) дни след 

приключване на изпълнението на договора, ако липсват основания за задържането от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от гаранцията за изпълнение след 

приемане на реално изпълнените дейности по договора.  

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 

в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на 

гаранцията. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за 

изпълнение/съответната част от нея, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от 

задълженията си по договора, както и в случаите на пълно неизпълнение, лошо, частично или 

забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение/съответната част 

от нея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

Задържането на гаранцията за изпълнение не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 

обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 

договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да 

допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 

момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в 

съответствие с чл. 13 от договора. 

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която 

обезпечава авансово предоставените средства в размер на ……… (…………………………) 

лева, съгласно предвиденото в чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора. 

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 

изискванията на чл. 15 – 17 от договора. Гаранцията следва да е със срок на валидност най-

малко 30 (тридесет) дни след изтичане на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок за 

изпълнение на договора, като при необходимост срокът на валидността й се удължава или се 

издава нова. 
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(3) Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни 

след връщане или усвояване на аванса, съгласно предвиденото в чл. 3, ал. 2. 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

VІII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

  

Чл. 24. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2) За целите на този Договор „непреодолима сила” има значението на това понятие 

по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон.  

(3) 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 в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата 

сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 

доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка 

между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 

неизпълнението. 

(4) С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения. След преустановяване действието на 

непреодолимата сила, ако страните още имат интерес за изпълнението му, договорът се 

възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице 

непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава преди 

настъпването на непреодолима сила. 

(6) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен.  

 

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 25. (1) При забава на изпълнението на задължение по този договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от 

стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента).  

(2) При отказ за подмяна, забавена или некачествена подмяна на дефектирала част в 

срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на 

направените разходи по отстраняване на повредата, заедно с неустойка в размер на 

трикратната стойност на дефектиралата част. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

усвои задържаната част от гаранцията за изпълнение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно удържа дължимите му неустойки от плащания към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвоява и гаранцията за изпълнение/съответната част от нея. 

Чл. 26. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от 

стойността на договора. 

Чл. 27. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото 

на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.  

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 28. (1) Действието на този договор се прекратява в следните случаи: 

1. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
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2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнението му, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни 

от настъпване на невъзможността и да представи доказателства. В този случай, ако част от 

доставката е била изпълнена и може да бъде полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

има право на съответната част от цената, която се определя с подписване на двустранен 

протокол; 

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

6. при възникване на обстоятелствата по чл. 118 от ЗОП, като в случаите по чл. 118, 

ал. 1, т. 2 и т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или неустойки;  

7. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, по 

вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последния: 

1. не изпълни точно някое от задълженията си по договора по уговорения начин или с 

нужното качество; 

2. е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката, 

Техническата спецификация и/или Техническото предложение; 

3. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци по  изпълнението; 

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата; 

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

 Чл. 29. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 

задължен да изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 30. (1) Всяка от страните е длъжна да третира като конфиденциална и да не 

разпространява, пред които и да било трети лица всяка информация, станала й известна при 

или по повод изпълнението на настоящия договор, както и да опазва търговската тайна на 

другата страна. 

(2) Страните по договора се задължават да подпишат Споразумение за поверителност, 

неразделна част от този договор.  

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 31. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 

Чл. 32. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, освен в случаите по чл. 117 от ЗОП. 
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(2) Изменения в сключения договор за възлагане на обществена поръчка се допускат 

при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 33. Страните по този договор решават споровете, възникнали при или по повод 

изпълнението му или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване, по взаимно съгласие с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие, 

спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален 

кодекс. 

Чл. 34. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

българско законодателство. 

Чл. 35. (1) Всички уведомления между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка) на посочения от 

съответната страна адрес или предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна, 

по факс или на електронна поща. 

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както 

следва:  

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Адрес да кореспонденция: ................................................................................................, 

тел.: ..........................; факс: ...................; e -mail: ................................, 

Лице за контакт: .......................................................................  

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес да кореспонденция: ................................................................................................, 

тел.: ..........................; факс: ...................; e -mail: ................................, 

Лице за контакт: .......................................................................  

(3) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е 

длъжна незабавно да уведоми другата в писмен вид. При неизпълнение на това задължение, 

всички уведомления, изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт, ще се считат за надлежно връчени. 

 

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

всяка страна. 

 
Приложения: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Споразумение за поверителност. 

5. Документи по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

6. Документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение. 

7. Документ за внесена/учредена гаранция за авансово плащане. 

 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 


