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Приложение № 11.3. 

Проект на Договор: Обособена позиция №3 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................................................... ….. 

 

ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНА, ИЗМЕРВАТЕЛНА И СЕРВИЗНА 

АПАРАТУРА - КОМПЛЕКТИ РАДИОЧЕСТОТНА И ОПТИЧНА ИЗМЕРВАТЕЛНА И 

РЕМОНТНА АПАРАТУРА, КОМПЛЕКТИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕРВИЗНА АПАРАТУРА, 

АВАРИЙНА СЕРВИЗНА АПАРАТУРА, ИНСТРУМЕНТИ” ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

„ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕСТЕРНИ ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ” 

 

 

 

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/ ............  

 ......................   представлявано от  .......................................  -  ....................................................   

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, след проведена обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, се сключи настоящият договор, 

като страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

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

със собствени средства и човешки ресурси, да извърши: Доставка на диагностична, 

измервателна и сервизна апаратура - Комплекти радиочестотна и оптична измервателна и 

ремонтна апаратура, комплекти специализирана сервизна апаратура, аварийна сервизна 

апаратура, инструменти по Обособена позиция № 3: „Закупуване на тестерни 

електроизмервателни уреди и инструменти”, в съответствие с Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор и представляващи 

неразделна част от него. 

(2) Предметът на договора включва изпълнение на следните дейности: 

1. Доставка на оборудване, включващо: 
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- уред за измерване на RLC с комплект принадлежности - 1 бр.; 

- уред за измерване на заземления с комплект принадлежности - 1 бр.; 

- преносим електрогенератор - 1 бр.; 

- вана за ултразвуково почистване с комплект принадлежности - 1 бр.; 

- инфрачервена станция за запояване - 1 бр.; 

- акумулаторни товарни вилки - 3 бр.; 

- цифров микроскоп - 1 бр.; 

- цифров USB честотомер - 1 бр.; 

- преносим USB осцилоскоп с комплект принадлежности - 1 бр.; 

- измерител на електромагнитно поле - 1 бр. 

2. Предоставяне на необходимата документация (ръководства) за съответното 

оборудване. 

3. Тестване на работоспособността на всеки уред или съоръжение, или инструмент. 

4. Осигуряване на гаранционна поддръжка. 

 

Чл. 2. Дейностите, предмет на настоящия договор, ще се извършат в Република 

България, град Варна, Брегови център Варна на СПД „РКТ - Черно море”.  

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. (1) Общата стойност на настоящия договор, съгласно приетото от 

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

(...........................) без ДДС или ........................лв. (............................... ) с ДДС. 

(2) Общата стойност по ал. 1, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е фиксирана за 

времето на изпълнение на настоящия договор и не подлежи на актуализация. 

(3) В стойността по ал. 1 са включени: всички разходи за точното и качествено 

изпълнение, включително разходи за изпитвания, труд, оборудване, транспорт, разходи за 

командировки, такси, данъци, осигуровки, други разноски, в т.ч. такива във връзка с 

провеждане на различни действия и процедури, необходими за изпълнение предмета на 

поръчката, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 4. (1) Заплащането на действително изпълнените дейности се извършва въз 

основа на следните документи: 

1. двустранен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на договора 

без забележки, удостоверяващ доставката на оборудването, предоставянето на необходимата 

документация (ръководства) за експлоатация на съответното оборудване и успешно 

проведено тестване на работоспособността на оборудването, съставен и подписан от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. оригинал на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, в срок до 10 (десет) работни дни от съставянето на 

протокола по чл. 4, ал. 1, т. 1 и представянето на оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Плащането в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в български лева по следната 

банкова сметка: 

 

IBAN: ………………….. 

Банка: …………………. 

ВIC: ……………………. 

 

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

последващи промени в банковата сметка по ал. 2 в срок от 3 (три) дни, считано от момента 

на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
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счита се, че плащането е надлежно извършено. 

Чл. 6. (1) Когато за частта от дейностите, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено на изпълнителя или на възложителя отделно от 

изпълнението на останалите дейности, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази 

част на подизпълнителя. 

(2)  В случаите по ал. 1, разплащането се извършва въз основа на искане, отправено 

от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го представи на 

възложителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от 

което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI. „Приемане” от Договора и заплаща възнаграждение за тази част 

на подизпълнителя в срок до 10 (десет) дни от подписването на приемо-предавателен 

протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането 

за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРОК ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

 

Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 1-4, предмет на 

настоящия договор, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е …………….. 

месеца и започва да тече от датата на подписване на договора. 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече: 

1. 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; 

2. по причини, указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извън случаите по чл. 10, т. 2; 

(3) При необходимост от спиране на срока по ал. 2, т. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като укаже и причината, поради 

която се налага спирането. Към писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага и 

надлежни доказателства. 

Чл. 8. (1) Изпълнителят се задължава да осигури гаранционна поддръжка на 

доставеното оборудване за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от подписването 

на приемо-предавателния протокол по чл. 4, ал. 1, т. 1. 

(2) Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

(3) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по реда на чл. 39, ал. 1 от договора. Изпълнителят е длъжен да 

отстрани възникналите дефекти в срок от: 

1. 7 работни дни от датата на постъпилото уведомление от Възложителя; 

2. не повече от 60 календарни дни при необходимост от доставка на резервна част или 

изпращане на уреда в завода производител или в сервиз извън страната. Времето за 

отстраняване на дефекта се урежда между изпълнителя и възложителя в приемо-

предавателен протокол. 

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

гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектното оборудване с ново, със същите 

или по-добри технически характеристики, съобразени с нивото на технологиите към 

момента на замяна. 

(5) 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 
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предвиденото в чл. 19, изречение последно. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да съдейства за нормалното изпълнение на предмета на договора; 

2. при точно и качествено изпълнение на предмета на договора да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в този договор цена, при спазване на уговорения срок 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. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. 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 да заплати дейности, изпълнението 

на които не съответстват на Техническата спецификация или на настоящия договор. 

Чл. 11. 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. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено, професионално, с 

грижата на добрия търговец, в договорения срок, в съответствие с Техническата 

спецификация и действащите нормативни изисквания, при максимално опазване 

интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. да достави фабрично нови уреди с технически характеристики и качество, 

съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с 

представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта; 

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

които не са фабрично нови или не отговарят по технически характеристики или качество 

на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

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; 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имената на лицата за контакт и съдействие при упражняването на 

контрола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

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 за уредите, 

съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8. да осигури за уредите необходимите консумативи, достатъчни за нормалното им 

функциониране за период от най-малко 12 (дванадесет) месеца; 

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

действия, от които могат да последват вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително да не 
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разпространява данни, факти и сведения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговата дейност, станали 

му известни при или по повод изпълнението на договора, в съответствие с предвиденото в 

чл. 35 и Споразумението за поверителност (Приложение № 4) 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 доставените уреди до 

приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и риска от евентуалната им 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. 

Чл. 13. (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) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителя/ите, посочени в офертата му. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

(4) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се 

допуска само при възникнала необходимост 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, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява. 

(5) 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 доказателства по чл. 66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за свършената работа от подизпълнителите като за 

своя. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

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

договор; 

2. да изисква съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормалното изпълнение на предмета 

на договора. 

 

VI. ПРИЕМАНЕ 

 

Чл. 15. (1) Приемането на доставката на уредите, приемането на предоставената 

необходима документация (ръководства) за експлоатация и успешно проведеното тестване 

на тяхната работоспособност без забележки се удостоверява с подписването на приемо-

предавателния протокол по чл. 4, ал. 1, т. 1. 

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

(3) Протоколът по приемането се подписва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от определени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените дейности, когато 

същите не отговарят на изискванията му, в това число на тези за качество, на условията на 

настоящия договор или на нормативните изисквания за този вид работа. 

Чл. 17. В случаите на чл. 16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отразява всички недостатъци и 
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забележки към изпълнението и дава подходящ срок за коригирането им в констативен 

протокол, в случай, че това технически е възможно, който изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 18. В случаите по чл. 17, когато не е възможно да се извършат корекции или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не поправи недостатъците в указания срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да усвои гаранцията по чл. 19, като: 

1. възложи за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването на поправките на друг 

избран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнител, като сумата за разходите по поправките се удържа 

от неизплатената част от общата стойност на договора; 

2. да намали възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като задържи сумата, 

съответстваща на обема на некачествено изпълненото от неизпълнената част от общата 

стойност на договора. 

 

VII. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 19. 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, …………………..  (……..) лева, която служи за обезпечаване на 

изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Страните се съгласяват, че 

сума в размер на ………………….. (…….), представляваща 30% (тридесет на сто) от 

гаранцията за изпълнение, е предназначена за обезпечаване на гаранционната поддръжка, 

предвидена в Договора. 

Чл. 20. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) дни да я допълни до размера, уговорен в 

алинея чл. 19, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или 

учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността 

си до размера в чл. 19. 

Чл. 21. 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; 

ВIС: CECBBGSF. 

 

Чл. 22. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърляема, учредена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържаща задължение на банката - гарант да извърши плащане при 

първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на неизпълнение на задължение на 

изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по договора, 

независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 

задължения; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора 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. 

Чл. 23. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на валидна 

застрахователна полица/застрахователен сертификат за застраховка, обезпечаваща 

изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на 
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валидност не по-кратък от 30 дни след изтичане на срока на договора. Възложителят следва 

да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да 

покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора 

и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. 

(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. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 15 

(петнадесет) дни след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 4, ал. 1, т. 1, ако 

липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по 

нея, при съобразяване с изречение второ на чл. 19. Гаранцията за изпълнение, предназначена 

за обезпечаване на гаранционната поддръжка се освобождава в срок до 15 (петнадесет) дни 

след изтичане на срока по чл. 8, ал. 1. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 5, ал. 2; 

2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на писмено уведомление 

до застрахователя. 

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 гаранциите. 

Чл. 25. 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. 26. 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. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при 

него законосъобразно. 

 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 28. (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 



8 

 

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. Заплащането на извършените до 

момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол. 

 

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОИКИ 

 

Чл. 29. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 0,2% 

(нула цяло и две десети) на ден от стойността на договора, но не повече от 20 % (двадесет на 

сто) върху същата. 

(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при 

отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено, 

без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение е 

некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение, да 

прекрати договора и да получи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на 

договора. 

(3) При неотстраняване, забавено или некачествено отстраняване на появилите се 

дефекти в срока за гаранционна поддръжка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на направените разходите, заедно с неустойка в размер на 

трикратната стойност на дефектите. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 

задържаната част от гаранцията за изпълнение. 

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

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

Чл. 30. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

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

стойността на Договора. 

Чл. 31. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати 

ползи, ако те превишават неустойките. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 32. (1) Действието на този договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изпълнението на всички задължения на страните по него. 

2. По взаимно съгласие между страните - с подписването на споразумение. 

3. При настъпване на 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 една 

част от дейностите са изпълнени и могат да са полезни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение, която се 

определя с подписването 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 по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
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контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

6. С двуседмично писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по всяко 

време до завършване изпълнението. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всички изпълнени и приети към момента на 

прекратяването дейности, съгласно подписан двустранен протокол. 

7. При възникване на обстоятелствата по чл. 118 от ЗОП, като в случаите по чл. 118, 

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

8. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9. 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. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият: 

а/ не изпълни точно някое от задълженията си по договора или ги изпълни не по 

уговорения начин или с нужното качество; 

б/ системно нарушава задълженията си по настоящия договор; 

в/ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

г/ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

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

д/ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

(2) В случаите на ал. 1, т. 10, без б. “д“, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно прекратява 

договора, като има право да получи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата 

стойност по договора, заедно с обезщетение за надвишаващите я пропуснати ползи и 

нанесени щети, съобразно действащото законодателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

удържи следващото му се обезщетение от плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да усвои 

гаранцията/съответната част от нея по чл. 19 от Договора. 

Чл. 33. 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. 34. (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. 35. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, освен в случаите по чл. 117 от ЗОП. 

(2) Изменения в сключения договор за възлагане на обществена поръчка се допуска 

по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 36. Страните по този договор ще 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 
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непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на 

Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 37. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото 

българско законодателство. 

Чл. 38. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до изтичане 

на срока за гаранционна поддръжка. 

Чл. 39. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 

на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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 електронна поща. 

Всяка писмена комуникация, отнасяща се до този договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да посочва заглавието на договора и да бъде изпращана до лицата за 

контакти както следва: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Адрес за кореспонденция: ........................................................................................... , 

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

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Адрес за кореспонденция: ........................................................................................... , 

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

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

 

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

длъжна незабавно да уведоми другата в писмен вид. В противен случай, всички документи и 

известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат 

надлежно връчени. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра - 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Споразумение за поверителност. 

5. Документ за представена гаранция за изпълнение. 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:………….                                 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:…………… 


