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ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

              Днес,………….. .2018 г., в гр.Варна, между: 

„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД ЕИК 103003668, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48, представлявано от 

- Изпълнителен Директор, наричан по-долу за краткост 

една страна 

и 

………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………….…………., наричан по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

          (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от         

тях по отделно „Страна“); 

           на основание чл. 194 от ЗОП, във връзка с Протокол № 1 от ……………..г. за 

оценка, класиране и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на контактен проводник Ri 100 за въздушно – контактната 

мрежа (ВКМ)”, утвърден от възложителя на ………….2018г. се сключи 

настоящият  договор за следното: 

 

                                          І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

възнаграждение, да извършва периодични доставки на контактен проводник, по 

цена, вид и количество, при условията, уговорени по - долу и съгласно Техническата 

спецификация, Техническото предложение (Приложение № 9) и Ценово 

предложение (Приложение № 10), представляващи неразделна част от настоящия 

Договор, наричан за краткост по-долу „СТОКИ”. 

         (2) Доставените стоки, предмет на поръчката трябва да са нови и 

неупотребявани, с гарантирано качество и произход, фабрично опаковани в 

оригинални опаковки с ненарушена цялост, съдържащи информация за доставената 

стока (каталожен номер или баркод, когато е приложимо). 

         (3) Стока с нарушена опаковка ще се счита за недоставена. 

 

                                     II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

       Чл. 2. (1) Единичната цена на стоката, предмет на настоящия договор е в размер 

на …………… лв/кг. съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е 

неразделна част от настоящия договор. 

PC2
Текстовое поле
Данните са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.23 от ЗЗЛД във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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       (2) В единичната цена по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

свързани с качествено изпълнение на доставките, опаковка, транспортни разходи до 

мястото на доставка и др. 

       (3) Единичната цена по ал. 1 не подлежат на промяна през целия срок на 

действие на Договора, освен в случаите предвидени в закон. 

       (4)
* 

Общата стойност на Договора за периода на действието му, не трябва да 

надхвърля:     

       „Доставка на контактен проводник Ri 100” – 67 500 лв., без включен ДДС. 

Прогнозно количество – 4 500 кг. 

     (5) Общата стойност на договора не е обвързваща за Страните, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в зависимост от потребностите си, да не възлага 

доставки за цялата стойност по ал. 4. 

      Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане само на заявени по надлежния ред 

и реално доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки, отговарящи на изискванията и 

условията на техническата спецификация и настоящия договор. 

      (2) На база на документите по чл. 9, ал. 4 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура (оригинал) за всяка доставка. 

      (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по фактурата, в срок от 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от датата на получаването й.  

      (4) Във фактура следва да са посочени задължителните реквизити по чл. 114 от 

ЗДДС и № на договора за възлагане на обществената поръчка. 

      (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  извършва плащанията по фактурите с платежно 

нареждане в лева, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

BIC код : .................. 

Обслужваща банка :  ................................................................... 

       (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в ал.5 

банкова сметка са надлежно извършени. 

 

           III. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. 

 

        Чл.4
*
 Настоящия договор влиза в сила от датата на извеждането му в 

деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след подписването му от Страните, и има 

срок на действие 12 месеца от влизането му в сила или до изчерпване на 

стойността му или отпадане на необходимостта от заявка на цялото количество 

проводник в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо, като при 

настъпване на някое от първите две обстоятелства /първо по време от тях/, договора 

се прекратява автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на 

някоя от страните, до другата страна. В случай, че за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпадне 

необходимостта от заявка и покупка на цялото количество меден проводник, то той 
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уведомява писмено за това ИЗПЪЛНИТЕЯ, като договора се счита за прекратен от 

датата на получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНТЕЛЯ само заявеното и доставено 

количество проводник.  

        Чл. 5. Доставка се извършва само след заявка (по e - mail или факс), в която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва стоката, която е необходимо да бъде доставена и 

количеството й.  

      Чл. 6. Всяка доставка се изпълнява в следните срокове, считано от момента на 

получаването на заявката по чл.5 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

         ……… (………….) дни (посочини в Техническото предложение на 

Изпълнителя) . 

       Чл. 7. При забавяне на доставката след посочения в чл. 6 срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка съгласно раздел VIII от 

настоящия договор. 

       Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка и отговорност изпълнява доставките до 

склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48. 

       Чл. 9. (1) Доставените стоки се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

оправомощеното от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице в мястото на изпълнение на доставката, 

отразено в чл. 8 от този договор. 

       (2) При получаване на стоките приемащият представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ги преглежда и установява, дали съответстват по вид, количество и качество на 

определените по този договор. 

       (3) В случай, че предаваните стоки съответстват на договорените и заявените, 

приемащият представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като установи необходимите 

съответствия, съставя съвместно с представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо - 

предавателен протокол, в който се описват предадените и приетите стоки по вид и 

количество. 

       (4)  Към приемо – предавателния протокол по ал. 3 се прилагат: 

       -  документ за произход и качество, издаден от производителя на съответната 

стока; 

       - декларация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че доставяната стока е нова, неупотребявана, 

нерециклирана и свободна от права на трети лица върху вещта и техническа 

документация, инструкция за експлоатация  - ако има издадени. 

       (5) Собствеността върху стоката и риска от погиването и преминава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането и без 

забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с подписания от представители на 

двете страни приемо - предавателен протокол по ал. 3. 

        Чл. 10. (1) Ако при доставката бъдат констатирани Несъответствия на 

доставена/и стока/и, по смисъла на чл. 10, ал. 2 и/или доставката не е придружена от 

някой от документите по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже получаването 

и/им. В този случай Страните или техни упълномощени представители подписват, в 

два екземпляра, констативен протокол. 
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        (2) „Несъответствия“ са явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, 

несъответствия на съответната стока с Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или с 

изискванията за производителя.  

          (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка и отговорност да замени 

стоката или частта от нея за която е установено несъответствие/я, с такива 

притежаващи характеристиките в Техническата спецификация и/или техническото 

предложение или по - високи, само в случай че последното не води до промяна на 

предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на 

Изпълнителя. 

          (4) След отстраняване на Несъответствието/ята, Страните подписват 

двустранен приемо - предавателен протокол по чл. 9, ал. 3, придружен с документите 

по чл. 9, ал. 4. 

 

                      IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

         Чл. 11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: 

(1)  изпълнява доставките по предмета на настоящия договор качествено, при 

спазване на уговорените в него срокове, в съответствие с  предложеното в офертата 

му, неразделна част от настоящия договор; 

         (2) доставя само нови и неупотребявани стоки, с гарантирано качество и 

произход и в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

         (3) доставя стоките фабрично опаковани в оригинални опаковки с 

ненарушена цялост, съдържащи информация за медния проводник;    

         (4) замени стока за която е установено/и несъответствие/я и/или стока, която 

се окаже некачественна по време на гаранционния и срок, с годна такава, в 

съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка, дори и в случаите 

след настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 4. 

         (5) не предоставя документи и информация на трети лица относно 

изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна 

при изпълнение на задълженията му по настоящия договор; 

         (6)* сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

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

3 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; 

* само в случаите когато е приложимо. 

        (7) уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при: невъзможност или забавяне на 

изпълнението на задълженията му по Договора; промяна на лицата, които го 

представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на 

този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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на данъчни фактури, при промяна в банковите си сметки, както и при всички  други 

обстоятелства, които могат да засегнат изпълнението на този договор; 

         (8) следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

необходими документи доказващи произхода и качеството на доставените от него 

стоки във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор; 

(9) определи свой представител, който да присъства при приемането и 

предаването и прегледа на всяка доставка; 

        (10) осигури за своя сметка и извършва с транспортни средства доставките на 

стоки на място в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

        (11) оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заявяването 

(специфицирането) на стоките като проверява и актуализира номенклатурните 

номера, съгласно направената заявка и дава предварителна информация за условията 

на доставката; 

        (12) приема обратно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да възстановява незабавно цената 

на заявените погрешно стоки; 

        (13) сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители, в случай, че е посочил такива и да предостави оригинален 

екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

       11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

        (1) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия 

договор, да получи цената по Договора, при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

        (2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

предмета на договора, включително предоставяне на нужната информация и 

документи за изпълнението му. 

 

                         V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 12. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

        1. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни качествено и в срок предмета на 

договора; 

        2. проверява и контролира изпълнението на този договор, включително да 

извършва проверки по съответния ред, за качеството и съответствието на стоките с 

изискванията поставени в договора; 

        3. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва 

такива; 

        4. Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора  

материали при условията посочени в настоящия Договор; 

        5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на 

несъответстваща с Техническите спецификации стока при условията на настоящия 

Договор, както и отстраняване на Несъответствия по реда, определен в настоящия 

Договор и в условията по гаранцията. 



 

6 

 

“ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД - Варна 
                                    Варна 9000   ул. “Тролейна” 48 

            Тел.: 052/572 200, 572 201, факс: 755 121, e-mail: gtvarna@abv.bg 

        (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да: 

       1. заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки и материали  по цената, при 

условията и по начина, посочен в настоящия договор; 

       2. подписва, включително чрез отговорни длъжностни лица, необходимите 

документи, както и да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно неговите 

права и задължения; 

       3. не разпространява под каквато и да е форма предоставената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в предоставената от него оферта; 

      4. при поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави всички документи, 

свързани с изпълнението предмета на договора. 

 5.  уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при: 

 а) невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; 

 в) промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 

действия по изпълнението на този Договор; 

 г) промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на  

данъчни фактури, в данните на банковата сметка и др. 

 

                                   VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ  

 

Чл. 13. Гаранционният срок на контактния проводник е ………. години 

(съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-малък от 

посочения в гаранционната карта на производителя), считано от датата на 

подписване на приемо – предавателния протокол за извършената доставка по чл. 9, 

ал. 3. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на 

доставеният проводник съгласно договореното предназначение, Техническото 

предложение, Техническата спецификация и стандарти.  

       Чл. 15. В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява със свои 

средства всички повреди, и/или Несъответствия на стоките, съответно подменя 

дефектирали части с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото си 

предложени. 

 

                                      VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

        Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % 

от  стойността  на Договора по чл. 2, ал. 4 или сумата от......... (........) лева. 

        

 

        (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно/некачествено изпълнение на задълженията по 

Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
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да усвои от гаранцията за изпълнение сума, покриваща отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 

        (3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради 

виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора,, гаранцията 

за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на 

Договора.  

        (4) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната 

гаранция до размера й, уговорен в настоящия договор, като внесе усвоената от  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по банковата му сметка или учреди банкова гаранция за сума 

в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера уговорен в 

настоящия договор. 

(5) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпроса е отнесен за решаване пред Съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към 

усвояване на гаранцията. 

       (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок от                

30 (тридесет) работни дни, освен в случаите когато са налице предпоставки за 

задържането й. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

не се дължат лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания за 

срока, през който средствата законно са престояли у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

      (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията като 

предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от 

предоставянето на новата форма на гаранция. 

 

                                                   VIII. НЕУСТОЙКИ 

 

        Чл. 17. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки 

в срока по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 1 % (един процент) от стойността на недоставените стоки за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на 

недоставените стоки, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато 

те надхвърлят договорената неустойка. 

        Чл. 18. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката по конкретна заявка с повече 

от 10 (десет) дни, то ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в съществено неизпълнение 

на договора, като в такъв случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право: 

      1. да откаже да приеме закъснялата доставка 

      

 

        2. да прекрати Договора едностранно без предизвестие с уведомление, 

изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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      Чл. 19.  При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за 

гаранционни ремонти в срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент)  от цената на 

съответната стока. 

      Чл. 20. При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в 

срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на 

сумата за съответната стока, заедно с неустойка в размер на 1 % (един процент) от 

цената й.  

       Чл. 21. В случай, че от некачествено доставен проводник, за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

настъпят вреди, то той има право да търси обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

предвидения от закона ред.  

      Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение на договора по отношение на вземания, възникнали на основание 

настоящия договор. 

      Чл. 23. Неустойката се удържа първо чрез прихващане от дължими суми, при 

липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред. 

      Чл. 24. Прилагането на санкциите по горните членове не отменя правото на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и 

пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо 

от усвояването на гаранцията за изпълнение. 

      Чл. 25. (1) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка: 

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

BIC код : .................. 

Банка :  ..................... 

     (2)  В случай че банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на 

неустойката в срок от 5 (пет) дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на 

неустойка, същия има право да задържи съответната сума от гаранцията за 

изпълнение. 

 

                                                       IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ* 

 

       Чл. 26. (1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на 

която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.  

       (2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 

Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

       (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители 

за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в 

предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

       (4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на настоящия Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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       (5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по 

предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което 

не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се счита за неизпълнение 

на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 27. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, 

че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и 

документацията на подизпълнителите. 

Чл. 28. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно 

на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 - дневен срок от получаването му. 

(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

      (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

                 X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 29. Настоящия договор може да бъде прекратен в следните случаи: 

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

(2) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения; 

(3) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено 

или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 

на Договора („непреодолима сила“), продължила повече от 10 дни. 

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно, без 

предизвестие с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

(1) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задължение по настоящия 

Договор с повече от 10 (десет) дни; 

 (2) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на гаранционни ремонти или при пълно 
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неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на гаранционни 

ремонти;  

         (3) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, 

или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в 

случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител, е извършено 

със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор. 

 (4) когато за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпадне необходимостта да заявява и закупува 

цялото количество меден проводник, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи 

гаранционна отговорност за вече доставения и приет без забележки меден 

проводник, съгласно гаранционни срок посочен в чл. 13 от настоящия договор. 

 Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прекратява Договора в случаите по чл. 118 от ЗОП, без 

да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 

Договора вреди. 

 Чл. 32. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения 

между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора и след изтичане на 

съответния гаранционен срок, предложен от Изпълнителя. 

 Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора по реда и при условията 

предвидени в него или в приложимото законодателство. 

 Чл. 34. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от Страните 

при условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

                                             XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

          Чл. 35. (1) 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 на непреодолима сила. 

         (2) Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както 

и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолима 

сила. 

         (3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

         (4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора. 

 

                                           XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

         Чл. 36. (1) Страните се съгласяват да тренират като конфиденциална 

информацията, получена при и по повод изпълнението на  Договора. Това включва и 

обстоятелства свързани с търговска дейсност, технически процеси, проекти, 
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финанси, ноу-хау, изборетения и други права от подобен характер, свързани с 

изпълнението на обществената поръчка. 

        (2) Никоя от Страна няма право без предварително писмено съгласие на другата 

да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална 

информация, на когото и да е освен в случай, че това е необходимо с цел да бъде 

спазена нормативна разпоредба, правило на контролен орган, съдопроизводство и 

др. 

       (3) В случаите по ал.2 Страната, която е длъжна да предостави информация, 

полага, доколкото е възможно и законово допустимо, всички усилия, за да 

предотврати или ограничи разкриването на информация. 

 

                                    XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 37. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се 

прехвърлят едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно 

действие без писменото съгласие на другата страна. 

Чл. 38. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

Чл. 39. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани са от 

упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са 

изпратени до ответната страна по начин, който доказва получаването им /факс, 

препоръчана поща и т.н./. 

Чл. 40. Представители на Страните, които могат да приемат и правят 

изявления по изпълнението на настоящия договор са:  

 

За Възложителя: За Изпълнителя: 

име, длъжност:  инж. Злати Петров Златев 

изпълнителен директор на  „Градски 

транспорт” 

име, длъжност: 

адрес: гр.Варна, ул. „Тролейна” № 48 адрес: 

тел: 052/572 200 тел. 

e-mail: gtvarna@abv.bg e-mail: 

факс: 052/755 121 факс: 

          

         Чл. 41. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на 

правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги 

представляват. 

         Чл. 42. Официалната кореспонденция между Страните се разменя на посочените в 

настоящия Договор адреси, освен ако Страните не се информират писмено за други 

свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 

кореспонденцията изпратена на адресите по чл.42 се счита за валидно изпратена и 

получена от другата Страна. 

mailto:gtvarna@abv.bg
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         Чл. 43. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана 

пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия договор 

се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за 

получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен 

подпис, с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресанта.  

         Чл. 44. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще 

бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, 

като в случай на спор всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси 

за кореспонденция, покана за преговори с посочване на дата, час и място за 

преговори. 

        Чл. 45. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната 

алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване, ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от 

компетентния съд на Република България по реда на ГПК. 

        Чл. 46. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като 

цяло. 

  При подписването на настоящия Договор се представиха документите по              

чл. 67, ал. 6 от ЗОП. 

     Неразделна част от настоящия Договора са следните приложения:  

    - Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя; 

    - Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя; 

    - Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя; 

 

     Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

________________________                                                ____________________ 

НА „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД 

 

 

 

 

PC2
Текстовое поле
Данните са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.23 от ЗЗЛД във връзка с чл.2 от ЗЗЛД




