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РАЗДЕЛ IV 

 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С 

ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

„ДОСТАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 

 

Обособена позиция №1:Доставка на нов учебен трактор и челен товарач; 

Обособена позиция №2: Доставка на разсадо - посадъчна машина;   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Търговище, 

2019 г. 
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Д О Г О В О Р 
  

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

№……………. 

 

Днес ....………2019 г. в гр. Търговище, между 

Професионална гимназия по земеделие, със седалище и адрес на управление гр. 

Търговище, ул. „Цар Симеон” № 27, БУЛСТАТ 000867973, представлявано от Димитрина 

Йорданова - директор и Йорданка Дончева - счетоводител, наричано за краткост  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

…………………………………………………, със седалище и адрес на управление 

……………………………..……………………, с ЕИК/БУЛСТАТ …….…………………., Идн. 

номер по ДДС ……………………….., представляван/а/о от ……………………………. 

…………………, в качеството на……………… наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, 

на основание  чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с възлагане на 

обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на селскостопанска 

техника за нуждите на Професионална гимназия по Земеделие гр. Търговище по две 

обособени позиции“ 

 се  сключи настоящият договор за обществена поръчка, с който страните постигнаха 

съгласие за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу 

възнаграждение доставка на………………., съгласно Техническата спецификация на 

Възложителя, (Приложение № 1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение 

на Изпълнителя (Приложения № 2 и № 3), неразделна част от Договора и в съответствие с 

изискванията на настоящия Договор.  

(2) Видът, техническите данни и характеристики на техниката, която следва да достави 

Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя, 

(Приложение № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), 

представляващи неразделна част от настоящия Договор. 

(3) Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно (сервизно) обслужване на 

доставената техника по ал.1 в рамките на гаранционния срок по чл. 9, ал.1.  

 

II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2.(1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да 

заплати на Изпълнителя обща цена в размер на ……… лева без ДДС (………..) или …… лева 

(…….) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна 

част от настоящия Договор. 

 (2) Посочената цена включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за 

изпълнение на предмета на настоящия Договор.  

(3) Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на 

действието му. 

Чл.3. (1)  Възложителят заплаща сумите за извършената доставка по банков път, в срок 

до 30 (тридесет) календарни дни, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

следните документи: 

а) фактура оригинал, подписана от Изпълнителя;  

б) приемо-предавателен протокол за изпълнението на доставката.  

(2) Плащанията се извършват в български лева по банкова сметка на Изпълнителя: 

IBAN …………………………………………. 
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BIC …………………………………………… 

Банка ................................. клон/ гр. ................................... 

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В 

случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по 

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

 (4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда използването на подизпълнители, директни 

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 7 

от ЗОП.  

 

III. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ДОСТАВКА.  

Чл.4. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни.  

(2) Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на 

техниката, предмет на Договора, посочен в чл. 9, ал. 1 и удовлетворяването на всички 

претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя. 

(3) Срокът за доставката на техниката е до …….. (…..) календарни дни, считано от 

датата на подписване на договора. 

(4) Мястото на доставка е Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище, ул. 

„Цар Симеон” № 27.  

. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими 

му за качественото извършване на дейностите по чл. 1; 

2. при точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, да получи 

цената по Договора, при условията, посочени в него;  

3. да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и 

информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на 

дейностите по чл. 1; 

4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в случай, че е изпълнена точно;  

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълни предмета на договора качествено, в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срока и съобразно другите условия, предвидени в договора, както и да 

изпълнява стриктно дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущи задължителни указания по 

изпълнението на дейностите; 

2. да достави техниката, предмет на настоящия договор, отговарящи на техническите 

параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата 

спецификация на Възложителя, съгласно изискванията на настоящия Договор и придружени 

със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на Възложителя. 

3. да достави оригинални, нови и неупотребявани стоки към момента на подписване на 

договора; 

4. да организира транспортирането на доставката до мястото по чл.4, ал.4 за своя сметка;  

5. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата съпътстваща документация на български език; 

6. да не разкрива информация пред трети лица, станала му известна при и по повод 

изпълнението на задълженията му по този договор; 

7. да положи необходимата грижа за качествено извършване на дейностите по договора, като 

се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална 

компетентност, етичност и почтеност; 

8.  да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и 

за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 
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9. да извършва текуща поддръжка и сервизно обслужване на техниката в рамките на 

гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор.  

10. да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия на 

доставената техника, проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани 

и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят 

се задължава при отстраняване на несъответствия, както и при извършване на гаранционното 

обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.  

11.  да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок 

от 5 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5 (пет) 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);  

 

. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора без отклонения, качествено и 

в срок, в съответствие с условията по договора; 

2. да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на техниката на посочения в чл. 4, ал. 4 от 

договора адрес;  

3. да дава текущи задължителни указания и да проверява изпълнението на договора, като не 

пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да получава информация относно подготовката и хода на изпълнение на дейностите по 

договора; 

5. да получи всички документи или други продукти и материали, изготвени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор. 

6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на договора, както и на Техническото и 

Ценовото предложение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на изпълнението, 

докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на 

договора, или да откаже частично или изцяло заплащането на цената по договора; 

7.  да удържа от дължимите плащания начислените и предявени неустойки и/или санкции за 

неизпълнение.  

8. при възникнали дефекти в периода на гаранционния срок на същите, да изиска дефектите да 

бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително заплащане.  

9. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители или при включване на подизпълнител по време на 

изпълнение на договора (в приложимите случаи). 

 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на настоящия 

договор, да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията и документите, необходими му за 

качественото извършване на дейностите по чл. 1; 

2. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, 

които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 5 дни от 

датата на узнаване; 

3. да приеме доставката на техниката, предмет на договора по реда на чл. 7, ал. 1 ако отговарят 

на договорените изисквания   

4. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, чрез Уведомително писмо, при установяване на 

появили се в гаранционния срок дефекти;  

6. да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на 

приложимото европейско и национално законодателство; 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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7. да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на техниката в рамките на 

гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор.  

8. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя 

информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като 

такава в представената от него оферта.  

 

VI. ПРИЕМАНЕ 

Чл. 7. (1) Приемането на извършената работа се осъществява чрез двустранно подписан 

приемателно-предавателен протокол от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, който заедно с издадената фактура е основание за извършване на 

плащане, съобразно условията на чл.2 и чл.3 от договора. 

(2) За установяване неспазване на изискванията по Техническото и Ценовото 

предложение и при недостатъци се съставя приемателно-предавателен протокол, подписан от 

упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който се определя срока за 

отстраняването им; 

(3) Констатираните по реда на предходната алинея отклонения и недостатъци се 

отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. В случай, че недостатъците не могат да 

бъдат отстранени своевременно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изцяло или 

частично изпълнението, съответно да откаже да заплати частично или изцяло цената по 

договора за него. 

(4) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) дни 

предварително за конкретните дата и час, на които ще се изпълни доставката. При 

предаването на техниката, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според 

обстоятелствата време да ги прегледа за несъответствия, като същото не може да надвишава 3 

(три) дни. 

 (5) Подписването на приемо-предавателния протокол по ал.1 или ал.2 без забележки има 

силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити 

Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на техниката 

или на несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на 

доставката на техниката с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените 

впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани 

за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия. 

(6) В случаите на несъответствия, посочени в констативния протокол по ал.2, 

Възложителят не дължи заплащане на цената по Договора преди отстраняването им и 

изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.  

(7) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя. 

Чл.8. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху техниката, 

предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането 

им, вписана в Приемо-предавателния протокол по чл. 7, ал.1, респективно по чл. 7, ал. 2.  

 

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл.9. (1) Гаранционният срок на доставената техника е:…………(…..) месеца, считано 

от  датата на подписване на приемо- предавателния протокол по чл.7, ал.1. 

  (2) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Уведомителното съобщение на Възложителя може да 

бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. 

 (3) Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на техниката от свои квалифицирани 

представители в срок от 3 /три/ дни, от получаване на уведомителното писмо на Възложителя. 

След преглед на техниката от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя 
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констативен протокол за вида на повредата и/или несъответствието, работите и срокът 

необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра. 

   (4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или несъответствието 

в срок до 10 /десет/ дни, считано от датата на констатирането им.  

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.10 (1) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя 

в нарушение на уговорените в този договор срокове, същият заплаща на Възложителя 

неустойка в размер на 0.2 % от стойността на Договора за всеки просрочен ден, но не повече 

от 5% от цената на Договора. 

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 

договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.2 % от дължимата сума за 

всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на забавеното плащане. 

(3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за сервизно 

обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на 

Възложителя, неустойка в размер на 2 %  от цената на договора.  

(4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.11 (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

1. С  неговото изпълнение; 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си 

дължат неустойки; 

3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-дневно писмено предизвестие – при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора и предложените от него 

технически параметри; 

4. Договорът може да бъде прекратен и когато са настъпили съществени промени във 

финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с 

писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Чл. 12. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.13.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 

изпълнение на свое задължение, в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, в това 

число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 

трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените 

обстоятелства. 

Чл.14.(1) По смисъла на този договор, 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. 

 

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на 

неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, те са 

могли да бъдат преодолени. 

Чл.15.(1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непредвидените обстоятелства, е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата страна 
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за настъпването им, съответно - за преустановяване въздействието на непредвидените 

обстоятелства.  

  (2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени 

обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал. 1. 

 

  XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 16. (1) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При 

промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен 

срок от настъпване на промяната. 

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 

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

(3) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 

договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване по взаимно съгласие чрез преговори, а при непостигане на такова - спорът се 

отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на 

действащото българско законодателство. 

(4) За неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 17. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 

настоящия  договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

Чл.18. Упълномощени представители на страните, които могат да приемат и правят 

изявления по изпълнението на настоящия договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

………………………………. 

Телефон: …………………… 

Email: ………………………. 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

………………………………. 

Телефон: …………………… 

Email: ………………………. 

 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя; 

3. Приложение № 3 –  Ценово предложение на Изпълнителя 

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и 

един за Изпълнителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО                             ………………………… 

ЗЕМЕДЕЛИЕ                                         

ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА  
Директор 

ЙОРДАНКА ДОНЧЕВА 

Счетоводител 


