
1 
 

                                                                                                              Приложение № 13      

                                                                                                                               

ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р 

 

№___________/___________2016г. 

 

Днес, ………………..2016г., в гр.София, между: 

 

Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) при 

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен № 

по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от 

Станимир Пеев – Председател и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричана по-долу и 

за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, 

 

и  

 

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

гр............... , ул. ................... № ......, с ЕИК:.................................., представлявано от 

..........................................................................................................................................................,      
                                             (име и длъжност на управляващия/представляващия дружеството),  

с ЕГН: .........................., наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 

на основание чл. 74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 

…………./………….2016г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ”, се сключи настоящият договор за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и предаде 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 8 (осем) броя фабрично нови и неупотребявани моторни превозни 

средства (наричани по нататък в договора и за краткост МПС), за нуждите на ДА ДРВВЗ. 

Всички доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ моторните превозни средства (предмет на 

договора) трябва да отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в 

документацията на обществената поръчка, както и на Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същите следва да бъдат регистрирани (съгласно изискванията на 

българското законодателство) на името ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.2. (1) Доставката и предаването на всички моторни превозни средства, посочени в 

предходния член ще се извършва по брой и на място, както следва: 

 

• 2 (два) броя фабрично нови, неупотребявани леки автомобил тип „седан“ 4+1 места с 

дизелов двигател, както следва: 

- 1 (един) брой в ТД „ДР“ Враца; 

- 1 (един) брой в ТД „ДР“ Плевен; 

•  1 (един) брой фабрично нов, неупотребяван товарен автомобил 1+1 места с дизелов 

двигател в СБ „Пордим“ към ТД „ДР“ Плевен; 

•  2 (два) броя фабрично нови, неупотребявани минивана 6+1 места с дизелов двигател, 

както следва: 

- 1 (един) брой в СБ „Българово“ към ТД „ДР“ Бургас; 

- 1 (един) брой в СБ „Дебелец“ към  ТД „ДР“ Велико Търново; 
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• 1 (един) брой фабрично нов, неупотребяван пътнически автобус 13+1 места с 

дизелов двигател в СБ „Ботевград“ към ТД „ДР“ София; 

• 2 (два) броя фабрично нови, неупотребявани тежкотоварни бордови автомобили 6+1 

места с дизелов двигател. 

- 1 (един) брой в СБ „Дебелец“ към ТД „ДР“ Велико Търново; 

- 1 (един) брой в СБ Морава към ТД ДР – гр. Плевен; 

 

Моторните превозни средства трябва да отговарят на предварително зададените 

минимални технически и други изисквания в настоящата документация, като общата 

стойност на поръчката (договора) да не надвишава 320 833.33 лв. без ДДС или 385 

000.00 лв. с ДДС 

 

(2) Доставката на всяко МПС до посоченото място се извършва на дата (в рамките на 

срока по договора) определена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият е длъжен най-малко 3 

(три) работни дни преди това  да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (съответната ТД „ДР“). 

 

Чл. 3. Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 2 (два) месеца от неговото 

подписване. 

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Общата стойност на договора се определя съобразно ценовото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в размер на ............................ (..............сумата словом..............) 

лева, без включен ДДС съответно …………….(..............сумата словом..............) с ДДС. 

 

(2) Общата стойност по ал. 1 се формира на база следните единични цени: 

 

1. За 2 (два) броя фабрично нови, неупотребявани леки автомобили тип „седан“ 4+1 

места с дизелов двигател, марка и модел: ............................., сума в размер 

на.............................лева без ДДС; 

2. За 1 (един) брой фабрично нов, неупотребяван товарен автомобил 1+1 места с 

дизелов двигател: ............................., сума в размер на.............................лева без ДДС; 

3. За 2 (два) броя фабрично нови, неупотребявани минивана 6+1 места с дизелов 

двигател, марка и модел: ............................., сума в размер на.............................лева без ДДС; 

4. За 1 (един) брой фабрично нов, неупотребяван пътнически автобус 13+1 места с 

дизелов двигател, марка и модел: ............................., сума в размер на.............................лева 

без ДДС; 

5. За 2 (два) броя нови, неупотребявани тежкотоварни бордови автомобили 6+1 места с 

дизелов двигател, марка и модел: ............................., сума в размер на.............................лева 

без ДДС; 

 (3) Всички транспортни и други разходи във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

Чл. 5. (1) Начинът на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е с платежно нареждане в 

български лева, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

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

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

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

Титуляр:……………………………… 
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(3) Заплащането на цената, посочена в чл. 4, ал. 1 от договора,  се осъществява в срок до 

10 (десет) работни дни след представянето в Централно управление на ДА „Държавен 

резерв и военновременни запаси” (ЦУ на ДА ДРВВЗ) на данъчна фактура за извършената 

доставка, подписани приемо-предавателни протоколи от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставените МПС. 

(4) Възложителят изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по договора за доставка, след 

като му бъдат доставени всички моторни превозни средства, предмет на настоящия 

договор. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да притежава документите, необходими за извършване на дейността, предмет на 

договора, които да са валидни през целия срок по чл. 3 или ако срокът на валидност на 

някой от тези документи изтича през времето на действие на договора, валидността на 

същия да се подновява своевременно; 

2. да достави фабрично нови и неупотребявани автомобили, отговарящи на 

изискванията за качество; 

3. да достави и предаде всичките моторни средства в пълна окомплектовка, съгласно 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същите трябва да бъдат регистрирани на името на 

ДА ДРВВЗ и да са придружени с всички документи съобразно българското и европейското 

законодателство. С предаването на моторните превозни средства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички права и задължения, свързани с гаранционния и 

извънгаранционен сервиз на същите; 

4. да разполага със сервизни центрове (фирмени и/или оторизирани сервизни бази) на 

територията на град София и страната, описани в Декларация по образец. 

5. доставените автомобили да са с доказан произход; 

6. всеки от доставяните моторни превозни средства да бъде окомплектован, освен с 

артикулите по чл. 139, ал.2 от Закона за движението по пътищата също и с резервна гума, 

крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му 

документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на 

български език. 

7. след доставяне на всяко моторно превозно средство до съответното място, съгласно 

чл. 2, да подпише двустранен приемо-предавателен протокол с представител на 

Възложителя за извършената доставка и предаване; 

8. в срок до 10 работни дни от извършване на дейностите по точки 2, 3 да представи в 

ЦУ на ДА ДРВВЗ всички копия от приемо-предавателни протоколи и данъчна фактура; 

9. да осигурява гаранционната поддръжка на доставените моторни превозни средства 

по тяхното местонахождение, а при необходимост от ремонт в специализиран сервиз (по 

време на гаранционния срок на моторните превозни средства), да осигури 

транспортирането им до сервиза и обратно за своя сметка; 

 

10. всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти и/или 

замяната на дефектирали части на автомобилите, предмет на поръчката, са за сметка на 

Изпълнителя. 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи информация и изрични указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното 

местонахождение на мястото на доставка; 

2. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и 

при договорените условия; 

3. да изпълнява задълженията си по договора в почивни и празнични дни, при 

необходимост и след разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни договорните си задължения точно (без 

отклонения) и в сроковете, заложени в офертата и документацията за обществената 

поръчка; 

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

качественото му изпълнение, без с това да затруднява оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. при поискване да получава информация за хода на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да приеме окончателното изпълнение на работата. 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с 

изпълнението на договора; 

2. да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията и в срока на 

настоящия договор; 

3. при приемането на всяко МПС да извърши внимателен преглед и да направи 

възражения за явните дефекти или липси, открити в течение на прегледа, като при 

приемането им се съставя приемо-предаватален протокол, подписан от представители на 

двете страни. 

 

VI. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 

     

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качественото изпълнение на договора, както и 

качеството на всички доставени от него моторни превозни средства (предмет на договора).  

 

Чл. 11. Гаранцията на автомобилите, указана в Техническото предложение (за участие в 

процедурата) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, започва да тече от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол от представителите на двете страни. Гаранцията на автомобилите 

не може да бъде по-малка от 5 (пет) години или 100000 км. (сто хиляди километра) пробег, 

което настъпи първо. 

 

Чл.12. Появилите се дефекти по автомобилите в гаранционния срок се отстраняват от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция, в 

размер на 5 % (пет на сто) от неговата стойност без ДДС, която се представя при 

сключването на договора, под формата на банкова гаранция (в оригинал) или парична 

сума внесена по банковата сметка на Възложителя, посочена в документацията за участие – 

Приложение № 1 (удостоверява се с вносна бележка за извършения превод в оригинал или 

заверено копие).  

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция за изпълнение на 

договора, тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неотменима, безусловна 

и без протест, да влиза в сила от датата на издаването й, и да бъде със  срок на валидност 30 

(тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора и на най-дългия 

гаранционен срок на доставените по него моторни превозни средства (предмет на 

договора). 

(3) Гаранционното поддържане на всички доставени моторни превозни средства 

(предмет на договора) се обезпечава с гаранцията за изпълнение на договора в нейния 

пълен размер. 
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Чл. 14. Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 15 

(петнадесет) дневен срок, след приключване на изпълнението на настоящия договор, по 

описаната в чл. 5, ал. 2 негова банкова сметка. Изпълнението на настоящия договор 

приключва след изтичане на договорения срок и след изтичане на най-дългия гаранционен 

срок на доставените по него моторни превозни средства (предмет на договора). 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл. 15. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по 

настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която се покрива от 

представената гаранция за изпълнение или се удържа от възнаграждението по чл. 4, ал. 1 от 

настоящия договор. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото 

да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

 

Чл. 16. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, върху стойността на 

неизпълнението (стойността на забавената дейност), считано от деня на забавата, но не 

повече от 5 % (пет на сто). 

 

Чл. 17. 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. 18. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по-нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, независещи от него и/или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само 

за изпълнената част. 

 

Чл. 19. За претърпените вреди, във връзка с настоящия договор, изправната страна по 

него има право да търси по съдебен ред обезщетение от неизправната страна, в 

съответствие с общите правила на гражданското законодателство. 

 

VІII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСTОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 20. (1) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, които са възникнали след 

сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които 

не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия. 

 

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от 

страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непредвидени обстоятелства. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 

обстоятелства, незабавно /в 3 (три) дневен срок/ уведомява писмено другата страна в  

какво се състоят непредвидените обстоятелства и възможните последици от тях за 

изпълнението на договора, като представя и документ от компетентен орган (когато е 

приложимо), удостоверяващ настъпването на тези обстоятелства. При неуведомяване се 

дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички 

необходими усилия и мерки, за да намали до минимум евентуалните (възможните) вреди и 

загуби. 

(5) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задължението се 

спира. 
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(6) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора. 

 

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 21. Настоящият договор се прекратява след окончателното му изпълнение и 

изтичането на гаранционните срокове (предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото 

му предложение за участие в процедурата) на  всички доставени моторни превозни 

средства, предмет на обществената поръчката. 

 

Чл. 22. Договорът може да се прекрати и: 

 (1) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 (2) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със 7 (седем) дневно писмено предизвестие; 

 (3) при използване на подизпълнител от страна на изпълнителя, без същия да е 

декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, 

посочен в офертата му; 

 (4) В случаите по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 23. (1) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ e:  

- ……………………………………………………………………………......... 

 

(2) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

- …………………………………………………………………………………. 

 

(3) 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. 

(4)  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. 

(5)  Приемането на работата по чл. 1 от договора се удостоверява с подписани приемо-

предавателни протоколи, от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за 

доставените моторни превозни средства. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил 

договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя, за което се 

съставя и подписва Протокол. 

(6) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си, че ще ползва 

подизпълнители при изпълнението на поръчката, той следва да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет)  дни от 

сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

Чл. 24. 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 ЗОП.  

 

Чл. 25. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

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

недействителност, неизпълнение или прекратяване с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд. 
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Чл. 26. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 

Чл. 27. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането му 

в деловодството на ДА ДРВВЗ. 

 

Чл. 28. Неразделна част от договора са: 

Техническа спецификация – приложение № 2 от документацията за участие в 

процедурата, Техническо предложение – приложение № 4 и Ценово предложение – 

приложение № 6 от офертата за участие в процедурата с вх. №............./...............г., подадена 

от „………………………”............  

 

Чл. 29. При подписването на договора се представиха следните документи, необходими 

за неговото сключване, а именно: 

- документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата 

на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП – в оригинал или нотариално заверени копия 

на посочените документи; 

- документ за удостоверяване на  гаранция за изпълнение на договора (вносна бележка 

в оригинал или заверено копие, или банкова гаранция в оригинал). 

 

ВАЖНО! Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си за участие в 

обществената поръчка, че няма да ползва подизпълнители, клаузите от проекта на 

договор, отнасящи се за тях, се премахват от окончателния договор, тъй като са 

неприложими. 

 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..                                                ………………….. 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/                                                     /.................................../ 

 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ……………. 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


