
ПРОЕКТ НА  Д О Г О В О Р  

за обособени позиции от № 1 до № 9 вкл. 

За възлагане на обществена поръчка с „Периодични доставки осъществени чрез 
покупка по заявка на прогнозни количества и видове  реагенти за 

имунохематологични изследвания на пациенти и  медицински консумативи за 

нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции” – посочва се обособената позиция 

Днес ........................... 2018 г., в гр. Варна, между:  

Районен  център по трансфузионна хематология (РЦТХ) Варна с ЕИН по 

БУЛСТАТ: ............... и седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. „Цар 

Освободител” № 100 представляван от д-............ – Директор на РЦТХ и................– 

гл.счетоводител на РЦТХ, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 

една страна  

и  

„..............................................................”, със седалище и адрес на управление: 

гр......................................................................, ЕИК ...................................., представлявано 

от ................................................................, наричано по-долу за краткост 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ” определен за Изпълнител след проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет 

„Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни 

количества и видове  реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и  

медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции”  

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и на основание утвърден 

протокол от .............  се сключи настоящият договор, в който страните се договориха  за 

следното:  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. Този договор урежда реда и условията, по които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ................................................................(посочва се обособената 

позиция) за нуждите на РЦТХ Варна  подробно описани по номенклатура, вид, 

търговско наименование, производител и количества, единични цени и крайни 

стойности в Приложение № 1- Техническа спецификация на Възложителя , 

Приложение №2- Техническо предложение на изпълнение и  Приложение №3- Ценово 

предложение на изпълнителя - неразделна част от този договор. 

1.2. Доставките на ..................................... (посочва се обособената позиция) за 

нуждите на РЦТХ Варна се извършват само след получена писмена заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Количествата и вида предмет на всяка периодична доставка се 

определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.3. Срокът на договора е 12 ( дванадесет) месеца, считано от датата на 

сключването му или до изчерпване на финансовия ресурс по позиции и се прекратява 

при настъпване на всяко едно от посочените две основания. 

1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

доставка на необходимите за нуждите на РЦТХ Варна  медицински изделия, съгласно 

предложените от него в процедурата и неразделна част от настоящия договор оферти: 

• Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката;  

• Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на 

договора. 

• Техническа спецификация на Възложителя. 



1.5. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със 

срок на изпълнение , съгласно т.1.3. от настоящия договор. По отношение на “условия, 

начин на плащане и срок на плащане“, срокът на договора е съгласно чл. 3.2. 

  II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО 

ДОГОВОРА 

2.1. Единичната цена на стоките по чл.1.1., включени в обема на обособена 

позиция №  .................................................... (посочва се обособената позиция) за 

единица мярка в лева, е както следва:  

2.1.1. за изделието посочено в номенклатурна единица № ………. единична цена 
за единица мярка от ...............лв. без ДДС; Единична цена за предлагана опаковка 

............ от ............. лв. без ДДС;  

В случаите, в които в обема на обособената позиция има няколко 

номенклатурни единици се описват посочените в тях медицинсктие изделия по 

вид, единична цена за единица мярка /цена на предлагана опаковка.   

2.2. Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително стойността на 

стоката и тези по транспорт, опаковка, застраховка, мита и митнически такси и доставка 

до РЦТХ гр.Варна, при срок на годност не по-малък от 70 на сто от обявения от 

производителя към датата на всяка доставка.  

2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 

  

2.4. Общата стойност на доставките по договора, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е до ................ лв. без ДДС / ................ лв. с ДДС.  

2.5. Единичните цени, номенклатурата, мярката и производителите на договорената 

доставка са посочени в Приложение 1 от настоящия договор и в Ценовото предложение  

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложена в процедурата. 

2.6. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, 

освен в случаите на чл. 116 от ЗОП. 

 

ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява по банков път, чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC:   

IBAN:   

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА:  

Титуляр на сметката:  

3.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени по т.3.1. в срок от 3 работни дни, считано от момента 

на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 

срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени. 

3.2. Заплащането на стоките по договора се извършва по банков път, след 

извършена доставка при условията на отложено плащане в срок до 30 (тридесетия) ден, 

след представяне на следните документи: 

а) оригинална фактура – представят се оригинал и 2 броя заверени копия; 

б) оригинали на приемо – предавателни протоколи за извършената доставка в РЦТХ 

Варна; 



в) обобщен опис на приемо-предавателните протоколи; 

г) Партиден сертификат за качество от производителя за всяка отделна партида; В 

партидния сертификат или друг официален документ от производителя следва да са 

отбелязани датата на производство и срока на годност на партидата. 

д) Декларации за съответствие на медицинските изделия с изискванията на Закона 

за медицинските изделия и актуалните нормативни документи, действащи на 

територията на Р.България и ЕС  

е) Инструкции за употреба в съответствие с изискванията на чл.16 от ЗМИ 

издадени от производителя на оферираните медицински изделия.  

        Изброените документи се представят в деловодството на РЦТХ Варна, класирани и 

прикачени в папка. В папката се прилага писмо с опис на съдържащите се в нея 

документи, като задължително се посочват номерата, датите и броя на приложените 

документи от всеки вид. 

3.3. В случай, че посочените в точка 3.2 документи са нередовни или не са 

комплектувани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно – предавателен 

протокол за изправяне на нередностите. Срокът по т. 3.2. за плащане на доставката, 

започва да тече от датата на представянето на последния изискуем се документ. 

IV. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 

4.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със 

срок на изпълнение , съгласно т.1.3. от настоящия договор. По отношение на “условия, 

начин на плащане и срок на плащане“, срокът на договора е съгласно чл. 3.2. 

4.2. Доставките до РЦТХ Варна следва да бъдат направени, както следва: 

• Срок на доставка до краен получател „РЦТХ- Варна”, гр.Варна бул. „Цар 

Освободител” № 100 - не повече от .............. часа, считано от датата на получаване на 

писмена заявка от страна на Възложителя. 

•  Срок на спешна доставка не повече от ............часа, считано от датата на 

получаване на писмена заявка от страна на Възложителя. 

4.3. При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на 

настоящия договор, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено или по факс 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.4. За количества доставени извън заявката-разпределение по чл. 4.2, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. За място на доставяне на стоките по този договор -  РЦТХ - гр.Варна - място на 

доставка е гр.Варна, ул."Цар Освободител" № 100 

5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с 

приемателно-предавателен протокол.   

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

 6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките е доставена франко адреса 

на РЦТХ Варна, гр.Варна, бул.“Цар Освободител№100  , при условията на чл. 9.2. 

    VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на Възложителя. 



7.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и 

качество на мястото на доставката-РЦТХ Варна,  гр.Варна, бул.“Цар Освободител“ 

№100. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, 

изброени в точка 3.2 от настоящия договор 

7.3.  Да доставя изделия, които имат „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на 

действащото законодателство. 

7.4. Да доставя стоките със: сертификат за качество от производителя, издаден за 

всяка отделна партида; Инструкция за употреба изд.от производителя .  

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е 
обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на 

възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение в 15-дневен 

срок от извършването на всяко плащане. 
 7.6. Изпълнителят се задължава да не предоставя документи и информация на трети 

лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала 

му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

  

   VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 

8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия договор. 

8.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл. 3.1., 3.2. и 3.3. от настоящия 

договор. 

     

   IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставка от определени от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, както следва:  

 9.1.1. Лице определено да приема стоките: 

- за РЦТХ – гр.Варна –................ 

 9.1.2. Лице определено да предаде стоките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

.............................. име и длъжност. 

 9.2. Приемането на доставките по настоящият договор се удостоверява с подписване 

от лицето по т. 9.1.1. на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването на стоките или друг документ. 

 

     Х. ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на 

настоящия договор, следва да бъде не по–малък от 70 /седемдесет / на сто от обявения 

от производителя към датата на всяка доставка. 

10.2. В случай на доставка на медицински изделия по смисъла на ЗМИ с по – кратък 

от договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва: 

 -При остатъчен срок на годност 69,99 % - 60 %  се дължи неустойка в размер на 5 %  

върху стойността на доставката;  

- При остатъчен срок на годност 59,99 % - 50 %  се дължи неустойка в размер 

на 10 % върху стойността на доставката;  

- При остатъчен срок на годност 49,99% - 40%  се дължи неустойка в размер на 

15 %  върху стойността на доставката. 

  

 10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приема и не заплаща доставка с остатъчен срок на 

годност на изделията по-малък от 40 на сто (под 39,99 %). 



10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на 

тяхното пристигане или приемане остатъчния срок на годност е по – малък от 

определения в чл. 10.1 . минимален срок на годност. 

10.5. В случай на безплатно доставяне на някои от стоките по договора, съгласно 

договореното с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да отговарят на посочените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания относно срок на годност и срок на доставка, в 

съответствие с точки 10.1. 

  

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни 

недостатъци); 

б) качество (скрити недостатъци): 

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя 

протокол, подписан и от двете страни. 

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на 

доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен 

протокол, издаден от Изпълнителната агенция за лекарствата.  

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им. 

11.5. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на 

получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното 

искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

11.6. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема 

рекламацията или я отхвърля. 

11.7. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 

едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на 

мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени 

стоки. 

11.8. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 

едномесечен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / 

дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне 

съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви. 

11.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от 

платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се 

упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.10. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до 

уреждане на рекламациите. 

      ХІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

/този раздел е само, в случаите, в които избрания за изпълнител участник е посочил, 

че ще използва подизпълнители/ 

11.1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са 

налице основания за отстраняване от процедурата. 



11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не отговаря 

на условията по чл.11.1. 

11.3. 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 ПОДЗИПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.4. Разплащанията по чл.11.3 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. 

11.5. Към искането по чл.11.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да 

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

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл.11.3, когато искането за 

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

11.7. Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за 

изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от ........ .... 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 и 11 

ЗОП (ако е приложимо)] 

 

    ХIІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор с изключение на 

тези по т. 10.1 и т. 10.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.7 % на ден 

върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече 

от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за 

претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената 

неустойка. 

12.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

задълженията си по раздел Х от настоящия договор в срок, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са 

направени рекламациите. 

12.3. При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината 

от срока за изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

развали договора едностранно с 15-дневно предизвестие. 

12.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие 

настоящия договор в случай на системно неточно изпълнение  на задълженията от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по гл. ХІ, 

както и при наличие на основанията по чл.118, ал.1, т. 2 и 3 от ЗОП.  

12.5. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по 

чл. 54 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 

едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 

XIІІ. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ 

НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА 

ДОГОВОРА 



13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на „непредвидени обстоятелства” и 

/или „изключителни обстоятелства” .  

13.1.1.“Непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след 

сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата 

грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия. 

13.1.2. "Изключителни обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от 

непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или 

катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да 

доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за 

околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на 

страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на 

нормативноустановени дейности на възложителя. 

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била 

в забава, преди настъпването на „непредвидени обстоятелства” и /или „изключителни 

обстоятелства”, тя не може да се позовава на същото /същите. 

13.3.Страната, засегната от „непредвидени обстоятелства” и/ или „изключителни 

обстоятелства”, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, 

за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна в 7-дневен срок от настъпването на същите. При неуведомяване се 

дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.  

13.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

13.6. Не представлява “непредвидено обстоятелство” и/или/ „изключително 

обстоятелство” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на 

някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на 

парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

14.1. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на 

страните по договора. 

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично 

писмено предизвестие, в следните случаи: 

14.2.1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

14.2.2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

14.2.3. при условията на чл. 118 от ЗОП. 

14.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в 

следните случаи: 

14.3.1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

14.3.2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 

 14.4. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

а)  по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

      б)с изтичане на уговорения срок; 

      в)при достигане на лимита по договора в размер на .......... лв без ДДС. 

 

      ХV. СПОРОВЕ 



15.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се 

оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

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

от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални 

закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

   ХVІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И СЪОБЩЕНИЯ 

16.1. Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено 

действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след 

пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда 

отговорност, но не по-късно от пет работни дни. 

16.2. Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да 

се разбира пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), 

забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго изпълнение, което не 

съответства на дължимото). 

16.3. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.  

16.4. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за обществените 

поръчки, Правилника за прилагане на Закона за общ.поръчки и Закона за задълженията 

и договорите.  

16.5. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат 

обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, 

заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, 

дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от 

поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място. 

16.6. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или 

отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или 

отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за 

изпълнение на договора.  

16.7. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително 

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

16.8. Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този 

договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са подписани 

от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и са 

връчени по един от следните начини: срещу подпис на страната (чрез законния й 

представител или друго лице за контакти), чрез куриер, чрез писмо с обратна 

разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са 

изпратени по факс на страната. 

      16.9. За дата на съобщението се смята: 

� датата на предаване на съобщението – при ръчно предаване на съобщението; 

� датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 

� датата на приемането – при изпращане по факс или e-mail. 

16.10. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

                                       гр. Варна 9000; 

            бул.”Цар Освободител” №100 



            Тел:......,Факс: .......... 

            Обслужваща банка: ........... 

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

            Банков код /BIC/: ............ 

            Титуляр на сметката: РЦТХ  

              

16.4. При промяна на посочения по чл. 16.10 адрес съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

       ХVІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

17.1. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят 

едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без 

писменото съгласие на другата страна, освен в случаите на обезпечаване (гарантиране) 

на задължения по банкови кредити. 

17.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

българско законодателство. 

17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, 

които са неразделна негова част: 

 

Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ; 

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български 

език – по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 


