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                                                                                                                              ПРОЕКТ! 

 

 

 

 

ДОГОВОР   

 
„Услуги по техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на товарен автомобил Пежо 

„Боксер“, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ гр. 

София, стопанисван от ТД „Държавен резерв“-Пловдив за срок от 1 година“ 

 

№………/………г. 

 
 

Днес  ..........2015 г. в гр. Пловдив на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП се сключи настоящият 

договор, между:  

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" при Министерски 

съвет на Р. България, чрез Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. Пловдив, бул. 

„Марица“ №21, представлявана от Лиляна Петрова Паскалева - Директор, ЕИК №8319136610055, 

ИН по ДДС №BG831913661 от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

……………………….ЕИК по Булстат ……………., ИН по ДДС ……………., със седалище и адрес 

на управление гр. ……………….представлявано от ………………………, от друга страна, 

наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

извършва техническо обслужване – поддържане и текущ ремонт (комплексна услуга за 

извънгаранционна поддръжка) и при необходимост доставка и подмяна на резервни части, 

консумативи и принадлежности, и ремонт на товарен автомобил Пежо Боксер рег. №РВ 0681 КВ, 

собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, стопанисван от ТД 

„Държавен резерв” гр. Пловдив при условия, подробно описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага услугите, предмет на настоящия договор, с писмена заявка до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Доставката на резервни части, материали и консумативи на МПС, необходими за 

извършване на техническото обслужване и ремонт се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са за сметка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.2. (1) Извършените по договора услуги се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва: 

1. цена за 1 (един) сервизен час вложен труд (часова ставка) при извършване на техническо 

обслужване и текущ ремонт на автомобила е ……….. лв. (………………...) без ДДС ; 

2. доставените и вложени резервни части и консумативи при техническото обслужване – 

поддържане и текущ ремонт на автомобила се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в срок до 10 

(десет) работни дни след изпълнението на услугата по конкретната заявка срещу представена 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемо-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от 

служител, определен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

  (3) Фактурата по ал. 2 трябва да съдържа следните реквизити:  
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- номер на договора; 

- вид на извършените работи; 

- вложените резервни части, материали и консумативи и тяхната цена; 

- цената на вложения труд, образувана от времетраенето на извършените дейности и часовата 

ставка посочена в чл. 2, ал. 1, т. 1 от този договор. 

  (4) Плащанията се извършват по банков път, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 

следва: 
IBAN: ...................................  

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

БАНКА: ...............................  

Чл.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи. 

 

 

 

III. СРОКОВЕ 

 

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на 

неговото подписване или до достигане обща сума на разходите по договора в размер на 3 333  лв. 

без ДДС. 

Чл.5. (1) Техническото обслужване и текущия ремонт (включително доставката на резервни 

части, материали и консумативи) на автомобила се извършва в срок не по-дълъг от 7 (седем) 

работни дни, считано от датата на писмената заявка. 

(2) Срокът за извършване на ремонти вследствие на настъпило пътно-транспортно 

произшествие или други тежки аварии се определя допълнително в писмената заявка. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати уговореното възнаграждение в размер и по реда и начина, описани в Раздел ІІ 

от този договор; 

2. да предостави автомобила за първоначален безплатен технически преглед в срок до 30 

(тридесет) дни от сключване на договора; 

           3. да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта от диагностиране и/или 

извършване на ремонт на автомобила, като за тази цел предава автомобила с двустранно подписан 

приемо-предавателен протокол; 

4. да изготвя писмена заявка за обема на обслужванията и ремонтите след получаване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сервизна калкулация на необходимите за извършване на поддържането и/или 

ремонта консумативи, резервни части и труд. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и в срок изпълнение на задълженията 

по този договор; 

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време да му представи информация за 

извършените услуги по поддръжка и ремонт на автомобила; 

3. да откаже заплащането на възнаграждение за непредвидени разходи (извън заявката по 

чл. 1, ал. 2 от този договор). 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено и в срок, без да се отклонява от 

условията на този договор и в съответствие на действащата нормативна уредба в Република 

България; 

2. да ползва при осъществяване на услугата квалифициран персонал; 

3. да доставя, влага и монтира при ремонтните дейности на автомобила нови материали и 

консумативи, които да отговарят на изискванията на производителя; 
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4. при изпълнение на договорните си задължения да не създава пречки за работния процес 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да съставя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи във връзка с 

изпълнението на договора, съгласно условията на същия; 

6. да отстрани за своя сметка всички повреди или щети, нанесени при изпълнение на 

дейностите по настоящия договор върху имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7. при констатирани във връзка с конкретен ремонт други повреди на автомобила да 

уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8. при необходимост да извършва приемане на авариралия автомобил в сервиза в почивни и 

празнични дни; 

9. да осигури транспорт на авариралия автомобил 24 часа в денонощието и 7 дни в 

седмицата, като го транспортира със свой специализиран автомобил  за своя сметка до сервизната 

си база; 

10. да приема с предимство за обслужване и ремонт в сервизния си център автомобила на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от временната натовареност на сервиза, като времето за 

диагностициране на автомобила да е в рамките на 24 часа от предоставянето им в сервизната база с 

подписване на протокола по чл.6, т.3; 

11. след извършване на диагностицирането на автомобила да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

сервизна калкулация на необходимите за извършване на поддържането и/или ремонта 

консумативи, резервни части и труд в срока по т.10; 

12. при направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация в гаранционния срок, да отстрани 

повредата и да смени поставените дефектирали резервни части за своя сметка в срок от 7 (седем) 

работни дни от предявяване на рекламацията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

13. да носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителите, в 

случай че ползва такива при изпълнението на договора; 

14. да извърши първоначален безплатен технически преглед в срок до 30 (тридесет) дни от 

сключване на договора; 

15. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален 

екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение при условията на Раздел ІІ от този договор. 

 

 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок не по-кратък от 6 

(шест) месеца на извършените работи; 

(2) Гаранционните срокове текат от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол за приемане на изпълнението по чл. 2, ал. 2; 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всякакви появили се в 

гаранционния срок дефекти в срок от 7 (седем) работни дни от уведомяване за същото от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.11. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и 

претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване. 

Чл.12. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и 

пропуски, както и в резултат на използване на некачествени резервни части, материали, 

консумативи и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл.13. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по 

този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 3% (три процента) от 

неизпълнението, която се удържа от дължимото възнаграждение по чл. 2. 
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Чл.14. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка 

в размер на 1% (един процент) на ден върху стойността на неизпълнението, считано от деня на 

забавата, но не повече от 10% (десет процента) от неизпълнението. 

Чл.15. За неточно изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от уговореното, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съразмерно на неточно 

изпълнената част от услугата. 

Чл.16. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по-нататъшното изпълнение се 

окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изпълнената част. 

Чл.17. За претърпените вреди във връзка с настоящия договор изправната страна по него 

има право да търси по съдебен ред обезщетение, в съответствие с общите правила на гражданското 

законодателство. 

 

 

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.18. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

Чл.19. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.20. Страната, засегната от непреодолима сила, 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 срок от три дни от настъпването на непреодолимата сила. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.21. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 22. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 4 и пълно изпълнение на задълженията по него; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно предизвестие при неизпълнение на 

задълженията по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи каквото и да е обезщетение, когато в 

резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не може да 

изпълнява своите задължения по него. 

5. при достигане на обща сума на разходите по договора в размер на 3 333 лв. (три хиляди 

триста тридесет и три лева) без ДДС. 

 

 

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.23. Лице за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: 

………………………………………………………………………………………………………. 

Чл.23.1. Лице за контакт по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

………………………………………………………………………………………………………. 

Чл.24. Изменение на настоящия договор се допуска по изключение, при условията на чл. 43, 

ал. 2 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 
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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. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство.  

Чл.29. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал.7 от ЗОП. 

 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Ценово предложение  –  приложение № 1 от документацията за участие. 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 2 от 

документацията за участие. 

3. Техническата спецификация. 

 

 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР ТД ДР:                                                                       ……………………….. 

                       /Лиляна Паскалева/                                                   

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ ФДАПО: 

                                          /Цветелина Чолакова/ 
 


