
 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

№ __________/___________2017 г., гр. София 

          

 Днес, ______________  г. в гр. София, между 

 

1. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ /”ЦРЧР”/ със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, БУЛСТАТ 130047747, 

представляван от Антоанета Пакова, главен секретар на ЦРЧР – упълномощено лице по 

чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, наричана по-нататък в договора 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, 

 

и  

 

2. „.......................“, с адрес: .................................,  Булстат/ЕИК ........................., 

представлявано от .................................. – ................................., с ЕГН ……….., наричано 

по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,  

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и влязло в сила 

Решение ………………….. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за 

нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“ се сключи този договор за 

възлагане на обществена поръчка. 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да 

извърши доставка и гаранционно обслужване  на компютърна и периферна техника, 

съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и детайлно 

описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), 

неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.  

(2) Видът, техническите данни и характеристики на компютърната и периферна 

техника, които следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата 

спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и в Техническото предложение на 

Изпълнителя (Приложение № 2), представляващи неразделна част от настоящия 

договор. 

(3) Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно (сервизно) обслужване на 

доставените компютърната и периферна техника по чл. 1, ал. 1 в рамките на 

гаранционния срок, посочен в техническото му предложение.  

 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) Стойността на настоящия договор е в размер на  ___________ (словом) лв. без 

ДДС или ___________ (словом) лв. с ДДС, съгласно Ценовото предложение на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3 от договора.  



 

 

 (2) Цената включва всички разходи по изпълнение на дейностите, съгласно чл. 1 от 

настоящия договор.  

(3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: 

разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху 

компютърната и периферна техника на Възложителя, за транспортиране и доставка на 

компютърната и периферна техника до адреса на Възложителя, всички разходи за 

извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, транспорт, 

резервни части и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на 

всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и 

покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.  

 

Чл. 3. Начин на плащане: 

(1)  Цената по чл. 2, ал 1, се заплаща по банков път в български лева в отложен срок до 

30 /тридесет/ календарни дни след одобряването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

приемо-предавателен протокол и  издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 

(2)  В случай на частична доставка, Възложителят заплаща стойността само на 

доставените артикули. 

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща цената за извършените услуги по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – обслужваща банка .........................., адрес, клон ………., IBAN 

…………………….., BIC……………................ 

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

Изпълнителя със съответната дължима сума. 

(5)  Приемо-предавателните  протоколи  по  чл. 3, ал. 1 се подписват от определени 

представители на страните, като за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите се подписват от 

лицето за контакти, посочено в договора. 

(6)  Сроковете за плащане по настоящия член спират да текат при констатиране на 

липсващи и/или некоректни придружителни документи или доставка, която не 

съответства изцяло на техническата спецификация и техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При подобна хипотеза, изпълнителя трябва да даде разяснения, да 

направи замяна или представи допълнителна информация и документи в срок от 7 

(седем) календарни дни след като бъде уведомен за това.  

(7) Плащането не се извършва в случай, че  за  изпълнителя  е  получено  потвърждение 

от  Националната  агенция  по  приходите  и  Агенция „Митници” за наличието на 

публични задължения, като в този случай плащането се осъществява съобразно 

указанията на данъчната/митническата администрация. 

 

 

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

Чл. 4. Срокове и място на доставка: 

 

(1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на сключването му. Срокът на 

настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на компютърната и 

периферна техника, предмет на Договора и удовлетворяването на всички претенции на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



 

 

 

(2) Срокът за доставката на компютърната и периферна техника е до 30 календарни 

дни, считано от датата на подписване на настоящия Договор, съобразно съгласуван с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график. 

 

(3) Мястото на доставка на компютърната и периферна техника е в гр. София, ул. Граф 

Игнатиев № 15, ет. 4.  

 

Чл. 5. Условия на доставка: 

 

(1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя всеки един от 

артикулите от компютърната и периферна техника, предмет на доставка, 

окомплектован както следва: 

 

(i) Запечатан в оригинална опаковка; 

(ii) Оборудван с всички необходими за обичайната им употреба аксесоари,  

комуникационни и захранващи кабели; 

(iii)  Придружен от всички необходими драйвери за предложената операционна 

система за нормалното функциониране на предлаганата техника. 

(iv) Зареден с необходимите за функционирането му фабрични консумативи (когато 

е приложимо); 

(v) Придружен от нормативно изискуемите инструкция за експлоатация на 

български език.  

(vi) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или 

други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики; 

(vii) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията по поръчката и 

офертата на Изпълнителя; 

 

(2) Доставката и предаването/получаването на всеки конкретен артикул се удостоверява 

с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол от 

Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни 

несъответствия при окомплектовката на артикулите и съответствие на съответния 

артикул с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на 

Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният 

протокол съдържа основанието за съставянето му, номер на договора и сериен номер на 

артикула, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя 

от Изпълнителя.  

 

(3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) календарни дни 

предварително за конкретните дати и час, на които ще се изпълняват доставките. При 

предаването на артикулите, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото 

според обстоятелствата време да ги прегледа за несъответствия, като същото не може 

да надвишава седем календарни дни. 

 

(4) При констатиране на явни несъответствия, по смисъла на чл. 5 ал. 5 на доставените 

артикули, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен 

протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват 

констатираните несъответствия, съобразно чл. 5 ал. 5. След отстраняване на 

несъответствията, страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за 

приемане на доставката.  



 

 

 

(5) При „несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, 

несъответствия на артикулите с Техническата спецификация на Възложителя и/или 

Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка 

на артикулите и документите) се прилага някой от следните варианти:  

(i) Изпълнителят заменя артикула с такъв, притежаващи характеристиките в 

Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до 

промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта 

на Изпълнителя. 

(ii) Изпълнителят отстранява несъответствието в срок и по ред посочени в 

констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или  

(iii) цената по Договора се намалява със сумата на разходите за отстраняване на 

Несъответствието.  

 

(6) В случай че несъответствието на доставените артикули е толкова съществено, че 

прилагането на някой от вариантите по чл. 5 ал. 5 ще доведе до промяна на предмета на 

поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката на артикулите с повече от 

петнадесет календарни дни от предвидения срок за доставка, Възложителят има право 

да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по 

гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени 

авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за 

продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, 

включително да усвои сумите по предоставените гаранции. 

 

(7) Подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 5 ал. 2 или чл. 5 ал. 4 без 

забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в 

случаите на "скрити несъответствия“, които не могат да бъдат установени при 

обикновения преглед на артикулите или на несъответствия, проявили се в рамките на 

гаранционния срок. Приемането на доставката на артикулите с Приемо-предавателния 

протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок 

несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в 

съответствие с гаранционните условия.  

 

(8) В случаите на несъответствия, посочени в констативния протокол по чл. 5 ал. 4, 

Възложителят не дължи заплащане на съответната цена преди отстраняването им и 

изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.   

 

(9) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя. 

 

Чл. 6. Преминаване на собствеността и риска: 

 

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху артикулите 

предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на 

приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол по чл. 5, ал. 2, респективно 

по ал. 4.  

 

 

 



 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:  

1. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнените доставки при условията и 

сроковете, определени в настоящия договор;  

2. получи уговореното възнаграждение за изпълнените доставки в размера и по реда, 

определени в настоящия договор. 

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:  

1. изпълни задълженията си по договора точно в количествено, качествено и времево 

отношение и да упражнява всичките си права с оглед защита интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 

изпълнението на договора, както и да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

възникнали трудности  при изпълнение на дейностите по договора, които могат да 

попречат на постигането на крайните резултати и мерките, които са взети за 

отстраняването им; 

3. изпълнява дейностите по предмета на договора качествено и в съответствие с  

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. отрази направените бележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. не разпространява предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, имаща 

характер на търговска тайна, и изрично писмено упомената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като 

такава.  

6. поддържа пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената 

доставка, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във 

връзка с изпълнението на договора; 

7. създаде и подържа досие за съхраняване на всички документи по изпълнението на 

настоящия договор за период от 5 (пет) години след изпълнението му; 

8. предостави възможност на националните одитиращи власти, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за 

координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

Европейските общности - Република България  и външните одитори да извършват 

проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на 

изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на 

оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други 

документи, имащи отношение към неговото изпълнение.  

9. да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на 

подизпълнител.  

10. да съгласува с Възложителя предварително всички елементи на изпълнението на 

конкретна доставка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:  

1. поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в уговорените 

срокове, без недостатъци и отклонения от уговореното в условията на настоящия 

договор; 

2. изисква и получава информация за хода на изпълнението на този договор, както и да 

осъществява текущ контрол;  

3. дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез упълномощените от него лица, по повод 

изпълнението на възложените дейности и да изисква замяна, доработване, допълване, 

преработване и др. в случаите, когато същото е непълно и не съответства на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме част от извършените или всички 

дейности и да не заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за тях, ако те не 

съответстват на заложените изисквания и не могат да бъдат коригирани в съответствие 

с указанията.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:  

1. заплати договорената стойност в размера и при условията на настоящия договор; 

2. осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до помещенията, необходими за доставка на 

артикулите;  

3. не разпространява предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща 

характер на търговска тайна, и изрично писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като 

такава.  

 

 

VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ  

 

Чл. 11.  Гаранционна отговорност: 

 

(1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените артикули, 

съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, 

Техническата спецификация и стандарти. 

 

(2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 

всички повреди, и/или несъответствия на компютърната и периферна техника, 

съответно подменя дефектирали артикули и/или компоненти с нови, съгласно 

гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.  

 

(3) Рекламационното съобщение /сервизна заявка/ на Възложителя може да бъде 

изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща.  

 

(4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или несъответствието 

в срок до 10 (десет) календарни дни , считано от датата на констатирането им, 

включително да извърши и замяна при необходимост.  

 

(5) Съобразно изискванията на техническата спецификация, Изпълнителят осигурява за 

своя сметка и гаранционно обслужване от производителя, когато е приложимо. 



 

 

 

 

VІI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.  

 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 13. (1) В случай на забавяне изпълнението на уговорените доставки Изпълнителят 

дължи на Възложителя неустойка в размер на 1%  (един) процент за всеки просрочен 

ден, но не повече от 15% (петнадесет) процента от стойността на забавената доставка. В 

тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора до 

размера на неустойката. 

(2) В случай на забавено, частично или пълно неизпълнение на доставката с повече от 

15 (петнадесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали 

договора и да търси обезщетение за нанесените вреди. 

(3) В случай на неточно, непълно и/или некачествено изпълнение на настоящия 

договор, включително и по отношение на гаранционното обслужване за всеки отделен 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали уговореното общо възнаграждение с до 

10 % (десет) процента. 

(4) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 

реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

(5) Всички вреди понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, пропуски и 

неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Неустойките и санкциите в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се превеждат по банковата му 

сметка. 

 

Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписване на договора да представи 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от общата стойност 

на договора без ДДС в размер на ________ (словом) лв., със срок на валидност 30 

(тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.  

(2) Гаранцията за изпълнение, представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  може да бъде под 

формата на банкова гаранция, парична сума или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.  

(3) Възложителят освобождава частично гаранцията в размер на 60 % (шестдесет) 

процента от стойността на Договора, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след 

приемане на доставката на всички артикули, предмет на  настоящия договор и 

подписване на Приемо-предавателния протокол по чл.3, ал.1  без забележки,  при 

условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за 

задържането им; 

(4) Възложителят освобождава окончателно остатъчната сума по гаранцията в срок от 

30 (тридесет) календарни дни след изтичане на последния ден от последния 

гаранционен срок на съответния артикул от компютърната и периферна техника, 

предмет на доставка, 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. 

 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в хода на 

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

компетентен съд.  

(6) В случай на предсрочно прекратяване на настоящия договор гаранцията за 

изпълнение се връща само след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е удържал от нея съответните 

неустойки, но не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни след прекратяване 

действието на договора. 

 

 

ІX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРИЕМАНЕ НА 

ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА 

 

Чл. 15 (1) Текущият контрол за изпълнението на дейностите – предмет на договора се 

извършва чрез провеждането на работни срещи и/или контрол на място, и/или чрез 

предоставяне на справки от Изпълнителя за хода на изпълнение на дейностите, при 

поискване от страна на Възложителя.  

(2) Приемането на резултатите от изпълнена дейност се извършва въз основа на 

одобрен от Възложителя доклад и двустранно подписан приемо-предавателен протокол 

за приемане на извършената работа без забележки. 

(3) При частично неизвършване/недостатъци и/или отклонение и/или неизпълнение в 

пълен обем на съответните дейности  по този договор от предвидените в него условия, 

Техническата спецификация и Техническото предложение, констатирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на осъществявания от него текущ контрол или при одобряване 

на приемо-предавателни протоколи, дължимото възнаграждение на Изпълнителя за 

съответната дейност се намалява пропорционално на неизпълнената/неточно или 

непълно изпълнената част от дейността. 

 

Чл. 16. (1) Възложителят и Изпълнителят определят  лица, които да осигуряват 

оперативното управление на договора, както и да подписват свързаните с неговото 

изпълнение документи. Промяната на оторизираните лица се извършва с писмено 

уведомление, извършено по реда на алинея втора на този член.  

(2) Съобщенията между страните ще се считат за надлежно връчени, в случай, че бъдат 

изпратени на посочените лица за контакт, и/или изпратени по пощата (с обратна 

разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на 

приемащата страна. 

 

Чл. 17.Всички подлежащи на одобрение от страна на Възложителя документи, свързани 

с изпълнението на договора, се предоставят на Възложителя на хартиен носител 

(оригинал и копие) на български език и на електронен носител. 

 

 

 

 

 



 

 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 18. (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.  

 

Чл. 19. 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.  

 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 20.  Действието на този договор се прекратява:  

1.   с извършване и всички доставки и изтичане на последния от гаранционните 

срокове;  

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не 

си дължат неустойки, но Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените до 

прекратяването и приети без забележки доставки. В последния случай, за доставените 

артикули важат правилата за гаранционно обслужване, до изтичане на съответните 

гаранционни срокове. 

 3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 

за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок 

от настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, 

твърдяща, че такава невъзможност е налице.  

 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, без да дава 

допълнителен срок за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

1. прекъсне  изпълнението на договора без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 

10 (десет) календарни дни и след отправена писмена покана не продължи изпълнението 

на договора, в рамките на 5 (пет) календарни дни, считано от датата на получаване на 

поканата;  

2. не изпълни някое от задълженията си по договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

Чл. 22. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 

договора, са валидни, ако са направени в писмена форма изпратени по пощата (с 

обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис 

на приемащата страна. . Изпратените по факс материали се приемат за редовно 

връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено 

автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.  

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия 

договор, се смятат:  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

(3) Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефонни номера, факсове, 

имейли и банкови сметки да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) календарни дни.  

(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята:  

   1. Датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/ уведомлението; 

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

   3. Датата на приемането – при изпращане по факс или по имейл. 

(5) Страните определят следните лица във връзка с осъществяване на доставката по 
настоящия договор, както и за уговорения в настоящия договор гаранционен срок: 
Всяка страна се задължава при промяна на отговорните лица да уведоми другата страна 
в срок до 5 (пет) календарни дни. 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Име:  

Длъжност:  

Тел.: 

E-mail:  

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Име:  

Длъжност:  

Тел.: 

E-mail:  

 

Чл. 23. (1)  Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението 

на договора, свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – 

въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 

България по реда на Гражданския процесуален кодекс.  

 (2) За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България – ЗОП, ЗЗД, Търговския закон и останалите 

релевантни нормативни актове.  

 



 

 

Чл.24. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при 

условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

 

Чл.25. 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), по факс, електронна поща или предадени 

чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 

 

Чл.26. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 

адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 

изпратени на стария адрес. 

 

Чл. 27. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, 

а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 

Република България. 

 

Чл. 28. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 - Техническо предложение. 

2. Приложение № 2 - Ценово предложение. 

3. Приложение № 3 – Техническа спецификация; 

 

Настоящият договор се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

 

 

 

 

 


