проект
ДОГОВОР
№ ____________/___________2018 г.
Днес ___________2018 г., в гр. София, между:
1. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ), с адрес: гр.
София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, БУЛСТАТ: 000697371, представлявано от
Адриана Василева – главен секретар в качеството й на Възложител съгласно Заповед №
331/17.05.2017г. и Заповед № РД-670/18.10.2017 г. на министъра на околната среда и водите и
Красимира Илиева – началник отдел „Счетоводство“, дирекция „Финансово управление“,
наричано за краткост „Възложител“, от една страна, и
2. _________________, с ЕИК: ______________, със седалище и адрес на управление:
____________________, представлявано от ____________________, в качеството му на
______________________, наричано за краткост „Изпълнител“, от друга страна,
На основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с одобрен
протокол от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на оферти от дата ________
2018 г., се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши обществена
поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни гуми и услуги по обслужване, демонтаж,
монтаж и ремонт на автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на
Министерството на околната среда и водите“, съгласно техническото предложение и
ценовата оферта на Изпълнителя – съответно Приложение № 2 и Приложение № 3, неразделна
част от договора.
(2) В предмета на договора по ал.1 се включват следните дейности:
1. Дейност 1 – Доставка на нови автомобилни гуми (летни и зимни) със съответните
гаранционни карти;
2. Дейност 2 – Демонтаж, монтаж и баланс на нови и стари автомобилни гуми (летни и
зимни);
3. Дейност 3 – Доставка и монтаж на тежести за джанти;
4. Дейност 4 – Изправяне на джанти;
5. Дейност 5 – Лепене на автомобилни гуми (летни, зимни и безкамерни);
6. Дейност 6 - Доставка и смяна на гумени вентили, найлонови пликове за съхранение на
гуми и на кабелни стяжки.
ІІ. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на
Възложителя и е със срок на действие от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на
максимално допустимата стойност по договора, което настъпи първо.
Чл. 3. Мястото на изпълнение на договора е сервизният център на Изпълнителя с адрес:
____________________________________________________________________________
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Чл. 4. Срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 5 (пет) работни дни от датата
на получаване на изпратена писмена заявка от Възложителя.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Максимално допустимата стойност на договора е 24 000 (двадесет и четири
хиляди) лева без ДДС или 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) лева с ДДС.
(2) Единичните цени за извършването на дейностите по чл. 1, ал. 2 са посочени в
ценовото предложение на Изпълнителя, представляващо неразделна част от настоящия
договор.
(3) Цената по ал. 1 включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на
договора.
(4) Единичните цени по ал. 2 не подлежат на промяна за времето на действие на
настоящия договор, освен при намаляване на договорените цени в интерес на Възложителя.
Чл. 6. Възложителят дължи плащане само за действително заявени от него и
предоставени от Изпълнителя дейности, обобщени и остойностени в двустранно подписан
приемо–предавателен протокол по чл. 9, ал. 2.
Чл. 7. (1). Плащанията ще бъдат извършени в български лева чрез банков превод до 30
/тридесет/ дни след представяне на приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни
и издадена данъчна фактура от Изпълнителя. Данъчната фактура се издава на името на МОСВ,
като се посочват номерът на настоящия договор. В приемо-предавателен протокол и
фактурата задължително се вписват номерът на настоящия договор и номерът на заявката, за
която е издадена.
(2).Плащането ще се извършва по банкова сметка на Изпълнителя:
__________________________________________________________________________
(3). Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят
извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че
Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях
дейности/услуги. – тази клауза се прилага при използването на подизпълнители.
(4) Сумата от всички извършени плащания по ал. 1 не може да надхвърли максимално
допустимата стойност на договора по чл. 5, ал. 1.
(5) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 2, Изпълнителят уведомява
Възложителя писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай че Изпълнителят
не уведоми Възложителя в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а
задължението за плащане в съответния размер – за погасено.
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. (1) При сключване на договора, Изпълнителят предоставя гаранция за добро
изпълнение на договора в размер 3 (три) на сто от максимално допустимата обща стойност на
договора без вкл. ДДС. Гаранцията може да бъде внесена под формата на:
1. парична сума, като в този случай паричната сума се внася по набирателната сметка на
Министерския съвет, индивидуализирана, както следва:
БНБ, Централно управление
IBAN – BG38 BNBG 9661 3300 1579 01,
БНБ, BIC – BNBGBGSD;
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2. банкова гаранция, като в този случай валидността й следва да е 30 (тридесет) дни след
изтичане на срока на договора;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя, със срок на валидност до изтичане на срока на договора.
(2) Възложителят освобождава гаранцията за добро изпълнение под формата на парична
сума след приключване на договора и приемане на резултатите по него по начина, предвиден в
настоящия договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са
престояли при него. Освобождаването на гаранцията се извършва срок до десет работни, след
приемане на последния предавателно-приемателен протокол, подписан без забележки.
(3) Възложителят може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:
1. в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за
решаване от компетентен съд;
2. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде
развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В тези
случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в
по-голям размер.
(4) Възложителят има право да усвоява суми по гаранцията за изпълнение при дължими
неустойки от страна на Изпълнителя по договора.
(5) В случай на изтичане на срока на валидност на учредената банкова гаранция, респ.
застраховка преди приключване на изпълнението на договора, Изпълнителят се задължава да
удължи срока й на валидност, като в противен случай, Възложителят има право да усвои
сумата по гаранцията при себе си, преди изтичането на валидността й.
V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 9. (1) Възложителят определя упълномощен/и представител/и със своя заповед, за
осигуряване на текущ контрол и приемане на изпълнението на договора.
(2) За изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 2, след всяка заявка на Възложителя, се
съставя и подписва двустранен приемо-предавателен протокол, в който се удостоверява
съответствието на пълното, качествено и в срок изпълнение на изискванията на Възложителя.
(3) Преминаването на собствеността върху продукта по чл. 1, ал. 2, т. 1 става от момента
на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол.
(4) Изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2 може да не бъде прието изцяло или
частично, когато е налице неизпълнение на дадена дейност или некачествено и/или лошо
изпълнение на отделни дейности по договора от страна на Изпълнителя, като в протокола по
ал. 2 следва да се дадат задължителни писмени указания за отстраняване на недостатъците в 3
(три)-дневен срок, считано от датата на изпращането им електронно или по факс.
(5) При констатирани некачествени доставки и дефекти (предявяване на рекламации) по
чл. 1, ал. 2, т. 1, в протокола по ал. 2, Изпълнителят се задължава да ги отстрани за своя
сметка.
(6) При неотстранени недостатъци съгласно указанията, както и при забавено и/или лошо
и/или некачествено изпълнение и/или пълно/частично неизпълнение, се начисляват
съответните неустойки по чл. 15.
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(7) В протокола по ал. 2, удостоверяващ съответствието на изпълнението с изискванията,
упълномощеният/ите представител/ли описва всички свои констатации, действия по ал. 5 за
приложимите случаи и дава становище дали на Изпълнителя следва да се заплати съответното
плащане като посочва неговия размер или то следва да се удържи изцяло или отчасти
съобразно несъответствието в изпълнението на дейностите и задълженията по договора, с
посочване на вида и размера на неизпълнението и съответните неустойки.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. (1) Възложителят има следните права:
1. Да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;
2. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложеното в срок, без отклонение от
договореното, без недостатъци и с качество, в съответствие с техническите спецификации за
обществената поръчка и техническото и ценово предложение на Изпълнителя;
3. Да получава информация от Изпълнителя за хода на изпълнение на възложената
работа;
4. Да предявява рекламации;
5. Да откаже да приеме изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2, ако не отговарят на
изискванията, посочени в настоящия договор;
6. да изисква от Изпълнителя отстраняване на всички проблеми, които възникнат и
препятстват качественото изпълнение на дейностите по договора;
7. да определи свой/и упълномощен/и представител/и, който/ито да го представлява/т
пред Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора;
8. да заявява изпълнението на дейностите по чл.1, ал.2.
(2) Възложителят има следните задължения:
1. да оказва на Изпълнителя необходимото му съдействие за изпълнение на поетите от
последния задължения;
2. да дава нужните указания и информация за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 2.
3. да проследява хода на изпълнение на договора, като същевременно контролира
действията на Изпълнителя, свързани с изпълнението на предмета на настоящия договор, без
да му създава пречки да изпълнява задълженията си по договора;
4. да приеме изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2, ако те са извършени в пълен
обем, качествено и в срок, съгласно условията на настоящия договор;
5. да заплати на Изпълнителя уговорената цена при извършване на възложената работа
по реда и при условията на настоящия договор.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) Изпълнителят има следните права:
1.
работа;

да иска, при необходимост, от Възложителя да уточни параметрите на възложената

2. да получи съдействие и информация от Възложителя, необходима му за изпълнение
на възложената работа;
3.

да прави предложения във връзка с възложената му работа;
Page 4 of 9

4. да получи дължимата цена в срока и при условията, посочени в настоящия договор.
(2) Изпълнителят има следните задължения:
1. да изпълнява дейностите по чл.1, ал.2 в пълен обем и качествено, в съответствие със
стандартите за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя и
приложените към договора техническо и ценово предложение;
2. да осигури квалифицирани лица с компетентност в областта на изпълняваната работа
за извършването на дейностите по чл. 1, ал. 2;
3. да отстранява за своя сметка предявените рекламации, допуснатите грешки и
направени пропуски, констатирани от упълномощения/те представител/и в указания му срок;
4. да се съобрази и отрази всички коментари и предложения на Възложителя при
изпълнението на дейностите по чл. 1, ал.2;
5. да предоставя на Възложителя или упълномощен/и от него представител/и
информация за хода на изпълнението на възложената работа, както и да му осигурява
възможност за осъществяване на контрол по изпълнението на договора във всеки един
момент;
6. своевременно да предоставя информация на упълномощения/те представител/и за
всички потенциални проблеми, които възникват или биха могли да възникнат в хода на
изпълнението на дейностите по чл.1, ал.2 и да предлага адекватни решения за тях;
7. да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна
при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор;
8. Изпълнителят гарантира възможност за нормална експлоатация на доставката по чл. 1,
ал. 2, т. 1 от датата на съответния протокол по чл. 9, ал. 2, при спазване на условията описани
в гаранционната карта;
9. Изпълнителят е длъжен да отстрани всички дефекти и предявени рекламации, които не
са причинени от неправилното действие на служители на Възложителя;
10. в случай, че се установи скрит недостатък, повреда, дефект или проблем в рамките на
гаранционния срок и се предяви рекламация, Изпълнителят е длъжен да отстрани или замени
некачествения продукт с нов, със същите или по-добри технически параметри, ако
недостатъкът го прави негоден за използване по предназначение. Всички разходи по замяната
са за сметка на Изпълнителя;
11. в случай на причиняване на вреда, поради доставка на некачествен продукт,
констатирано по време на употреба, както и/или вреди причинени от некачествено изпълнен
монтаж, Изпълнителят се задължава да възстанови причинената вреда за своя сметка;
12. Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в
срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален
екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок;
13. Да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за
подизпълнение в срок от 10 календарни дни след извършване на всяко плащане.
Чл. 12. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители, натоварени с
извършването на дейностите, предмет на настоящия договор.
Чл. 13. Възложителят не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или
имуществото на Изпълнителя по време на изпълнението на настоящия договор или като

Page 5 of 9

последица от него, като Изпълнителят не може да иска промяна на цената по настоящия
договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.
Чл. 14. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на
предмета на договора, поради което да иска промяна на същия.
VІIІ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 15. (1) При пълно и/или частично неизпълнение, лошо и/или некачествено
изпълнение на отделни задължения/дейности по договора от страна на Изпълнителя, същият
дължи на Възложителя неустойка в размер до 25% (двадесет и пет процента) от стойността на
съответното плащане по чл.5, ал. 2, в зависимост от степента на неизпълнение.
(2) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора като цяло или на
отделни задължения/дейности, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и
пет десети процента) на ден за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет
процента) от стойността на съответното плащане по чл. 7, ал.1.
(3) За документирането на неустойките за неизпълнение или за забава, които са с
обезщетителен характер, не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване
на документ, удостоверяващ плащането им.
(4) Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото и/или
непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко
следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по
какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите
задължения.
(5) В случай че договорът бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, неустойки не
се дължат.
IX.РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 16. Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя за:
а) количеството и/или явни недостатъци;
б) при скрити недостатъци.
(1) Рекламации за количество и/или явни недостатъци се предявяват в момента на
приемане от Възложителя;
(2) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на договора, като
рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, подписан от лицата по
чл. 9, ал. 1;
(3) Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя за установените скрити
недостатъци в 3 (три) дневен срок от констатирането им;
(4) В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената
стока, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя. Към рекламациите
се прилага копие от сертификата за качество и гаранционната карта, получени заедно с
другите дължими документи по договора;
(5) При констатиране на явни некачествени доставки и дефекти, Изпълнителят е длъжен,
в три-дневен срок от получаване на рекламацията да ги отстрани за своя сметка и риск;
(6) При рекламация за скрити недостатъци Изпълнителят е длъжен, в срок не повече от 5
(пет) работни дни от датата на приемане на рекламацията, да отстрани недостатъците за своя
сметка и риск.
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X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 17. (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 непреодолимата 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.
XI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1
Чл. 18. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема
само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
Изпълнител.
(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде
различен от посочения в офертата за участие на Изпълнителя.
(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2.новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му
дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният
незабавно сам да извърши тези работи.
(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66,
ал. 11 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението
на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно прекратяване на настоящия
договор от страна на Възложителя.
Чл. 19. При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в офертата за
участие на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите
подизпълнителите;

клаузи

на

договора

са

задължителни

за

изпълнение

от

1

Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е
предвидил използването на подизпълнители
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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.
ХI. УВЕДОМЛЕНИЯ
Чл. 20. (1) Всички заявки, уведомления, съобщения, искания или съгласия, както и
цялата официална кореспонденция, свързани с изпълнението на този договор и разменяни
между страните са валидни, когато се извършват в писмена форма и могат да се предават
лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:
1. За Възложителя: Лице за контакт: _____________________
Адрес за кореспонденция: Министерство на околната среда и водите
София 1000, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 22
Тел.: _____________ Факс: ____________ e-mail: ____________
2. За Изпълнителя: Лице за контакт: __________________________
Адрес за кореспонденция: __________________
Тел.: _____________ Факс: _____________

e-mail: _____________

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси в т.ч. електронни, чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и
други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок
до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси,
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият
се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в
съответния регистър.
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 21. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие.
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2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. С 5-дневно писмено предизвестие от Възложителя при неточно или некачествено
изпълнение от страна на Изпълнителя.
4. 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.
5. При достигане на стойността по чл. 5, ал. 1.
6. На основание чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а
при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република
България.
Чл. 23. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл. 24. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, с изключение на хипотезата, предвидена в чл. 17, ал. 2 от
договора.
Неразделна част от този договор са:
Приложение 1: Техническа спецификация на Възложителя (копие);
Приложение 2: Техническо предложение на Изпълнителя (копие);
Приложение 3: Ценово предложение на Изпълнителя (копие).
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български
език, един за Изпълнителя и два за Възложителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

___________________________

___________________________

АДРИАНА ВАСИЛЕВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Възложител, съгласно Заповед № РД-331/17.05.2017г.
изм. със Заповед № РД-670/18.10.2017 г.
на министъра на околната среда и водите,

_________________________
КРАСИМИРА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ“
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