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   Проект на договор 

  

 

Договор  

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

 

Днес, ................................................ г., в гр. Самоков, между: 

 

1. Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“ с адрес гр. Самоков, 

ул."Македония" 25, ЕИК 000758917, представлявано от Ирена Коцева, в качеството й на 

директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

2. .............................., със седалище и адрес на управление: ...................................., ЕИК 

/ код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако 

изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) 

............................................., представлявано от ........................................, в качеството на 

..............................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

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

поотделно „Страна“; 

 

на основание чл. 112, ал 1, ал. 4-6 от  ЗОП във връзка с чл. 69 от  ППЗОП и Решение № 

......................................../............................г. на директора на ОУ „Митрополит Авксентий 

Велешки“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

технологично оборудване за STEM център, интеграция в съществуващата училищна 

инфраструктура на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“- гр. Самоков и провеждане на 

обучение за работа с технологията“, 

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка при 

следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извърши следните видове дейности: 

1. доставка на техническо оборудване и софтуерни лицензи за изграждане на 

иновативен STEM център;  

2. извършване на всички необходими предварителни дейности по употребата на 

доставените техническо оборудване и софтуер, като инсталационни/ монтажни работи и 

тестване; 

3. интегриране на доставените оборудване и софтуер в съществуващата 

инфраструктура на възложителя; 

4. провеждане на обучение на педагогически специалисти за работа с технологията,  

подробно описани в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), 

Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) и 
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Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3), представляващи неразделна 

част от настоящия договор. 

  

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Общата цена по договора е в размер на .................. лева без ДДС, словом 

(.............................), съответно .............................. лева с нечислен ДДС, словом (................), 

съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3), неразделна част 

от настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената съобразно единичните 

цени за артикулите и единичната цена за обучението, посочени в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3) към настоящия договор. 

(3) В единичните цени по ал. 2 са включени всички разходи за изпълнението на 

поръчката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително, но не само – стойността на 

артикулите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, инсталиране/монтаж, 

тестване, изграждането на кабелни трасета, интеграция, провеждане на обучение и други. 

(4) Общата цена по ал. 1 и единичните цени по ал. 2 са валидни за целия срок на 

договора. Цените са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия 

договор. 

  Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по ал. 1, както следва: 

 1. авансово - в размер на 70 % (седемдесет на сто) от сумата по чл. 2, ал. 1 в срок от 5 

(пет) работни дни след подписване на договора и представяне на фактура, и 

 2. окончателно – в размер на 30 % (тридесет на сто) от сумата по чл. 2, ал. 1 в срок от 

14 (четиринадесет) работни дни след представяне на двустранно подписан приемо-

предавателен протокол по чл. 7, ал. 8 и оригинална фактура. 

  (2) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

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

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

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

последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) 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. 

 (4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума. 

 (5) 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. 

 (6) Разплащанията по ал. 5 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. 

 (7) Към искането по ал. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
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 (8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 5, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

III. СРОКОВЕ  

Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни и действието му се прекратява с изтичането на всички гаранционни срокове. 

 (2) Срокът на извършване на доставката на артикулите по чл. 1, т. 1  е .................. 

(словом .................) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. /вписва се 

срокът, предложен от Изпълнителя в Предложението му за изпълнение на поръчката/. 

 (3) Срокът за извършване на дейностите по чл. 1, т. 2, 3 и 4 е ............................... 

работни дни след  подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане 

на доставката по чл. 7, ал. 8. /вписва се срокът, предложен от Изпълнителя в 

Предложението му за изпълнение на поръчката/. 

 (4) Гаранционният срок за хардуерните артикули е   ……………………………. 

месеца, които започват да текат от датата на подписване на двустранен приемо-

предавателен протокол по чл. 7, ал. 8. /вписва се срокът, предложен от Изпълнителя в 

Предложението му за изпълнение на поръчката /. 

 (5) Гаранционният срок за софтуерните артикули     е  ……………………………. 

месеца, които започват да текат от датата на подписване на двустранен приемо-

предавателен протокол по чл. 7, ал. 8. /вписва се срокът, предложен от Изпълнителя в 

Предложението му за изпълнение на поръчката/. 

  

IV.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. (1) Мястото на извършване на дейностите по чл. 1 е сградата на ОУ 

„Митрополит Авксентий Велешки“, находяща се в гр. Самоков, ул."Македония" № 25.   

(2) Доставката на артикулите до мястото по ал. 1 се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за 

доставка на съответния вид артикули, предмет на доставка. 

 

V. УСЛОВИЯ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 Чл. 6. (1) Артикулите трябва да се доставят в подходяща транспортна опаковка, 

която гарантира запазването на целостта и функционалността им. 

 (2) Доставеното оборудване трябва да отговаря на изискванията, посочени в 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Предложението за изпълнение на 

поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да съдържа списък с пълното описание на техническите 

характеристики за основните компоненти, включително индивидуализиращи белези и 

партидни/фабрични номера, където е приложимо, ръководство за експлоатация на 

български език и гаранционни карти. 

 Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено на посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

електронен адрес и/или факс за точната дата и предполагаемото време в рамките на 

работното време на училището за пристигане на доставката на съответния адрес. 

 (2) Доставянето на оборудването е на риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката в срока по чл. 4, ал. 2. 
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  (4) При предаването на оборудването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за 

несъответствия, като същото не може да надвишава 5 (пет) работни дни.  

 (5) Ако оборудването или част от него има недостатъци (дефекти) и/или не е 

напълно окомплектовано съобразно изискванията на Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или е доставено по-малко количество и/или са установени нередовности 

в техническите им характеристики ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

незабавно след установяване на съответното обстоятелство. Уведомлението се извършва в 

писмен вид по електронната поща или по факс или с писмо с обратна разписка. 

 (6) В случаите по ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да отстрани 

дефекта, като в случай че дефекта не може да бъде отстранен да замени дефектното 

оборудване с ново, съответно да окомплектова оборудването и/или да достави липсващото  

количество и/или да достави оборудване с оферираните технически характеристики и/или 

да отстрани други установени нередовности в срок до 5 (пет) работни дни, от датата на 

писменото му уведомяване за това.   

 (7) По отношение на доставеното по реда на ал. 6 оборудване се прилагат правилата 

на ал. 1,2, 4-6. 

 (8) В случай, че доставката по чл. 1, т. 1 отговаря на изискванията, приемането на 

доставените техническо оборудване и софтуерни лицензи се удостоверява с подписването 

на двустранен приемо–предавателен протокол между страните. Протоколът се съставя и 

подписва в 2 (два) оригинални екземпляра – по един за всяка страна.   

 (9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по чл. 1, т. 2, 3 и 4 в срока по чл. 4, ал. 3 

на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на работното време на училището. 

  (10) В случай, че дейностите по чл. 1, т. 2, 3 и 4 са извършени качествено и в срок, 

приемането им се удостоверява с подписването на двустранен приемо–предавателен 

протокол между страните. Протоколът се съставя и подписва в 2 (два) оригинални 

екземпляра – по един за всяка страна.     

  (11) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя или упълномощени от тях представители. 

 Чл. 8. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на 

оборудването, предмет на доставка, преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на приемането им, вписана в приемо-предавателния протокол 

по чл. 7, ал. 8.  

 

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

 Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството и надеждността на доставените от 

него хардуерни артикули в рамките на предложения от него гаранционен срок по чл. 4, ал. 

4. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството и надеждността на доставените от него 

софтуерни артикули в рамките на предложения от него гаранционен срок по чл. 4, ал. 5. 

Софтуерната поддръжка включва и актуализация на софтуера. 

 (3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по чл. 7, ал. 8. 
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 (4) Гаранционното обслужване включва труд, материални и транспортни разходи и 

се извършва на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ако е възможно) в работното за училището 

време.  

 (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури център за приемане на заявки за 

проблеми чрез електронната поща и/или факс и/или телефон. 

 (6) В случай че в гаранционния срок се констатира несъответствие и/или дефект 

и/или повреда и/или друг проблем, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заявката за проблема се извършва по реда, посочен в ал. 5. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на гаранционното обслужване да влага 

само оригинални нови резервни части, материали и консумативи. 

 (7) Времето за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника е 

максимум 6 (шест) часа в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:30 часа 

– до 10:00 часа на следващия работен ден.  

 (8) Времето за установяване и отстраняване на повредата е до 4 (четири) работни 

дни след реакция, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 1. в случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

осигурява оборотно оборудване за времето на ремонта. Оборотното оборудване трябва да е 

с параметри, гарантиращи същата или по-добра, като на ремонтираното оборудване, 

функционалност и производителност; 

 2. в случай, че повредата го прави негодно за използване по предназначението му, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени цялото устройство с ново, с параметри, гарантиращи 

същата или по-добра функционалност и производителност. За новото устройство се прилага 

редът по чл. 7, ал. 1-10. В този случай продължава да тече гаранционния срок за 

съответното заменено устройство, считано от датата на приемането му с приемо-

предавателен протокол по чл. 7, ал. 8.  

  

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 Чл. 10. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

 Права и задължения на изпълнителя 

Чл.  11.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи 

уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор; 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

задълженията си по договора, включително предоставяне на нужната информация и/или 

документи за изпълнение на договора; 

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане изпълнението на дейностите по договора, 

когато изпълнението отговаря на изискванията, посочени в настоящия договор и 

приложенията към него. 

 Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълни поръчката, предмет на настоящия договор, в срок и качествено, в 

съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
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Предложението за изпълнение на поръчката, които представляват неразделна част от 

настоящия договор; 

2. да достави оборудването в подходяща транспортна опаковка, която гарантира 

запазването на целостта и функционалността му; 

3. да информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на настоящия 

договор и да го уведомява за всяко възникнало събитие, което би довело до забава и/или 

неизпълнение на задължение по договора и да предложи мерки за неговото преодоляване; 

4. при поискване да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация 

относно предмета на договора и неговото изпълнение; 

5. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци при условията и в 

сроковете по настоящия договор; 

6. да извършва гаранционно обслужване при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор; 

7. при изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители 

(ако е приложимо) са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, 

разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, 

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

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 

чл. 115 от ЗОП; 

8. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл. 24 от договора;  

10. да спазва изискванията на Закона за защита на личните данни, като осигурява 

защита на личните данни на физическите лица, на които провежда обучение;  

11. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този договор 

(ако е приложимо); 

12. да не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов/и оправомощен/и представител/и 

при осъществяването на проверки/контрол по изпълнението на договорните задължения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за съответствието на доставените артикули с 

изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този 

договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или трети 

лица от несъответстващи артикули. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на дейностите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни 

и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

  

         Права и задължения на възложителя 

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 
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1. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонения от заложеното в 

Техническата спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката дейностите по 

договора; 

2. извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадий на изпълнение, технически параметри, без с това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с предмета на договора 

и неговото изпълнение; 

4. да указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за 

решаване на възникнали проблеми, възникнали в хода на изпълнение на договора; 

5. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази изискванията за изпълнението на някоя или 

няколко или всички дейности по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 

приемането на изпълнението и заплащането на част или на цялото възнаграждение по 

договора, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения, съгласно договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за виновни действия и/или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които е възникнала загуба и/или нанесена вреда на 

артикулите, вследствие изпълнение предмета на договора. 

Чл. 14.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

задълженията, произтичащи от договора; 

2. приеме дейностите по договора, при качествено и точно изпълнение на 

задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията и в 

сроковете по раздел II „Цени и начин на плащане“ от договора; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 

в чл. 24 от договора.  

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) 

от стойността на договора по чл. 2, ал. 1 без включен ДДС.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на 

Договора към датата на сключването му.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните: 

парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

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

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

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

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

BIC: .................................... 
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 (5) Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата по ал. 4 са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът 

й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) 

от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие 

на Договора, плюс 30  (тридесет) дни след прекратяването му. 

(7) Когато гаранцията за обезпечаване на изпълнението е представена под формата 

на банкова гаранция, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на 

банката издател, че при получаване на писмено искане (претенция) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

съдържащо неговата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните 

си задължения, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) дни, 

от датата на получаване на искането, претендираната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума. 

(8) Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания, свързани с 

обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(9) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност, свръхзадлъжнялост, отнеме й се лиценза 

или откаже да заплати определената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок от 5 (пет) работни дни 

от направеното искане съответната заместваща гаранция за добро изпълнение на договора. 

 (10) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя е със срок на валидност, срока на действие на договора, 

плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването му. Застраховката следва да покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не 

може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. 

 (11) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи гаранция за изпълнение под 

формата на застраховка, то: 

1. застраховката се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал, в която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер); 

2. в застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или 

съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. застрахователната премия да е платена изцяло; 

4. изрично да е указан срока на валидност на гаранцията; 

5.  застраховката трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на  

застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

съдържащо неговата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните 

си задължения, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) дни, 

от датата на получаване на искането, претендираната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума. 

(12) 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 наличие на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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 Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора на 

етапи и при условия, както следва: 

1. частично освобождаване в размер на 1,5 %  от стойността на гаранцията в размер 

на ........................ (словом) лева без включен ДДС, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, 

след подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 7, ал. 8, при условие че 

сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.    

2. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията в размер на 0,5 %  

от стойността на гаранцията в размер на ........................ (словом) лева без включен ДДС се 

извършва в срок от 30  (тридесет) календарни дни, след изтичане на гаранционния срок на 

хардуерните артикули, посочен в чл. 4, ал. 4 от настоящия договор, при условие, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по договора и сумите по гаранцията 

не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция/застраховка за изпълнение 

на договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи банкова 

гаранция/застраховка за изпълнение в остатъчния изискуем по договора размер на 

гаранцията  по ал. 1, т. 2.  

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на договора по банков 

път, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответната част от нея в срока и при условията на 

алинея ал. 1, т. 1.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Чл. 17. (1) Гаранциите не се освобождават 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. 

(2) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 

изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор 

по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от 

гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

неизпълнението. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение 

суми, равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, 

поради неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) календарни дни да допълни съответната 

гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 15, ал. 1, 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 чл. 15, ал. 1. 

 

IX. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 18. (1) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от 
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стойността на договора по чл. 2, ал. 1 без ДДС  за всеки просрочен ден, но не повече от 15 

% (петнадесет на сто) от стойността на договора по чл. 2, ал. 1 без ДДС. 

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по 

договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от дължимата 

сума за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % (петнадесет на сто) от размера на 

забавеното плащане без ДДС. 

(3) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни задължението си по чл. 7, ал. 6, 

продължила повече от 5 (пет) работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 

настоящия Договор, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум двудневен срок за изпълнение. 

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка равна на 50 % (петдесет  на сто) 

от стойността на договора по чл. 2, ал. 1 без ДДС.  

(4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за сервизно 

обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неустойка в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора по чл. 

2, ал. 1 без ДДС. 

(5) При пълно неизпълнение на задълженията за сервизно обслужване и/или 

гаранционни ремонти в срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в пълния размер на гаранцията по чл. 16, ал. 1, т. 2. 

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

пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от 

усвояването на гаранцията за изпълнение.  

(7) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по 

следната банкова сметка ................................................... В случай че банковата сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на неустойката в срок от 10 (десет) календарни  

дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение. 

 (8) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати или развали настоящия договор без 

основание, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка равна на 10 % (десет  на сто) от 

стойността на договора по чл. 2, ал. 1 без ДДС.   

X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1 

Чл. 19. (1) За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на 

настоящия договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договора/те  за подизпълнение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора/те. 

(3) 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 уведомява 

                                                           
1Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е 

предвидил използването на подизпълнители 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката. 

(4) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора 

не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

(6) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 

доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до 3 (три) дни от 

неговото сключване.  

(7) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(8) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 

ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е 

основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 

21, ал. 2, т. 4 и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 20.  При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

  

XI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 21. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. с изтичане на всички гаранционни срокове; 

3. 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; 

4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 (тридесет) календарни дни; 

 5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

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

само с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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  1. при констатирани нередности; 

  2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнение на задължение по настоящия договор 

с повече от 15 (петнадесет) работни дни; 

  3. при системно (три или повече пъти) неизпълнение на задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти 

или при пълно неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гаранционно обслужване и/или 

извършване на гаранционен ремонт; 

4. в случаите по чл. 19, ал. 8 от договора;  

5. смени декларирания в офертата си подизпълнител/подизпълнители и/или включи 

подизпълнител по време на изпълнение на договора без да са налице обстоятелствата по чл. 

66, ал. 14 от ЗОП. 

(3) 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. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 

от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 

спорове по този Договор.  

(4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения 

между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от Възложителя 

дейности по изпълнение на Договора. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията, 

предвидени в чл. 87 и 88 от закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

 

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 23. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 

Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

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

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

договора. 

 

XIII.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 24. (1) Всяка от Страните по този договор се задължава да пази в поверителност 

и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при 

или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална информация“).   

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 

търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, 

документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на 

другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, 
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финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, 

собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или 

стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, 

планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, 

компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, 

независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго 

устройство. 

(2) Условието по ал. 1 не се прилага в случаите, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 

проверки и контрол по изпълнението на Договора чрез изрично определен/и от него лице/а. 

(3) Не се смята за Конфиденциална информацията, касаеща наименованието на 

изпълнения проект, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на 

придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) С изключение на случаите, посочени в ал. 5 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(5) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване. 

(6) В случаите по ал. 5, т. 2 или 3 Страната, която следва да предостави 

информацията, уведомява незабавно другата Страна по договора. 

(7) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 

поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от 

нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на 

тези задължения от страна на такива лица.  

(8) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация 

остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.  

 

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 25. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 

дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – 

според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

договора и приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора. 

 

Уведомления 
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Чл. 26. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо по 

куриер или по факс или по електронна поща. 

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

следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ……….................  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………… 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………… 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 

задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 

за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Език 

Чл. 27. (1) Този договор се сключва на български език.   

(2) Приложимият език по ал. 1 е задължителен за използване при съставяне на 

всякакви документи, свързани с изпълнението на договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 

отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако 
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бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Прехвърляне на права и задължения 

  Чл. 28. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата Страна. Паричните 

вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или 

залагани съгласно приложимото право. 

 

Приложимо право 

Чл. 29.  (1) Този договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи 

или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

  (2) За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 30. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между 

Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива 

уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния 

акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между Страните. 

Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на 

договора като цяло. 

 

Разрешаване на спорове 

Чл. 31. (1) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще 

бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 

случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за 

кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за 

провеждането им.  

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК.  

 

  Изменения  

Чл. 32. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП. 

 

Екземпляри 

Чл. 33. Този договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 
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Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация – Приложение № 1; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2; 

3. Ценовото предложение - Приложение № 3.  

 

 

  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

 

 

 

 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 

  

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

ИРЕНА КОЦЕВА  

Директор 

 

 


