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ОБЩИНА ПЛОВДИВПЛОВДИВ РАЙОН “СЕВЕРЕН”
Пловдив, бул. „ Цар Борис III Освободител” 22 А, тел:: (032) 959004, факс: (032)
959004
Приложение № 7
ПРОЕКТ - ДОГОВОР
„Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания на
територията на район „Северен
Северен” – община Пловдив, във връзка с изпълнение
на Проект BG05M9OP001
M9OP001-2.002-0223-C001 - „Услуги за по-добър
добър живот”,
финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна
възмездна финансова помощ
„Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие
Развитие на човешките
ресурси””
Днес,, ..............................……… г., в гр. Пловдив, между:
РАЙОН ”СЕВЕРЕН
СЕВЕРЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ, адрес
адрес: бул.”Цар Борис III
Обединител ”№22а,
а ЕИК 0004715040065,
00047
представляван от инж. Ральо Иванов
Ралев – Кмет, , наричан по-долу
долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
…………………, ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление:
……………………………, представлявано от …………………………, в качеството
на ……………………, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
страна,
на основание чл. 101е
101 от Закона за обществените поръчки се сключи
настоящият договор за следното
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема в рамките
на Проект BG05M9OP001
M9OP001-2.002-0223-C001 - „Услуги за по-добър
добър живот”,
финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие
Развитие на човешките
ресурси” да достави - ново, неупотребявано и в отлично техническо състояние МПС
(наричано по-долу „стока”)
стока”) със следните технически и други характеристики:
характеристики
1. Марка …………
2. Модел …………
3. Брой места: ………….,
4. Двигател: ………..;
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5. Вид предавателната /скоростна/ кутия: ………….
6. Мощност на двигателя………….:
7. ABS - Антиблокираща система на спирачките;
8. Дискови спирачки на предна и задна ос;
9. Имобилайзер;
10. Триточкови колани за всички седалки;
11. Климатроник;
12. Остъкление на пътническата част;
13. Висок покрив
14. Пълноразмерно резевно колело
15. Норма на екологичност – ………….;
16. Плъзгаща врата отдясно;
17. Износоустойчиво подово покритие;
18. Усилена подова конструкция за фиксиране на инвалидни колички;
19. Специализирано сертифицирано оборудване за 1 бр. инвалидни колички:
20. Специализирани лайсни на пода за подреждане на 1 бр. инвалидни
колички;
21. Колани за закрепване на инвалидна количка към пода – комплект за 1
бр;
22. Инерционен триточков колан – комплект за 1 бр. инвалидни колички;
23. Полуавтоматична електро – хидравлична алуминиева платформа,
вътрешно разположена при задните врати, с товароподемност ………….
24. Предпазна въздушна възглавница за водача и спътника;
25. Общо тегло на автомобила до ………….,
(2) Доставката следва да е придружена с необходимата документация - сертификат
за съответствие, издаден от производителя, гаранционна карта и др.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена за
доставка на стоката, предмет на настоящия договор, в размер на .......... (словом:
…………) лв. без начислен ДДС, съгласно представено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценово
предложение, съответно .......... (словом: …………) лв. с начислен ДДС.
(2) Плащането се извършва в срок до 20 (двадесет) дни от доставката, приета
с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура.
(3) Фактурата за извършване на плащането се изготвя на български език в
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. Тя следва да съдържа
задължително текста: „Разходът е извършен по Проект BG05M9OP001-2.002-0223C001 - „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.
(4) Цената по ал. 1 е окончателно определена, не подлежи на промяна за срока
на действие на договора и е валидна до пълно изпълнение на предмета на настоящия
договор.
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III. СРОКОВЕ И МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката в срок до .....
календарни дни, считано от деня, следващ датата на сключване на договора.
(3) В срок от 2 (два) дни преди доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно негов представител, определен с
договора, за датата, на която доставката ще бъде извършена на мястото на
изпълнение.
(4) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел
X. „Спиране изпълнението на договора, поради непреодолима сила” с подписването
на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице
съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на
обстоятелствата, представляващи непреодолима сила.
Чл. 4. Мястото за изпълнение по чл. 1, ал. 1 от договора е Община Пловдив Район “Северен”, адрес: бул. „ Цар Борис III Освободител” 22 А,
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение
предмет на договора;
2. иска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно определеното от него с настоящия
договор лице да приеме изпълнението, когато същото отговаря на изискванията,
посочени в настоящия договор и приложенията към него;
3. получи дължимото плащане, в сроковете, по реда и при условията,
установени в раздел ІІ от настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно определеното от
него с настоящия договор лице, за датата, на която доставката ще бъде извършена;
2. да достави фабрично нова стока по вид, характеристики, технически
данни, качество и комплектност, съответстващи на уговореното в настоящия договор
и приложенията към него, в рамките на установеното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работно
време от 08:30 до 17:00 часа;
3. да осигури за своя сметка транспорта на стоката до мястото за
изпълнение, посочено в настоящия договор;
4. да представи при доставката на стоката следните документи: сервизна
книжка – на български език, инструкция за експлоатация на доставеното моторно
превозно средство на български език и други документи, съобразно условията на
поръчката.
5. да информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на
дейностите, предмет на настоящия договор и да го уведомява за всяко възникнало
събитие, което би довело до забава и/или неизпълнение на задължение по договора и
да предложи мерки за неговото преодоляване;
6. при предаване на стоката, да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
време да я прегледа, но не повече от 7 (седем) дни, от датата на предаването;
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7. да предаде стоката в мястото на изпълнение, в срока и по реда,
предвидени в настоящия договор и приложенията към него;
8. при наличие на несъответствия, констатирани от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно определено от него с настоящия договор лице,
относно вида, броя, техническите характеристики и/или наличието на явни
недостатъци в доставената стока, да подпише констативен протокол и да отстрани
несъответствията за собствена сметка в сроковете по раздел VІ „Приемане на
работата”;
9. при наличие на рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно
определено от него с настоящия договор лице, за скрити недостатъци, в рамките на
гаранционния срок, да отстрани недостатъка и/или да замени съответната част с
годна такава за собствена сметка в сроковете, съгласно раздел VІІ „Рекламации.
Гаранционен срок и гаранционна отговорност.”;
10. да осигури влагането само на оригинални резервни части по време на
гаранционния срок и при реализиране на гаранционната му отговорност;
11. да достави ново МПС от същия вид, качество и технически параметри
за своя сметка, когато установи невъзможност да отстрани гаранционния дефект/и;
12. да извърши работите, които съгласно настоящия договор са възложени
на подизпълнител, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнителя не ги
изпълнява и изиска същите да бъдат незабавно извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
13. да изпълнява указанията, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато те не
водят до изпълнението на дейности извън предмета на договора.
14. да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност
и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ.
15. да води редовна и точна документация и отчети, отразяващи
изпълнението на настоящия договор като част от изпълнението на Проекта, като при
спазване на изисквания на националното законодателство.
16. да спазва строга конфиденциалност по отношение на всички
документи, информация или други материали, която му става известна при и по
повод изпълнението на настоящия договор.
17. да подпише декларация за конфиденциалност с предложен от
Възложителя текст.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще счита договорът за неизпълнен докато не
бъдат предадени документите по чл. 5, ал. 2, т. 4 от настоящия договор.
Чл. 7. (1) За изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има
право да използва 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 носи пълна отговорност за действията и/или
бездействията на подизпълнителите си, като участието им при изпълнението на
поръчката, не изменя или намалява задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно
настоящия договор. Видът и делът на участието на подизпълнителя/те следва да
бъдат същите, като посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(4) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да зададе условия, 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, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си
от отговорност;
3. при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
и/или друг компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на
дейността и документацията на подизпълнителите;
4. отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите не пораждат
никакви задължения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора за обществена
поръчка.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни от сключването на
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на
договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител да изпрати на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното
споразумение, заедно с доказателства, че по отношение на подизпълнителя не са
налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от
ЗОП, както и че отговаря на нормативните изисквания за изпълнение на една или
повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице
обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП;
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в
предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители;
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по
чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно
изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на
договора за подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя,
включително в случаите, когато е превъзложил на друг подизпълнител една или
повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на една
или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица,
които не са подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова задължение и за
подизпълнителя/ите в сключваните с тях договори.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свой представител, както и
представител на подизпълнителя/ите при приемането на дейност по договора за
обществена поръчка.
(10) При приемане на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или
работата или част от нея не е извършена от подизпълнител.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1. получи доставка на фабрично нова стока по вид, характеристики,
технически данни, качество и комплектност, съответстващи на уговореното в
настоящия договор и приложенията към него;
2. извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора
относно срока, качество, количество, комплектност, характеристики, технически
данни, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави възложените с настоящия договор
стоки в мястото на изпълнение, в срока и по реда, предвидени в настоящия договор и
приложенията към него;
4. извърши проверка на доставената стока за съответствието й с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поставени в Техническата спецификация, за
съответствие с предложенията на Изпълнителя, съдържащи се в Техническото му
предложение за изпълнение на поръчката, за установяване на видими недостатъци,
както и за начина на окомплектоване с инструменти, принадлежности и техническа
документация,
5. откаже приемане на доставената стока и заплащането на част или на
цялата цена, чрез определеното с настоящия договор лице, когато констатира
видими несъответствия, повреди и/или непълно окомплектоване, както и при липса
на съпътстваща доставката техническа документация;
6. да предявява рекламации за наличие на скрити недостатъци в рамките на
гаранционния срок и да иска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ги отстрани или да ги замени за
собствена сметка, в това число и да иска доставяне за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на ново МПС от същия вид, качество и технически параметри, когато се установи
невъзможност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани гаранционния дефекти;
7. дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълното, качественото и срочното
изпълнение, в съответствие с установеното в настоящия договор и приложенията
към него;
8. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи договори за
подизпълнение, сключени с посочените в офертата му подизпълнители;
9. да задържи и/или усвои изцяло или отчасти гаранцията за добро
изпълнение по реда и при условията, предвидени в настоящия договор.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
1. оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
задълженията, произтичащи от договора;
2. прегледа доставената стока при получаването й;
3. приеме доставената стока в срока и на посоченото в настоящия договор
място, когато доставката съответства на изискванията, съдържащи се в Техническата
спецификация, на предложенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащи се в
Техническото му предложение за изпълнение на поръчката, при проверката не са
установени видими недостатъци и е окомплектована с инструментите,
принадлежностите и техническата документация, предвидени в настоящия договор и
приложенията към него;
4. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за доставената стока, в сроковете и
при условията, установени в настоящия договор;
5. спазва изискванията за експлоатация на фирмата – производител;
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6. не извършва отстраняване на възникнали гаранционни повреди
лично или в неоторизиран от производителя сервиз, както и да не влага
неоригинални резервни части при ремонт по време на гаранционния срок, определен
с настоящия договор.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 10. (1) Предаването и приемането на стоката, предмет на възлагане с
настоящия договор се извършва на мястото на доставяне, определено с настоящия
договор, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респективно определени от тях
лица, посредством подписването на приемо–предавателен/лни протокол/и, подписан
в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра, удостоверяващ факта на предаването
и липсата на видими недостатъци, както и окомплектоването с инструменти,
принадлежности и съпътстващата доставката техническа документация, като за дата
на предаване, респективно приемането на стоката се счита датата на фактическото
им предаване и подписването на приемо-предавателния протокол.
При приемането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, респективно определено от него с
(2)
настоящия договор лице в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
извършва проверка на доставената стока за съответствието й с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за установяване на видими недостатъци, както и за начина на
окомплектоване с инструменти и принадлежности.
(3)
Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
Собствеността върху доставената стока и рискът от случайното й погиване
(4)
или повреждане преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на фактическото им предаване и подписването на приемо-предавателния
протокол по ал. 1.
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставените стоки
и съответно да не подпише протокол по чл. 10, ал. 1 от договора, ако по време на
прегледа бъдат констатирани видими несъответствия, повреди и/или непълно
окомплектоване, както и в случай, че бъде констатирана липса на съпътстваща
доставката техническа документация. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез
определено от него лице съставя констативен протокол, съдържащ
констатираното/ите от него обстоятелства, както и срок за отстраняването му.
(2)
Констатираните липси, повреди, отклонение от изискванията, установени в
настоящия договор и/или приложенията към него и/или явни недостатъци се
отстранява в срок, определен по взаимно съгласие между страните, а в случай че
взаимно съгласие не бъде постигнато – едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който
срок не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) дни.
VIІ. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА
ОТГОВОРНОСТ
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
рекламации за скрити недостатъци и/или за технически характеристики на стоката,
неотговарящи на уговореното в договора и приложенията към него.
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(2)
Рекламациите по ал. 1 могат да се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
респективно определено от него с настоящия договор лице в срок от 10 (десет)
календарни дни от установяването, в рамките на гаранционния срок по чл. 14 от
настоящия договор и до 15 (петнадесет) дни след неговото изтичане, в случай че
дефектите са проявени и/или установени в рамките на гаранционния срок, чрез
отправяне на писмено съобщение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съдържащо искане за отстраняване.
(3)
Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат номера на
договора, точното наименование на рекламираната стока, описание на дефекта,
основанието за рекламацията, часа и датата, когато е констатирана, както и всички
изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след удовлетворяването на които рекламацията се
счита за уредена.
Чл. 13. (1) При рекламация по реда на чл. 12, ал. 2 от настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок …………(но не повече от 10 (десет)) дни от
деня на рекламацията, на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да
замени дефектната/ите част/и с нова/и.
(2)
В случай, че състоянието на стоката при възникване на дефект позволява
същата да бъде закарана на собствен ход в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата се
представя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3 (три)
работни дни от деня на изпращане на рекламацията.
(3)
В случай, че състоянието на стоката при възникване на дефект не позволява
същата да бъде закарана на собствен ход в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспорта
до сервиза се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в срок от 3 (три)
работни дни от деня на изпращане на рекламацията.
Чл. 14. (1) За доставената стока, предмет на настоящия договор, се
установява следния гаранционен срок:
1.
За фабрични дефекти - ……. (словом: ……, но не по-малко от 3 (три)) години
или ……. (словом: ……, но не по-малко от 100 000 (сто хиляди)) километра, според
това кое от двете обстоятелства настъпи първо;
2.
За пробив от ръжда - ……. (словом: ……, но не по-малко от 4 (четири))
години, независимо за пробега в километри.
(2)
Гаранцията на вложените части и гаранцията на реализирания гаранционен
ремонт е …… (словом …….., но не по-малко от 12 (дванадесет)) месеца.
(3)
Гаранционните срокове по ал. 1 започват да текат от датата на предаването на
стоката, която се установява от приемо-предавателния протокол по чл. 10, ал. 1 от
настоящия договор.
Чл. 15. (1) Ремонтните работи, извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
отстраняване на неизправности/дефекти с гаранционен характер и извършени през
гаранционния период са безплатни и включват всички разходи, включително
стойността на ремонтираните и заменени дефектирали части, разходите за труд за
извършване на ремонта, консумативи и материали, използвани при ремонта и други.
През време на гаранционното обслужване на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага само
оригинални резервни части.
(2)
При необходимост от продължителен ремонт (повече от 48 /четиридесет и
осем часа/) и за времето на ремонтните работи на стоката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока от същия функционален тип, притежаваща
същите или по-добри параметри.
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Чл. 16. (1) Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен в срока
по чл. 13, ал. 1 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нова стока от
същия вид, качество и технически параметри за своя сметка в срок до 30 (тридесет)
дни, считано от момента, в който се установи невъзможността за отстраняване на
дефекта. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, еднакъв
с този по чл. 14, ал. 1 от настоящия договор. Рисковете и разходите, свързани с
транспортирането на заменената и заменящата стока са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При рекламация три пъти на едно и също техническо оборудване в
автомобила в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
подмени дефектната част за своя сметка , в рамките на 10 (двадесет) дни от датата на
последната рекламация.
Чл. 17. (1) Гаранционният срок по чл. 14, ал. 1 от настоящия срок не тече, за
времето, докато се извършват работите по отстраняване на дефектите.
(2)
Гаранционният срок по чл. 14, ал. 1 от настоящия договор се удължава със
срока за извършване на ремонта.
Чл. 18. (1) Гаранцията отпада, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спазва
техническите инструкциите за експлоатация на стоката, както и когато не използва
стоката в съответствие с нормалното й предназначение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на
(2)
небрежност и/или неправилна експлоатация, съхраняване или транспортиране от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА
НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 22. При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от общата стойност,
посочена в чл. 2, ал. 1 от настоящия договор. Пълно неизпълнение на договора е
налице, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора, както и когато
е налице забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 10 дни, след изтичане на срока,
уговорен в чл. 4, ал. 2 от договора и извън случаите по чл. 4, ал. 4 от договора.
Чл. 23. (1) При неспазване на срока по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки започнал ден на забавата,
неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло нула пет на сто) от общата стойност по чл.
2, ал. 1, но не повече от 10 % (десет на сто) от тази цена.
(2)
При неспазване на срока, определен по реда на чл. 11 или на сроковете за
изпълнение на задълженията, произтичащи от раздел VІІ „Рекламации. Гаранционен
срок и гаранционна отговорност”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета на сто) от стойността на
стоката, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪНИТЕЛЯ – Приложение № 6 ,
която е била извън експлоатация, поради реализираната забава, за всеки просрочен
ден.
(3)
При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни задълженията му, произтичащи от
раздел VIІ. „Рекламации. Гаранционен срок и гаранционна отговорност” в
установените за това срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността за стоката, съгласно
(4)
ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0223-C001 – УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ
финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 6, която е била извън
експлоатация, поради реализирания отказ.
Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи начислената по реда на
чл. 22 от настоящия договор неустойка като покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определен
срок да я заплати.
Чл. 25. При забава с повече от 30 (тридесет) дни в извършването на
уговорените плащания, след изтичане на срока, уговорен в чл. 3, ал. 1 от договора и
извън случаите, установени в чл. 3, ал. 4 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на забавеното
плащане за всеки ден забава.
Чл. 26. (1) В случай, че производителят на стоката, предмет на настоящия
договор, спре производството на съответните модели или преустанови вносът им за
Република България, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 10 (десет) дни от
узнаване спирането на производството или преустановяване на вноса, да уведоми
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това обстоятелство, като му представи документ,
изходящ от производителя и установяващ описания факт.
(2) В случая на ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предложи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка на стоки, които имат същите или по-добри технически
характеристики от тези, предвидени в Техническата спецификация, без това да води
до увеличение на цената.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме или да отхвърли
предложението ал. 2, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30
(тридесет) дни от уведомяването по ал. 1. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема
направеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на ал. 2 предложение, то уведомлението
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неприемането се счита за изявление за прекратяване на
договора, в частта, отнасяща се за спряната от производство или преустановената за
внос стока.
Чл. 27. В случай че бъде съдебно отстранен от закупената стока,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента
суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от
стойността на стоката.
Чл. 28. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и
пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките на общо основание.
Чл. 29. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този раздел се прилага
независимо от възможността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати договора.
IХ. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА,
ПОРАДИ НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
Чл. 30. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за
понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима
сила.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) „Непреодолима сила” по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е
непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало
след сключването на договора.
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Чл. 31. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен
срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.
(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 32. (1) Настоящият договор се прекратява:
1.
с изпълнението му;
2.
по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3.
при настъпване на обстоятелства, възникнали след сключване на
договора, в резултат на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни
задълженията си по договора – с едномесечно писмено предизвестие;
когато са настъпили съществени промени във финансирането на
4.
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.
5. в случаите на виновно неизпълнение на договора, за което
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря. В този случай прекратяването настъпва с 10 дневно
писмено предизвестие от изправната страна до неизправната.
ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 33. Двете страни се съгласяват да ръководят своите взаимоотношения по
настоящия договор в пряка връзка и зависимост с предвидените изисквания в
Проекта. Всички взаимоотношения, които не са пряко свързани с него, не са предмет
на настоящия договор.
Чл. 34. Страните декларират, че няма конфликт на интереси по повод
настоящия договор и всяка от тях се задължава да предприеме необходимите мерки
за избягването му, както и да уведоми другата страна относно възникването на
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение
на задълженията по настоящия договор на която и да е страна и/или лице, е
компрометирано поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот,
полическата или националната принадлежност, икономическите интереси, които има
с друго лице.
Чл. 35. (1) Изменение на клаузите по настоящия договор могат да бъдат
извършвани по взаимно съгласие.
(2) Всички съобщения, предизвестия, указания между страните свързани с
изпълнението на настоящия договор и разменяни между страните, са валидни,
когато са изпратени в писмена форма по пощата с обратна разписка, по факс,
електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
(3) Споровете по отношение на тълкуването, действието, изпълнението и
прекратяването на настоящия договор ще се решават от страните по пътя на
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взаимните преговори и отстъпки, а при невъзможност за това - същите ще бъдат
отнесени за разрешаване пред съответния компетентен български съд по реда на
ГПК.
Чл. 36. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на
допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на
договора като цяло.За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите
Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и разпоредбите на
действащото българско законодателство, относими към предмета на договора.
ХII. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Чл. 37. С оглед изпълнение на поетите от Възложителят ангажименти за
разгласяване на факта, че Проектът се финансира или съфинансира от Европейския
социален фонд, Възложителят следва да упоменава финансовия принос във всяка
информация, доклади и документи по Проекта. В тази връзка Изпълнителят поема
задължението във всеки документ, съставен във връзка с или в изпълнение на
настоящия договор, да съдържа следното заявление „Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, както и във
всички обяви и публикации, свързани с изпълнението на настоящия договор,
конференции и семинари, Изпълнителят се задължава да уточни, че Проектът, в
чието изпълнение е участвал, е получил финансиране от Европейския социален фонд
чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката ;
2. Ценово предложение.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, всеки със
силата на оригинал – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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