Приложение №2
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
за обществена поръчка
за доставка на лек автомобил
Днес, ...........2015 година в град Първомай, област Пловдив между:
Професионална гимназия по селско сторпанство “Васил Левски” със
седалище и адрес на управление град Първомай, ул. “Братя Миладинови - север” №
53а, ЕИК по регистър БУЛСТАТ 000458599, представлявано Росица Тоскова Генова –
директор и Марийка Тодорова Гъделева – главен счетоводител, наричана по- нататък в
Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
“……..................………”, ЕИК ......................, със седалище и адрес на управление
град ............................………….….., ул. ………………....................................……………
№ .................……, представлявано от ………………………………......................................
....................……………………............, наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчка и във връзка с одобрен
протокол вх.№......... от .......................2015г. . на комисия за разглеждане, оценка и
класиране на оферти от проведена обществена поръчка открита с Решенние №...........
от............... 2015г. за:
“Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на
Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай,
финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на
професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на
Министерски съвет.
се ключи настоящият Договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема в рамките на одобрен
за финансиране проект по национална програма „Модернизиране на системата на
професионалното образование”, приета с Решение № 229/05.05.2015 г. на Министерски
съвет на Република България, срещу възнаграждение да извърши доставка на лек
автомобил (наричан по-долу „Доставка”) със следните технически характеристики:
Марка........................................,Модел...........................................................................
1.Категория
2.Брой места
3.Брой врати
4.Нов
І.Технически характеристики:
1.Тип на двигателя
2.Мощност
3.Кубатура
4.Цилиндри
5.Скоростна кутия
6.Предно предаване
7.Разход на гориво:
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7.1.Градски цикъл
7.2.Извънградски цикъл
8.Стандарт на екологичност
9.Со2 емисии
ІІ.Безопасност и функционалност
1.Airbag за водача и пътника до него
2.Въздушни възглавници
3.Климатик
4.Предни електроуправляеми стъкла
5.Централно заключване с блокировка
6.Регулируваем волан по височина и
дължина
7.Фарове регулируеми от мястото на
водача
8.Индикатор за забравени светлини
9.Регулирана седалката на водача по
височина
10.Зумер за забравени светлини и
незакопчан колан на водача
11.Защита за пешеходци
12.Регулиране височината на
обезопасителните коланиза водача и
пътника до него
ІІІ.Екстериор
1.Предни фарове ”Clear optic”
2.Предни “аеро”чистачки с пръскачки и
програмируем интервал
3.Задна светлина за мъгла
4.Фарове за мъгла в предната броня
5.Лети алуминиеви джанти
ІV.Интериор
1.Пълноразмерно резервно колело,
включително инструменти за подмяната
му
2.Задна седалка неделима, облегалка на
задната седалка – делима и падаща
3.Сенник за пътника до водача с вградено
огледало
посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия
договор.
ІI. КАЧЕСТВО
2.Качеството на Доставката следва да отговаря на параметрите и техническите
характеристики, посочени в техническата спецификация и офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.Доставката следва да е придружена с цялата техническа документация,
посочена в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. ЦЕНА
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4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена:
В лева без ДДС цифром......................... словом............................................................
В лева с включен ДДС цифром …………….. словом.................................................
в това число:
съгласно ценовото му предложение в офертата, неразделна част от настоящия
договор.
5.В цената по т. 4 са включени всички транспортни разходи, такси, мита и други
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение, посочено в т.10 от настоящия договор.
6.Цената по т. 4 е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не
подлежи на промяна. Цената подлежи на промяна при намаляване на договорената цена
в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
7.Плащането се извършва в лева, по банков път, след настъпване на следните
основания за това:
- подписан настоящия договор;
- подписан приемо-предавателен протокол протокол за доставка;
- представяне на фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяко отделно плащане, след
извършени плащания.
8.Плащането се извършва в следните срокове:
8.1.петдесет на сто от цената по т. 4 или ................... /............................... / лева без
включен ДДС, авансово в 5-дневен срок от подписване на договор след предоставяне
на проформа фактура от Изпълнителя на Възложителя;
8.2.останалите петдесет на сто или .................. /.................................... / лева без
включен ДДС - в 5-дневен срок от изпълнението на договора, при условията на т. 31 от
настоящия договор след предоставяне на проформа фактура от Изпълнителя на
Възложителя.
9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 4 при условията
на т. 7 и 8 по следната банкова сметка:
IBAN: ………………………………………….
в банка ………………………
BIC: ……………………..
V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
10.Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му.
11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката в срок до …………………
12.Мястото за изпълнение на доставката е най-близкият търговски обект на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
13.1.Да осъществи доставката на място съгласно т. 12;
13.2.Да изпълни доставката по цена по т. 4;
13.3.Да изпълни доставката качествено и в срок, според изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
13.4.Да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени
дефекти в процеса на изпълнението на договора, ако такива бъдат констатирани в срока
по т.18, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на
договора;
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13.5.Да организира транспортирането на автомобила до мястото на доставка по
т.12 за своя сметка.
14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
14.1.Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
доставката;
14.2.Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия
договор.
15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:
15.1.Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;
15.2.Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;
15.3.Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор
случаи.
16.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право:
16.1.Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора;
16.2.Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без
отклонение от договореното и без недостатъци;
16.3.Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на некачествена, непълна или
дефектна доставка по реда и в сроковете определени в този договор.
VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
17.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема безвъзмездно гаранционния сервиз на Доставката за
срока по т. 18.
18.Гаранционният срок на доставеният автомобил е.........(............................)
месеца
и започва да тече от датата на подписването на предавателно-приемателния
протокол по т.31.
19.При поява на дефекти в сроковете по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок от установяването им.
20.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка дефектите/
недостатъците в рамките на гаранционния срок по т. 18, в срока за реакция при
установяване на повреда.
VІІІ.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
21.Възложителят може да прекрати настоящият договор, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите
задължения.
22.С окончателното му изпълнение, вкл. изтичането на гаранционния срок.
23.Изменение на настоящият договор се допуска само по изключение, когато в
резултат на непреодолима сила (т. 24 – 27) се налага промяна в сроковете по т. 11 или
при изменение на държавно регулирани цени, или при намаляване на договорената в т.
4 цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
24.Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията
си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата страна за възникването й.
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25.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.
26.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
27.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.

Х.НЕУСТОЙКИ
28.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка до 40 дни след
срока по т. 11, той дължи на възложителя връщане на аванса по т. 8.1 ведно със
законната лихва, както и неустойка в размер на 5 % от цената по т. 4.
29.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка в установения по
договора срок същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 на сто от
цената по т. 4 за всеки просрочен ден (до 40-ия вкл.). При забава в плащането
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за съответния период.
30.За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна
дължи на изправната неустойка в размер на 5 (пет) на сто от цената по договора.
Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за поголеми вреди.
ХІ.ПРИЕМАНЕ
31.Предаването и приемането на автомобила, обект на доставка по настоящия
договор се извършва с предавателно-приемателен протокол, подписан от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от техни упълномощени представители.
32.При констатирани недостатъци/несъответствия на Доставката с техническото
предложение, се съставя двустранен констативен протокол, подписан по реда на т. 31.
ХІI.РЕКЛАМАЦИИ
33.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
констатирани дефекти или появили се скрити недостатъци на осъществената доставка,
както следва:
33.1.За явни дефекти, отразени в протокола по т. 31;
33.2.За скрити дефекти, отразени в констативен протокол, съставен при
откриването им, но не по-късно от 1(един) месец от приемането на доставката.
34.Сроковете за предявяване на рекламациите започват да текат от момента на
констатирането им.
ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
35.Комуникацията по този договор се осъществява в писмена форма.
36.Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
37.Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението
на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване при взаимно съгласие, а при непостигане на такова спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република
България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
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38.За всички случаи, отнасящи се до изпълнението и прекратяването на
настоящия договор, неуредени в него и ЗОП се прилагат разпоредбите на Търговския
закон и Закона за задълженията и договорите.
39.Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
40.Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
40.1.Приложение № 1 – Техническа спецификация на обществената поръчка;
40.2.Приложение № 2 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
41.При подписването на договора се представиха следните документи:
41.1.Свидетелство за съдимост № ………… от ……..2015 година;
42.2.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на ……….
43.За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат
Закона за обществени поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон
и другите действащи нормативни актове.
Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните.
ЗA ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………
1.Росица Генова
Директор

ЗA ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………
(……………………….)

2.Марийка Гъделева
Главен счетоводител
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