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           The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national 

funds of the countries partcipating in it 

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави 

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

Приложение № 2 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

№………/………2018г. 

Днес, …………. 2018 год., в град Благоевград, между: 

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД, със седалище и

адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, ЕИК по Булстат: 

176030552, тел.: 073/88-87-01, факс.: 073/58-20-50, e-mail: rzibl@rzibl.org, представлявана 

от д-р Калоян Калоянов – Директор  на РЗИ - Благоевград и .........................- Главен 

счетоводител, в качеството им на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  и 

2..........................................................................................., със седалище и адрес на 

управление:  гр. ......................................, ул. ............................... № ......., ЕИК по Булстат: 

..........................., представлявано от:  ......................................................................................... 

на длъжност: ..............................,  наричани по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и в изпълнение на

Протокол от работата на комисия №...................../...........201... г. утвърден на ....................... 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на 5 броя информационни киоски за предоставяне на информация на 

целевите групи за първични и спешни здравни услуги в Благоевград” за нуждите на 

РЗИ-Благоевград в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.3. по проект 

“Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-

А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. 

се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). Възложителят възлага, а Rзпълнителят приема да извърши срещу заплащане

доставка и монтаж на информационни киоски, подробно описани в Техническата

спецификация на възложителя (Приложение № 1), Техническото предложение на

изпълнителя (Приложение № 2) и Ценовото предложение на изпълнителя (Приложение№

3), представляващи неразделна част от този договор.

(2). Изпълнението на предмета по предходната алинея включва и изпълнението на

следните дейности:

1. Извършване на инсталация, настройка и тестване на доставеното оборудване и

софтуер към него;

2. Осигуряване на гаранционно обслужване на доставеното оборудване.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
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Чл. 2. (1). Общата стойност на настоящия договор е в размер на .................  лв. без ДДС 

или ................................ лева с ДДС. 

(2). Единичните цени са посочени в Ценовото предложение на изпълнителя (Приложение 

№3), представляващо неразделна част от настоящия договор и включват всички разходи 

необходими за цялостното изпълнение на предмета на поръчката. Посочените единични 

цени не подлежат на изменение за срока на настоящия договор. 

Чл. 3. Цената по договора се заплаща по следния начин: 

1. Авансово плащане в размер на 30% от стойността на доставката, съгласно

ценовото предложение на изпълнителя, платими в срок до 10 (десет) календарни дни

след влизане в сила на договора и предоставяне на фактура оригинал;

2. Окончателно плащане в размер на 70% от цената по договора, платимо в срок до

30 (тридесет) календарни дни, считано от дата на приемането и одобряването на

хронологически последната доставка, съгласно хода на изпълнението на проекта и

изискванията на възложителя и подписване на окончателен приемно-предавателен

протокол, с който работата е приета без забележки и представяне на съответната

фактура.

Чл. 4. (1). Възложителят разплаща извършените дейности по банков път по сметка,

посочена от изпълнителя. Плащането се извършва след подписване на двустранен

приемно-предавателен протокол за изпълнената доставка. Фактурата трябва да е

издадена в съответствие с ценовото предложение, неразделна част от договора.

(2) Заплащането се извършва с платежно нареждане по следната сметка на изпълнителя:

Банка:

BIC:

IB AN:

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи

промени на банковата му сметка в срок до 2 (два) дни считано от момента на промяната.

В случай че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, счита се, че плащанията

по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

III. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му.

(3) Срокът за доставка и монтаж на информационни киоски до адреси, определени от

възложителя на територията на област Балгоевград е (...........................) календарни дни 

от подписване на договора, съгласно Техническото предложение на изпълнителя. 

Чл. 6. Мястото за изпълнение на доставките е следното: сградата на РЗИ-Благоевград и 4 

общински центъра/населени места в област Балгоевград. 

Чл. 7. За приемане на изпълнение на доставката изпълнителят изпраща писмено 

уведомление на възложителя най-малко 2 дни преди датата на изпълнението. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят е длъжен:
1. да окаже необходимото съдействие на изпълнителя при изпълнението на

договора;

2. да заплати на изпълнителя уговорената цена в уговорени срокове, съгласно

правилата на този договор;
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3. да осигури представител за получаване на оборудването, както и да осигури

достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа (инсталирането) и

въвеждането в експлоатация;

4. да прегледа доставеното оборудване при получаването му и ако има възражения,

да уведоми незабавно за това изпълнителя.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да получи качествено и точно изпълнение на договора без отклонения и с

необходимото добро качество.

2. да получи оборудването, предмет на договора и съответната техническа и

експлоатационна документация, съпътстваща монтажа и функционирането му.

3. да получи правото на собственост върху техниката, предмет на настоящия

договор, след заплащане на договорената цена и подписването на приемо - предавателен

протокол;

4. да откаже приемането на части или цялото количество оборудване, когато то не

отговаря на изискванията му.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни предмета на този договор в срок и изцяло в съответствие с

Техническото си предложение и Техническата спецификация на възложителя;

2. да прехвърли правото на собственост върху доставеното оборудване на

възложителя след заплащане на дължимата цена;

3. да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване за срок от 5 (пет)
години считано от дата на сключване на договора;

4. да изпълни доставките с грижа на добър стопанин при спазване на изискванията за

ефективност, прозрачност и стартиране, в съответствие с най-добрите практики в

съответната област. За тази цел изпълнителят трябва да осигури всички човешки и

материални ресурси, необходими за качественото изпълнение на доставките;

5. поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и

наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на

доставката или като последица от него;

6. да осъществява комуникацията с мениджър проекта при осъществяването на

доставките;

7. да съгласува изпълнението на всички предвидени доставки с мениджър проекта;

8. да информира възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли

давъзникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за
преодоляването им;
9. да предостави на възложителя всички материали и документи, свързани с
доставеното оборудване, в това число гаранционни карти, указания за ползване и др.;

10. да изработи информационно-справочна система за работа с информационните
киоски;

11. да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и
националното законодателство;

12. да изготви и представи приемно-предавателни протоколи за изпълнение на всяка
доставка;



 от 10.10.2017            Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 
           The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national 

funds of the countries partcipating in it 

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави 

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

13. да спази изискванията на възложителя и действащите нормативни изисквания за

този вид дейност;

14. Изпълнителят се задължава в срок от 3 години след приключване на Програма

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” да предостави възможност на органите на

Финансиращата институция да извършват проверки, чрез разглеждане на

документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и да

извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за

отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, свързани с

изпълнението на този договор.

Чл. 11. Изпълнителят има право:

1. да получи уговорената цена в уговорените срокове, съгласно правилата на този

договор;

2. да иска съдействие от възложителя при изпълнение на договора.

Чл. 12. Възложителят и изпълнителят се задължават да спазват поверителността на

всички предоставени документи, информация или други материали, както и да спазват

изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент

на Комисията № 1828 / 08.12.2006 г. и приложимото национално законодателство.

Чл. 13. (1). Изпълнителят е длъжен да сключи договор/-и за подизпълнение, когато е

обявил в офертата си ползването на подизпълнител/подизпълнители, като

подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за

отстраняване от процедурата. Независимо от възможността за използване на

подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на

изпълнителя.

(2) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят е длъжен да уведомява

възложителя за всякакви промени в предоставената информация, настъпили в хода на

изпълнението на поръчката.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са

изпълнени едновременно следните условия:

1. За новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. 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, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(4) При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по

настоящия договор.

(5) 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 11 ЗОП.

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

са включени в предмета на договора за подизпълнение.
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(7) При изпълнение на договора за обществената поръчка изпълнителят и неговите

подизпълнители, когато е посочил такива в офертата си, са длъжни да спазват всички

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и

трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на

международното екологичното, социалното и трудово право, съгласно Приложение №10

към чл. 115 от ЗОП.

(8) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се

осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез

изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от

получаването му. Към искането по изпълнителят предоставя становище, от което да е

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има

право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на

отстраняване на причината за отказа.

VI. ПРИЕМАНЕ

Чл. 14. Доставката на оборудването се извършва до посочените в договора места за 
доставка и се предава на определени от възложителя длъжностни лица. Предаването и

приемането се удостоверява с приемателно - предавателен протокол в два екземпляра,

подписан от представители на страните по настоящия договор.

Чл. 15. При приемането на оборудването, представител на възложителя проверява 
количеството, външния вид и техническите характеристики на техниката в присъствие на

упълномощен представител на изпълнителя. Изпълнителят осигурява на възложителя или

негов представител необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за

недостатъци.

Чл. 16. При подписването на приемо-предавателния протокол се издава гаранционна

карта за оборудването. В гаранционната карта се описват серийния номер на техниката. В
нея се посочват и данни за контакт.

Чл. 17. Ако доставеното оборудване не съответства на изискванията, посочени в 
Техническата спецификация (Приложение №1) и Техническото предложение

(Приложение №2), възложителят може да откаже приемането й, а изпълнителят заменя

отказаното оборудване или извършва необходимите промени, за да съответстват на

техническите изисквания. Възложителят не дължи на изпълнителя разходи за

извършената замяна.

Чл. 18. Рискът от погиване или повреждане на оборудването, предмет на този договор,

преминава върху възложителя от момента на предаването на определеното в договора

място на доставка, установено с подписването на приемателно-предавателния протокол.

VII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 19. (1). Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на оборудването и се 
задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се

впоследствие дефекти на доставеното оборудване в сроковете, предложени от него в

Техническото предложение (Приложение №2).
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(2). Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо- 

предавателния протокол и включва труд, транспорт при необходимост, профилактика, 

подмяна на дефектни части и др. 

Чл. 20. (1). Изпълнителят поема гаранция за качеството на техниката, като се задължава: 
1.да осигури гаранционно обслужване и сервиз за срок от 5 години;
2.да извършва качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената
техника в съответствие с действащите стандарти за срок по т.1;
3.да отстранява възникналите при нормалната експлоатация повреди за срок от 24 часа;
4.да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество,
които са възникнали в рамките на посочения гаранционен срок за срок от 24 часа;
5.да обновява информацията в киоските периодично по заявка на Възложителя.
(2). Изпълнителят не носи отговорност в следните случаи:
1.за повреди и отклонения от качеството на техниката, възникнали вследствие на нейната
неправилна употреба, експлоатация, неспазване на указанията в съпровождащата
документация или неправилно съхранение от страна на възложителя.
2.поражения при стихийни бедствия: пожар, земетресение, наводнение, големи колебания
в електрическата мрежа, посегателства и др.
Чл. 21. (1). Сигнал за възникнал проблем, свързан с доставеното оборудване както и
заявки за отстраняване на проявилите се в гаранционния срок дефекти/повреди/
несъответствия се подава от възложителя писмено по факс, ел. поща или обикновена
поща.
(2). В рамките на гаранционния срок изпълнителят се задължава да отстрани възникнал
проблем, като времето за отстраняване на възникнал проблем е 24  астрономически часа.

(3). В случай, че за отстраняване на повредата е необходим по-дълъг срок от посочения в

ал. 2, изпълнителят е длъжен да осигури оборотна техника с еквивалентни технически

характеристики.

Чл. 22. В случай, че изпълнителят не предприеме действия по отстраняване на повредите 

или замяна на дефектиралото обордване в срок, възложителят може да отстрани повредата

за сметка на изпълнителя. Ако повредата е такава, че не може да бъде отстранена,

възложителя има право на неустойка в размер на цената на повредената техника, която

може да удържи от представената гаранция за изпълнение, ако същата не е освободена. В

случай, че същата е освободена, възложителя може да удовлетвори претенциите си по

общия гражданскоправен ред.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1). Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност

на договора без включен ДДС.

(2) При липса на възражения по изпълнението на договора, гаранцията за изпълнение се

възстановява, респ. връща на изпълнителя в 30-дневен срок след изтичане срока на

договора.

(3) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на банковата

гаранция, то тогава изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за

пълния размер на гаранцията за целия срок на договора плюс 30 дни.

(4) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на

отношенията на страните по този договор и изпълнителят не я поднови до седем дни
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преди изтичането й, възложителят има право да поиска изплащането й от банката - 

гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи 

депозита до окончателното уреждане на своите претенции. 

(5) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка,

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то

тогава изпълнителят е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния

размер на гаранцията за целия срок на договора.

(6) Възложителят има право да изисква от изпълнителя доказателства за наличието и

валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни

документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-

дневен срок от писменото им поискване.

(7) В случай че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и

поддържане на застраховка от изпълнителя, той може да спре (задържи) плащания, които

му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай

гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и

възложителят я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато изпълнителят не

я представи в друга форма.

(8) В случай, че не са налице дължими към изпълнителя плащания и изпълнителя не

изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица,

възложителят може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като изпълнителя

дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на

прекратяването.

(9) При претенции на трети засегнати лица към възложителя по повод понесени вреди,

причинени от действията или бездействията на изпълнителя, възложителят има право да

ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване

на основателността им от компетентните органи.

(10) Възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение и/или лихва за причинени

вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за изпълнение при

условията на този договор.

(11) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява

правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката ако в процеса

на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от

компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в

полза на изпълнителя, освен ако за възложителят не е налице друго основание да я

задържи.

(12) При лошо или забавено или неточно или некачествено изпълнение или при липса на

изпълнение, гаранцията не се възстановява, респ. възложителя упражнява правата по

банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката. Отделно от гаранцията

за изпълнение възложителят може да търси и дължимите по договора неустойки.

(13) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение,

освобождаването й се извършва от възложителя чрез предаване оригинала на документа

(при банкова гаранция или застраховка) или чрез превеждане по сметка на изпълнителя,

когато гаранцията е парична сума.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
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Чл. 24. (1). Настоящият договор може да бъде изменян само в следните случаи, посочени 

в чл. 116 от ЗОП: 

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в

настоящия договор чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за

изменение на цената;

2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на

допълнителни доставки, които не са включени в първоначалната обществена поръчка,

ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с дублиране на разходи на

възложителя;

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е

могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна

на предмета на договора;

4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при наличие на универсално

или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния 

изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на 

правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито 

производство по несъстоятелност и промяната на изпълнителя не води до други 

съществени изменения на договора и не цели заобикаляне на закона; 

5. се налагат изменения, които не са съществени;

6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя

цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:

а), стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния

договор;

б). стойността на изменението независимо от условията по буква „а" не надхвърля

съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП.

(2). В случаите по ал. 1, страните отразяват новите договорености по между си, които са

функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение, представляващо

неразделна част от настоящия договор.

X. НЕУСТОЙКИ

Чл. 25. При забавено изпълнение на доставките, предмет на настоящия договор,

изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от

стойността на забавеното оборудване за всеки просрочен ден до датата на

действителната доставка, но не повече от 20 % от стойността на забавената доставка.

Чл. 26. (1). При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на

доставките или при отклонение от изискванията на възложителя, посочени в

Техническата спецификация, възложителят има право да поиска от изпълнителя да

изпълни изцяло и качествено съответните доставки, без да дължи допълнително

възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено,

възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати или развали

договора.

(2). При неизпълнение на задълженията си по чл. 21, ал. 3 от настоящия договор за

осигуряване на оборотна техника с еквивалентни технически характеристики,
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изпълнителят дължи неустойка в размер на 25 % от доставната стойност на 

нефункциониращата техника. 

Чл. 27. При прекратяване на договора на основание чл. 31, ал. 3 от настоящия договор, 

изпълнителят има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършените 

доставки, приети по съответния ред и съгласно условията на настоящия договор, като 

възложителят не дължи неустойка. 

Чл. 28. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, 

виновната страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 20% (двадесет на 

сто) от стойността на договора. 

Чл. 29. Възложителят има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка 

чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено изпълнителя 

за това. 

Чл. 30. 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.  

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1). Настоящия договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните по него;

2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет)

работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

3. при прекратяване на юридическо лице - страна по договора без правоприемство,

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

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

5. в други случаи, предвидени в този договор или в действащото законодателство.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

- когато за изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или

ликвидация - по искане на всяка от страните. 

(3) Възложителят може да прекрати настоящия договор без предизвестие, ако в резултат

на обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни

своите задължения.

Чл. 32. (1). Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на

съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено

предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок

за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2). Възложителят може да развали договора само с писмено уведомление до

изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на

изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни

непременно в уговореното време.
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Чл. 33. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Чл. 34. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице - страна по договора без правоприемство: 

- възложителят и изпълнителят съставят констативен протокол за извършените

към момента на прекратяване доставки и размера на евентуално дължимите

плащания;

- изпълнителят се задължава да преустанови изпълнението на доставките.

Чл. 35. При предсрочно прекратяване на договора, възложителят е длъжен да заплати на 

изпълнителя доставеното и приети по установения ред оборудване.  

XII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 36. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на

задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т.

27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за

изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било

спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните,

които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

* „Непредвидени обстоятелства“ по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП са обстоятелства,

които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени

при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на

страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3- дневен срок

след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства

(съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и

размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност.

Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който

непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за

степента на спиране.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е

възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в

съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните

предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на

събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по

договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до

спирането му.

Чл. 37. (1). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди,

претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство.

(2) В случаите на възпрепятстване на изпълнителя поради непредвидено обстоятелство

да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да

текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(3) Ако непредвидените обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея,

продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното й
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преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора без 

предизвестие, като писмено уведоми другата страна. 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

§ 2. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на

настоящия договор, чрез водене на преговори и постига не споразумение, а при

невъзможност за постигане на такова, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд

на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

§ 3. За неуредените в настоящия договор въпроси, свързани с неговото сключване,

изпълнение и прекратяване, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона

за задълженията и договорите.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя

3. Приложение №3 -  Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и 

един за Изпълнителя. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Директор 

Главен счетоводител 




