Проект!

ДОГОВОР
№ …………./………..……2018 г.

Днес, ........................ 2018 г., в гр.Разград, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), във връзка с възлагане на обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, между:
Театрално-музикален център Разград, със седалище и адрес гр. Разград, пл.
„Независимост” №2 , ЕИК .........................., представляван от .............................. –
Директор на Театрално-музикален център Разград за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от
една страна
и
…………………………………..………….………..……, със седалище и адрес на
управление
…………………………………….,
ЕИК
………………………,
представляван/о от ……………………………………, в качеството му/й на
…………………………..., наричан/о за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, се
сключи настоящия договор с който страните се споразумяха за следното:
І.ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка
на 1 (един) брой употребяван автобус марка „……………“, модел „……………“, за
нуждите на Театрално-музикален център Разград гр. Разград, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническата спецификация – приложение към
договора и настоящия договор.
Чл. 2. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му.
(2) Страните договарят срок за доставка на автобуса –......... (................) календарни дни
от датата на сключване на настоящия договор.
(2) „Срокът на договора” е периодът от време, считан от началната дата на договора до
изпълнението на всички задължения по него, включително гаранционното обслужване.
ІІ.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на
поръчката, в размер на ……………(…………….) лв. без вкл. ДДС, съответно
……………..(……………) лв. с вкл. ДДС, въз основа на двустранно подписан приемопредавателен протокол и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.
(2) Цената по предходната алинея е окончателна и включва всички разходи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката и включват всички разходи и
възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор,
като но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на
собственост върху автобуса на Възложителя, за доставка на автобуса, за
транспортиране на автобуса до мястото за доставка, всички разходи за извършване на
гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи),
както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности
и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционни и
сервизни условия и гаранционната и сервизна отговорност на Изпълнителя.
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Чл. 4. (1) Плащането се извършва еднократно, след приема на доставката без
забележки, по банков път, с платежно нареждане до 30 дни от датата на приемане на
фактурата.
(2) Плащането на цената по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се извършва по следната
сметка на ИЗЪЛНИТЕЛЯ:
ОБСЛУЖВАЩА БАНКА:
IBAN:
BIC:
(3) При промяна на банковата сметка по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да уведоми незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита
добросъвестен във всички случаи, в които е платил по посочената банкова сметка,
когато не е получено писмено уведомление за промяната й или плащането е извършено
преди датата на получаване на уведомлението за промяната.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита добросъвестен във всички случаи, в които е платил по
посочената банкова сметка, когато не е получено писмено уведомление за промяната й
или плащането е извършено преди датата на получаване на уведомлението за
промяната.
IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчката
точно, качествено и в срок.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията
на поръчката, да откаже да приеме изпълнението, както и да откаже да заплати съответната
цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предостави
пълната техническа документация на автомобила, както всички инструменти и
съпровождащи документи.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствие на свой представител –
компетентно техническо лице, запознато с функционалните характеристики и технически
показатели на автомобила, който да приеме изпълнението на поръчката, като има право на
задвижване, проби и проверки, както и да подпише приемо – предавателния протокол.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при пълно, качествено и точно изпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да заплати цената за доставката, съгласно начина и реда
указан в настоящия договор.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител са длъжни своевременно да
уведомяват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при поява на дефекти при работа с автомобила.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговорената с
настоящия договор цена за изпълнение на поръчката.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената поръчка точно,
качествено и в срок, както и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите
инструменти и съпровождащи документи.
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави нов и неупотребяван лекотоварен,
бордови автомобил, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представената оферта.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде автомобила с приемо – предавателен
протокол и при изпълнение на възложената поръчка да вземе необходимите мерки за
осигуряване на безопасност.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване съгласно
чл.17 от настоящият договор.
V.ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 15. (1) Приемането на автобуса по чл. 1 от настоящия договор се извършва франко
адрес: гр. Разград, пл. „Независимост” №2.
(2) Предаването се удостоверява с приемо – предавателен протокол, подписан в 2 (два)
екземпляра от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемопредавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора),
номер на шаси на автобуса, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен
протокол се изготвя от Изпълнителя.
(3) При приемане на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструментите и съпровождащите документи на автобуса.
(4) При приемане на доставката, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва проверка на
представената документация на автобуса, както и задвижвания, проби и проверки за
установяване на съответствието му с договорените условия.
(5) При установяване на несъответствия с договорените условия представителя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже да приеме доставката, като определи срок за
отстраняване на несъответствията, ако са отстраними. След отстраняването им се извършва
нова проверка, относно приемане на доставката.
Чл. 16. Рекламации по явни и скрити недостатъци по време на гаранционния срок се правят
в съответствие с гаранционните условия по настоящия договор.
VІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставеният автобус
съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение,
Техническата спецификация и стандарти.
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа гаранционно доставения автобус.
(2) Страните договарят гаранционни и сервизни срокове както следва:
а/ на силовите агрегати за срок от ................... (………….) месеци, от датата на приемането
му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител.
б/ на автобуса, без силовите му агрегати, за срок от ……………… (………….) месеца, от
датата на приемането му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да извършва гаранционно /сервизно/
обслужване на автобуса по време на гаранционния срок. Всички преки и съпътстващи
разходи, свързани с дейностите по изпълнение на гаранционното обслужване, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не са причинени от неправилна употреба на моторното
средство. Гаранционното обслужване се осъществява в сервиз, посочен в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) В случай на повреда на автобуса в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да отстрани същата в срок до 10
календарни дни от получаване на уведомлението. Денят, в който известието е получено не
се брои при изчисляването на срока.
(5) При отстраняване на повреда, свързана с доставка и монтаж на резервна част, която не е
налична на територията на страната и ще забави ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с отстраняването на
същата с повече от 10 календарни дни, своевременно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
посочва срока необходим за доставката и отстраняване на повредата. Този срок не може да
бъде по дълъг от 20 календарни дни.
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(6) Всички ремонти, попадащи в обхвата на гаранционното обслужване, се извършват в
сервиз/и, посочен/и в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като автобусът се транспортира до
местонахождението на сервизната/ните база/и, от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 18. При забава в плащането на дължимата парична сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
обезщетение по реда на чл.86 от ЗЗД.
Чл. 19. (1) При доставка на автомобил с технически характеристики, които не отговарят на
договореното с настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 35%
от цената на договора, посочена в чл. 3, ал. 1. Сумата на неустойката се удържа от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й.
(2) При пълно неизпълнение на възложената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 50 % от цената на договора, посочена в чл. 3, ал. 1.
(3) При неспазване на срока за доставка, посочен в чл. 2, ал. 1 от настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 1 % за всеки ден забава, но не повече от 30
% от цената на договора, посочена в чл. 3, ал. 1. Сумата на неустойката се удържа от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й.
(4) При неизпълнение на други задължения по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0,3 % от цената на договора, посочена в чл. 3, ал. 1, за всяко
констатирано нарушение. Сумата на неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
изплащането й.
Чл. 20. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по – голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 21. Действието на настоящия договор се прекратява при наличие на някоя от следните
хипотези:
1. С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно писмено съгласие на страните;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 5 (пет) дневно
писмено предизвестие;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка –
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или
не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата.
Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прекратява договора едностранно без предизвестие в
следните случаи:
1. при виновно забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 10
(десет) календарни дни;
2. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. при системно неизпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този
договор;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 3-дневно предизвестие,
без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. (1) Разпоредбите на настоящият договор се тълкуват в съответствие със законите и
действащите в Република България нормативни актове.
(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 24. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица
информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.
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Чл. 25. (1) Всички съобщения между страните по този договор се изпращат на езика на
договора писмено, чрез препоръчана поща, по факс или електронна поща.
(2) Адреси на страните за кореспонденция:
1. адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – гр. Разград, пл. „Независимост” №2 , тел. 084/..............,
факс 084/................., ел. поща ........................................
2. адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – гр. ……………………………………….., тел.
………………….., факс ………………., ел. поща ……………………………
(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на
стария адрес.
Чл. 26 Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а
при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентният съд в
Република България.
Неразделна част от договора:
1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Д О Г О В А Р Я Щ И:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
......................................
ДИРЕКТОР:…………..……………….
(...............................................)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………
(.................................)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(изпълнител) ..............................
(длъжност)………………………
(име и фамилия) ..............................
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