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Образец №13 

ПРОЕКТ  
 

 
 

ДОГОВОР  №............../...........2017г. 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ  ЗОП  

     
 

       Днес, ................2017г., в град Пловдив, между  

   ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, бул.“България“ № 123, с Булстат № 000454750, представлявано от Директора  Николай 

Атанасов Радев, електронна поща/e-mail/: ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg, наричано по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от  една страна и от друга:  

  ………………………………………….…………..,  със седалище и адрес на 

управление:  …………………………………, с електронна поща /е-mail/: ………………,  с 

Управител/Изп.директор  ………………………………, ЕГН: ………………, с постоянен 

адрес: град ………………, ул.”………………….” №……,  ет……, ап….. с ЛК №………….., 

издадена на …………..г. от МВР-………….., наричано за краткост по-долу в настоящия 

договор  ИЗПЪЛНИТЕЛ, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно 

„Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), 

  на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП във връзка с Решение №............ от ..........2017г. на 

Директора на Езикова гимназия „Пловдив“ за избор на Изпълнител, се сключи  този договор 

(„Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри, настолни компютри, 

монитори, мултимедийни проектори, учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна 

камера; интерактивна дъска, с необходимия софтуер и  технически принадлежности, 

необходими за модернизация на учебния процес за нуждите на Езикова гимназия „Пловдив“, 

със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“България“ №123,   по следните 6 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 35 броя преносими компютри, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията 

на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  30 броя настолни компютри, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията 

на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  1 брой интерактивна дъска, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията 

на Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  7 броя мултимедийни проектори, с 

необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  4 броя учебни биноколярни 

микроскопи с дигитална цветна камера, с необходимото техническо и софтуерно оборудване, 

съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №5 към документацията на Възложителя;”   
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Обособена позиция 6:  Доставка  и инсталиране  на  10 броя монитори, с необходимото 

техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №6 към документацията на Възложителя;”   

 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ...........(......................), 
като страните се договориха за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
  Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор, да изпълни обществена поръчка с 

посочения предмет, като достави, инсталира и пусне в употреба следното оборудване: 

.............(описва се по съответната обособена позиция). Оборудването следва да съдържа 

всички необходими принадлежности и инсталиран лицензиран софтуер(ако е приложимо), 

необходими за безпроблемната му работа. Подробно описание на оборудването се съдържа в 

Техническа спецификация към Техническото предложение на Изпълнителя,    при условия и 

срокове, посочени в документацията на Възложителя, в предложеното от Изпълнителя в 

офертата, Техническото и Ценовото предложение. 

(2) Място на изпълнение на поръчката: Езикова гимназия „Пловдив“, със седалище 

и адрес на управление: град Пловдив, бул.“България“ № 123.  

  (3) Видът на оборудването, сроковете за изпълнение, гаранционните срокове, както и 

съответните единични и общи цени са подробно описани в Техническото и Ценовото 

предложение на участника, съставляващи неразделна част от договора. 

  (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката в съответствие с 

Техническото предложение и Техническата спецификация към него и Ценовото предложение  

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи съответно Приложения № 1 и №2, към този Договор 

(„Приложенията“) и неразделна част от него. 

  Чл.2. (1) Настоящият договор за обществена поръчка може да бъде изменян само при 

условията на чл.116 от ЗОП.  

  Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 2 (два) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. В срок до 2 (два) дни от датата на сключване на 

Договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (ако е 

приложимо) 

ІІ. СРОК  НА ДОГОВОРА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА 

  Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на която е подписан и е със срок на действие 

до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора и изтичането на 

гаранционните срокове. 

  Чл. 5. Срокът за изпълнение на доставката и инсталирането на оборудването е 

............................................дни (съобразно техническото предложение на Изпълнителя), 

считано от датата на сключването на договора. 

   Чл. 6. Сроковете за изпълнението на Договора се удължават, при наличие на 

форсмажорни обстоятелства и непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ. 

 

 

II.  ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
Чл.7. (1) За изпълнението на доставката по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на  ...................лв. 
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(..................................................лева.) без ДДС (съгласно предложението на избрания 

Изпълнител), общо в размер на .....................лв. (..................лева ) с вкл. ДДС.  

 (2) Уговорената обща цена за описаното оборудване включва всички преки и непреки 

разходи за изпълнение на Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде 

променяна. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че формираната обща цена на обществената 

поръчка,   съдържа всички съпътстващи разходи за доставка на оборудването, необходимият 

за работата му софтуер, материали, окабеляване и извършване на всички дейности за 

доставка, транспорт, инсталиране и пускане в употреба, гаранционна поддръжка и сервиз, за 

транспорт и доставка на резервни части и подмяна на техниката при необходимост; за 

разходи за персонала-трудови възнаграждения и осигуровки на ангажираните за 

изпълнението на поръчката лица и ръководния състав, за неговите подизпълнители (ако е 

приложимо); разходи за организация, механизация, контрол, печалба и други разходи във 

връзка с изпълнение на поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на 

допълнителни суми за каквито и да са  други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, 

както следва: В срок от 7 (седем) до 30 (тридесет) календарни дни, след доставка и 

инсталиране на оборудването.  

Чл.9.  (1) Плащането по този Договор, се извършва въз основа на следните документи: 

1. Двустранно подписан Констативен приемно-предавателен протокол от 

представители на страните, към който са приложени указания за употреба, документи за 

гаранционното обслужване и сервиз, документи за техниката и инсталирания лицензиран 

софтуер (в случай, че е приложимо),  когато документ е съставен или издаден на чужд език, 

същият се придружава с превод на български език; 

2.  Надлежно оформена оригинална фактура за дължимата сума, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която е посочено, че плащането е във 

връзка със сключен Договор №..... от .....2017г. за изпълнение на ОП за модернизация на 

учебния процес. 

(2) Срокът за плащане започва да тече от датата на постъпване при Възложителя на 

последно представения от посочените документи. 

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват в български лева,  чрез банков превод по 

следната банкова  сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN –  ……………………………. 

BIC - …………….. 

Банка „...............................” АД 
  (4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени в банковата 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 са 

надлежно извършени. 

 

III.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1) Срок за изпълнение на договора за доставка и инсталиране на 

оборудването е   ................ (..........................) календарни дни, считано  от датата на 

сключване на настоящия договор, съгласно предложението на участника.  

        (2) Срокът за изпълнение приключва с подписване на Констативен приемо-предавателен 

протокол между страните, с който  Възложителят е приел изцяло и окончателно извършената 

доставка без забележки. При условие, че при приемането са констатирани нередности, 

Изпълнителят се задължава да ги отстрани в указан от Възложителя срок, като с него не се 

удължава срока за изпъленение. 
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ІV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
  Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранционен срок за доставеното 

оборудване, съгласно техническото му предложение, в размер на ................ .............. месеци, 

(описва се и друг срок, ако е различен за отделен компонент/част от оборудването). 

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен 

приемно-предавателен протокол за извършената доставка без забележки от Възложителя.  

(3) При установяване на появили се в гаранционния срок повреди/дефекти и скрити 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронна поща 

или факс. 

  (4) В срок до ..... (................) календарни дни след уведомяването, съобразно 

техническото предложение на Изпълнителя, последният, е длъжен да изпрати технически 

специалист на място в сградата на училището за констатиране и отстраняване на 

повредите/недостатъците в оборудването. Изпълнителят трябва да  разполага с материални 

ресурси и техническо оборудване за ремонтиране на техниката в посочените от него срокове 

и при необходимост заменянето й с нова.  При условие, че ремонта/замяната ще продължи 

повече от 10 (десет) дни, Изпълнителят се задължава да предостави същата или подобна по 

вид и показатели оборотна техника, която да се ползва от училището, до отстраняване на 

повредата или пристигането на новото оборудване. При условие, че отстраняването на 

повредата на оборудването продължи повече от 20(двадесет) дни, със срока за ремонта, 

автоматично се удължава гаранционния срок. Всички разходи за отстраняване на 

гаранционни повреди/недостатъци, включително труд, доставка на резервни части, 

материали  и транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) В случай на неизпълнение или забава в изпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционно обслужване, Изпълнителят дължи неустойки съгласно 

условията на договора посочени в раздел Х.  Освен дължимата неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да възложи отстраняване на повредите/дефектите на трети лица, за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като това няма да се счита за нарушаване на гаранционните условия. В 

този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за 

отстраняване на повредите/дефектите, ведно със законната лихва, от датата на плащането на 

сумата за ремонта от Възложителя, до изплащането й, както и претърпените вреди и 

пропуснати ползи от забавеното отстраняване, в случай че надвишават неустойката. В 

случай, че появилите се дефекти и недостатъци в гаранционния срок са толкова съществени, 

че доставената техника  не може да се ползва по предназначение от Възложителя, той има 

право да развали договора, като поиска връщане на всички  платени на Изпълнителя суми, 

както и дължимите неустойки по договора, или да поиска само връщане на сумите за 

конкретното неработещо оборудване, което не може да се ползва по предназначение, заедно 

с неустойките дължими съгласно договора. 

  

  

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО.  УСТАНОВЯВАНЕ НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 
Чл. 12.   Предаването и приемането на оборудването се осъществява в сградата на 

Езикова гимназия „Пловдив“, с адрес: град Пловдив, бул.“България“ № 123, чрез двустранно 

подписан Констативен приемно-предавателен протокол, изготвен от Изпълнителя в два 

оригинални екземпляра, по един за всяка от страните, за приемане на доставената и 

инсталирана техника, който заедно с издадената фактура е основание за извършване на 

плащане, съобразно условията на договора. 

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа доставената техника  в срок до 

два дни, след уведомяването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в случай на констатирани явни 

несъответствия, некачествено или повредено оборудване, или нарушения в работата на 

оборудването, или липсваща документация, да отрази своите забележки. Възложителят има 

право да не подпише констативния приемо-предавателен протокол при забележки относно 
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качеството, количеството на оборудването или липсваща документация и да не приеме 

доставката изцяло, като не е длъжен да приеме частично изпълненото.  

   (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

  1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

  2. да поиска ремонт и/или отстраняване на недостатъци или повреди  в определен от 

Възложителя срок,  изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

  3. да откаже да приеме частично изпълнена доставка. Възложителят има право да 

откаже да приеме цялата доставка при условие, че за част от нея са установени недостатъци.  

Недостатък е всяко неправилно изпълнение, изразяващо се в: несъответствие между 

предложената и доставената техника; или изпълнение с качество, по-ниско от определеното с 

договора и/или в техническото предложение на Изпълнителя, включително като резултат от 

влагане на части, компоненти, материали или софтуер, които не са с необходимото качество 

за безпроблемна работа на техниката или такива, които не съответстват на указанията на 

Възложителя, или на техническото предложение на Изпълнение, или на нормативните 

разпоредби. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в определен от 

Възложителя срок.  Изпълнителят отговаря и за недостатъци, които поради естеството си не 

са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно 

(скрити недостатъци). 

(3) При установяване на разлики в количеството или качеството на оборудването, 

недостатъци/повреди, неспазване на изискванията по Техническата спецификация към 

техническото предложение на участника, в приемно-предавателния протокол се определя от 

Възложителя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от 3(три) дни. 

(4) Констатираните по реда на предходната алинея отклонения, недостатъци и 

повреди се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. В случай, че  не могат да бъдат 

отстранени своевременно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изцяло или 

частично изпълнението, съответно да откаже да заплати частично или изцяло цената по 

договора за него, до окончателно изпълнение на задълженията. 

Чл.14. Изпълнението на доставката, предмет на договора се считат за окончателно  

извършена, след като бъде доставено, инсталирано и прието оборудването без забележки от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на датата на подписване на Констативния приемно-предавателен протокол  

и са предадени всички необходими документи във връзка с доставката –  указания за 

употреба и гаранционно обслужване; документи за съответствие и инсталиран лиценциран 

софтуер, в случай, че е необходимо да има такива, написани на български език или 

придружени с превод. 

  

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

  Чл. 15. 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора без отклонения, 

качествено и в срок, в съответствие с условията по договора, условията в документацията на 

обществената поръчка и направените от Изпълнителя предложения относно условия и 

срокове за доставка на оборудването и гаранционната му поддръжка; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, да 

извършва проверки, да дава текущи задължителни указания и да проверява изпълнението, 

като не пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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3. да изисква, при необходимост допълнителна информация за оборудването, 

указания/инструкции за работа с него или обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

предадените документите; 

4. да получи всички необходими документи във връзка с изпълнение на настоящия 

договор. 

5. да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 

изпълнението на настоящия договор; 

6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да откаже изцяло или частично приемане на доставката, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

осъществи изцяло своите задължения съгласно условията на договора, като има право да 

откаже частично или изцяло заплащането на цената по договора; 

7. да не приеме извършена доставка, ако не отговаря на документацията и/или 

условията по договора, съгласно посоченото в  него.   

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да оказва необходимото съдействие за изпълнението на настоящия договор, да 

осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима му за качественото извършване на 

доставката; 

2. да приеме извършената качествено доставка съгласно условията на договора и да 

заплати съответното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор 

 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходимите 

му за качественото извършване на доставката по чл. 1; 

2. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълни предмета на договора качествено, в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срока и съобразно другите условия, предвидени в договора, 

документацията по обществената поръчка и направените от него предложения, както и да 

изпълнява   дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания по изпълнението; 

2. да не разкрива информация пред трети лица, станала му известна при и по повод 

изпълнението на задълженията му по този договор; 

3. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на договора и за 

евентуално възникнали пречки, като предложи начин за отстраняването им; 

4. да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 

връзка с извършваната доставка; 

5. да положи необходимата грижа за качествено извършване на дейностите по 

договора, като се стреми те да бъдат по стандартите на професионалната компетентност, 

етичност и почтеност; 

6. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, 

документацията, свързана с поръчката, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за 

времето на изпълнение на договора и след това; 

7. да действа лоялно, в съответствие с правилата на професионалната етика и с 

необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от публични 

изявления относно характера на поръчката и дейността, която извършва, ако не е изрично 

упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в противоречие със 

задълженията му по настоящия договор.  

8. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи, които са съставени 

във връзка с изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези 

документи, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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9. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението и за 

предприетите мерки за тяхното разрешаване; да изпълнява всички законосъобразни указания 

и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор в срок до 5 

години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка.  

11. да спазва всички закони и подзаконови нормативни разпоредби относно 

извършване на доставката и спазване на данъчното, трудовото и осигурително 

законодателство; 

12. Да състави Констативен приемно-предавателен протокол за приемане на 

доставката и да гопредостави на Възложителя;  

 14. да извърши ремонт/поправка за отстраняване на повреди/недостатъци/ 

несъответствия в доставената техника или заменянето й с нова, в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

срок при предаването на оборудването, или в предложения от Изпълнителя срок при 

констатирани повреди/недостатъци в гаранционния срок.   

15.  да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, освен в случаите и 

при условията, предвидени в ЗОП /да възложи съответна част от доставката на 

подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението 

на техните задължения (което е приложимо); 

18. 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 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 от ЗОП (ако е 

приложимо) 

 

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 18.   Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на чл.306 

от Търговския закон. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е 

била в забава и не е информирала другата страна за възникването й. Страната, засегната от 

непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно 

при настъпване на непреодолимата сила. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на 

задължението се спира. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнението на договора. 

 

 

ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
  Чл. 19. (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, 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, пецификации, планове, уведомления, данни, образци, модели, 

мостри, софтуер, компютърни устройства или други материали или записи или друга 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен 

диск или друго устройство. 

  (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 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. 

  (3) 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;  

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

орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

4. следва да се разкрие пред служителите на страната в необходимата степен за целите 

на изпълнение на договора. 

 В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата страна по Договора. 

  (4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови  

подизпълнители, поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови 

служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  

отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, 

свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ/РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ ЗА 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 Чл.20. (1) Настоящият договор е със срок на действие до изтичане на гаранционните 

срокове на извършената доставка на оборудване. Страните по договор за обществена 

поръчка не могат да го изменят, освен при условията на чл.184 от ЗОП.   

  Чл. 21. (1) Този Договор се прекратява: 

  1. С пълното, навременно и точно изпълнение на всички задължения на всяка от 

страните, приемането от Възложителя на извършената доставка  и изтичане на 

гаранционните срокове. 

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

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 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; 

   (2) Договорът може да бъде прекратен: 

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

  2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство за обявяване в 

несъстоятелност или ликвидация – по искане на  всяка от страните, със 7(седем) дневно 

предизвестие. 

 3.  Със 7(седем) дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ когато са 

настъпили съществени промени във финансирането, предмет на договора, извън 

правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, за 

което е длъжен да изпрати писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 
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  Чл. 22. 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.  

  Чл. 23. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания;  и 

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

  а) да преустанови извършването на дейности по доставката, с изключение на такива, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

  б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване и документи, доставени в изпълнение 

на Договора до датата на прекратяването;   

 Чл. 24. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора, реално изпълненото, доставено и 

прието по установения ред оборудване. Когато прекратяването на Договора е по искане или 

вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само доставеното и прието 

оборудване, което би  му било полезно и може да се ползва и при следващи Изпълнители.  

 Чл.25. (1)Договорът може да бъде развален от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при  неизпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с изпратено писмено 7(седем) дневно предизвестие с 

предупреждение, че ако в този срок задължението не се изпълни, след изтичането му 

договорът ще се счита автоматично за развален.  

 (2) При забавено плащане на приетите качествено изпълнени доставки, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законноустановената лихва, която е основния 

лихвен процент плюс 10%, считано от датата на забавата, до окончателно изплащане на 

дължимите суми.  

 (3) При забавено изпълнение за доставка, инсталиране и предаване на оборудването в 

договорения срок, или не са извършени необходимите ремонти и/или не са отстранени 

появили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок, или не е доставена оборотна 

техника, или не е извършена замяна на неработеща техника, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% (един процент) на ден от общата цена по 

договора без ДДС, но не повече от 50% (петдесет процента) от стойността на договора без 

ДДС, както и обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи в случаите, в които те 

надхвърлят договорената неустойка.  

 (4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преустанови изпълнението на договора или 

оборудването не съответства изцяло по качество и технически характеристики съгласно 

документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложеното  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му 

в процедурата по възлагане на обществена поръчка, или е налице лошо изпълнение, или има 

съществени недостатъци/повреди, които не могат да бъдат поправени и оборудването не 

може да се ползва по предназначение, или не са отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок, или 

поради друго неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, договорът бъде развален 

по негова вина, освен посочената неустойка за забава в ал.3, същият дължи и неустойка за 

неизпълнение на договора в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора 

без ДДС, както и обезщетения за претърпените вреди и пропуснати ползи в случаите, в които 

те надхвърлят договорената неустойка.  

(5) При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на 

повреди/недостатъци или недоставяне на ново работещо оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да възложи на трети лица извършването на тези дейности, за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените 
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разходи за отстраняване на повреди/дефекти/несъответствия, ведно със законната лихва, от 

датата на плащането на сумата за ремонта/доставката на нова техника от Възложителя, до 

окончателното им изплащане, както и претърпените вреди и пропуснати ползи от забавеното 

изпълнение.  

 (6) В случай, че появилите се дефекти и недостатъци са толкова съществени, че 

доставеното оборудване не може да се ползва по предназначение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той 

има право да развали договора, като поиска връщане на всички платени суми на 

Изпълнителя, както и дъжимите неустойки по договора, или да поиска само частично 

връщане на суми за конкретно доставено оборудване, което не може да се ползва по 

предназначение, заедно с дължимите неустойки по договора. При условие, че за плащане на 

сумите и неустойките е предявен иск или заявление за издаване на заповед за изпълнение, 

върху дължимите суми и неустойки се начислява законната лихва, считано от датата на 

образуване на делото, до окончателното изплащане на задълженията. 

 (7) 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 българско право. 

 

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 26. (1) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма, като   

страните се съгласяват, че тя ще се счита за спазена и когато съобщенията са изпратени по 

факс или електронна поща,  като съгласно чл.42, ал.4 от ГПК те се смятат за връчени с 

постъпването им в посочената информационна система на съответната поща. При промяна 

на посочените в договора данни, всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата в 

тридневен срок от настъпване на промяната, като всички съобщения до уведомяването или в 

случай на неуведомяване, ще се считат за редовно връчени на посочените в договора адреси 

и лица за контакт. 

  (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; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

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

  (4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-

организационната форма, седалището, адреса на управление,  органите на управление и 

представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

промяната в срок до 3(три) дни от вписването на промяната в съответния регистър. 
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  Чл. 27. (1) Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията си, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 

Паричните вземания по Договора  могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 

приложимото право. 

 (2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

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

 Чл. 28. (1) Страните се съгласяват, на основание разпоредбите на Закона за 

авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и 

материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във 

връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, 

в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 

лица не притежават права върху документи и други резултати от изпълнението на Договора, 

които могат да бъдат обект на авторско право.  

  (2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

  1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

  2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

  3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени. 

  (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 5(пет) дни от узнаването им. В случай, че 

трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за 

заплащане на сумите и разноските, и понася всички щети, произтичащи от това. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско 

право във връзка с изпълнението по Договора. 

  (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички суми, в случай, че са 

изплатени такива на трети лица за авторските им права, както и обезщетение за 

претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение 

на авторските права на трети лица. 

 Чл. 29. (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. 

  Чл. 30. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите 

подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, 

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

всички приложими правила и изисквания, свързани със доставката, 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. 

Чл. 31 Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението 

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

прекратяване по взаимно съгласие чрез преговори, а при непостигане на такова, страните на 

основание чл.117, ал.2 от ГПК се съгласяват спорът да се отнася за решаване пред   

компетентния съд в град Пловдив (съответно Районен или Окръжен съд град Пловдив). 

 Чл. 42. За неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и останалите нормативни актове, във връзка с изпълнение 

на договора. Този договор, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, 
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относно права и задължения на страните, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно 

действащото българското право. 

 

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

Приложения: 

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката от Изпълнителя, с   

Техническа спецификация с подробно описание на оборудването по обособената позиция; 

Приложение № 2 – Ценово предложение на Изпълнителя със Спецификация с посочени   

единична и обща цена; 

 Приложение №3 - Документи  съгласно чл.58  от ЗОП, а именно:........   

 

 

 

 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ____________________________________________________                               
/Николай Радев – Директор на Езикова гимназия „Пловдив”/   
      

Главен Счетоводител: ____________________________________________________ 

/Кремена Ангелова/ 

  

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ______________________________________________________ 

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

 
 

 


