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Образец № 14 

 
Д О Г О В О Р  

 
№___________________ 

 
За доставка на .................................................................. 

 
 

Днес, .......................... 2016 г. на основание чл. 41 от ЗОП и Решение №................... на 

ДИРЕКТОРА на Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище  за определяне на 

Изпълнител на Обществена поръчка с предмет: 

 
 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

Обособена Позиция 1 -  1  брой ТРАКТОР втора употреба,                                           
Обособена Позиция 2 – 1 брой нов  ПЛУГ,                                                                         
Обособена Позиция 3 – 1 брой нова РОТОРНА КОСАЧКА и                                             
Обособена Позиция 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА,                                                   

ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ,                               
ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО 
БЪДЕЩЕ” по Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното 
образование” на МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г. 

Обособена позиция № .........................., между:  

 

       1. Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище, с административен адрес: 
гр. Търговище, ул.” „Цар Симеон” № 27”, ЕИК:  000867973 представлявана от Живко 
Златков Жеков - директор и Йорданка Дончева – главен счетоводител от една страна, 
наричана  ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. …………………., с ЕИК …………………, със седалище и адрес на управление 
……………………, представлявано от ………………. - …………………………, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, като страните се споразумяха 
за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка 
на.........................................…………………………………………., съгласно Ценово 
предложение и Техническото предложение, представляващи Приложение № 1 и Приложение 
№ 2 към настоящия договор по обособена позиция №………………….. и изискванията на 
Възложителя посочени в техническата спецификация.  
 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

2.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.  

2.2. Мястото на изпълнение на договора е гр. Търговище, 7700, ул. “Цар Симеон” № 
27. 
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2.3 Срокът за изпълнение предмета на договора е ……….. (………..) календарни дни 
съгласно Техническо предложение, считано от датата на подписването му от страните. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

3.1. Цената на договора е в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
представляващо Приложение № 1 към настоящия договор и е ………………… /Словом 
……………………… /лв. без ДДС 
и.............................................../Словом...............................................................................с ДДС. В 
тази цена са включени всички разходи по изпълнение на договора, вкл. доставка до мястото 
на изпълнение.  

3.2. Плащането се извършва с платежно нареждане по банков път, в български левове 
по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: ……………….., BIC: ………….. в ………….….., 

след доставката, в срок до 10 работни дни след представяне на оригинална фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички необходими и приемо-предавателен протокол, подписан от 

представителите  на двете страни.  

         3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи длъжностно лице, което да бъде 

отговорно за приемането на доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставка на автомобил с качество, 

технически параметри и окомплектовка съгласно изискванията на Възложителя, и 

Техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 3 към 

настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи точно и качествено изпълнение на 

договора в съответствие с техническата спецификация. 

5.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката по т. 1.1. от 

договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже приемането на доставката и заплащането на 

възнаграждението, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения съгласно 

договора. 

5.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената в т. 3.1. цена при условията и 

сроковете на настоящия договор. 

 

VI. НЕУСТОЙКИ 
7.1. При забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 

0,1 на сто на ден но не повече от 20 на сто от стойността на целия договор.  

7.2. При пълно неизпълнение на договорните задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 на сто от стойността на договора. 

7.3.Страната, която е понесла щети от виновното неизпълнение на договорените 

задължения може да търси и по-големи вреди. 

 

VІІ. ОТПАДАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ПРИ ФОРСМАЖОРНИ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА 

8.1. Страните се освобождават от отговорност при частично или пълно неизпълнение 

на договорните задължения, когато причината за форсмажора са обстоятелства (природни 

бедствия, пожар, война, стачка), върху които те нямат влияние. 
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8.2. За настъпилите форсмажорни обстоятелства страната, която се позовава на тях 

трябва да изпрати на другата страна незабавно писмено съобщение, в което се посочва и 

причинната връзка между неизпълнението на договора и форсмажорното обстоятелство. 

8.3. В случай на форсмажорни обстоятелства, които влияят на предвидените в 

договора срокове, съответният срок се удължава с времето на тяхното продължение. 

8.4. Ако форсмажорните обстоятелства продължават повече от два месеца, всяка от 

страните може да развали договора напълно или частично без съдебна намеса с тридесет 

дневно писмено предизвестие. 

8.5. По инициатива на позоваващата се на форсмажорни обстоятелства страна, двете 

страни се срещат за уреждане на възникналите във връзка с форсмажорните обстоятелства 

въпроси и финансови взаимоотношения. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 
9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен или развален: 

9.1.1. с изпълнение на задълженията на страните по него. 

9.1.2. По взаимно съгласие, изразено писмено. 

9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

договорът може да бъде развален от изправната страна при условията на чл. 87 от ЗЗД. 

 

IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

10.1. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите на чл.43, ал.2 от 

ЗОП. 

10.2. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по 

споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското 

законодателство на Република България. 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя 

и един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 

Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2  

Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №  3 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


