
 

 

                                                                                                                   Приложение 10 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 

за изпълнение на обществена поръчка за доставка и монтаж по чл. 14, ал. 4, т. 2 и 

глава осма „а" от ЗОП от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка, 

монтаж, конфигуриране и пускане в действие на компютри и периферия, , 

геодезична и геофизична техника, фотоапаратура и обучение” по обособени 

позиции. 

 

Днес, ..................... 2012 г., в гр. София, между НАЦИОНАЛЕН 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ КЪМ БАН (НАИМ-БАН), с адрес: 

Република България, гр. София 1000, ул. “Съборна” № 2,  ЕИК/БУЛСТАТ 

BG000670919, Тел. 02 988 24 06, Факс: 02 / 988 24 05, Електронна поща: 

naim@naim.bg, представляван от доц. д-р Людмил Вагалински – Директор на НАИМ 

и Цветанка Старчева - гл. счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна 

 

и .............................. представлявано от ................................, със седалище и  адрес на 

управление: ......................................, ЕИК: .........................., Тел. .......................... Факс: 

........................., Електронна поща: ...................................., наричано по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на 

строителство по чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава осма „а" от Закона за обществените 

поръчки с предмет : “Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 

компютри и периферия, , геодезична и геофизична техника, фотоапаратура и 

обучение” 
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и Решение № ........ на 

директора на НАИМ-БАН се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да достави 

продуктите по обособените позиции за което е предоставена оферта от участника 

съгласно условията на настоящия договор и техническата оферта на избрания за 

изпълнител участник в процедурата по възлагане на настоящата обществена 

поръчка, съгласно поканата за участие в процедурата. 

(2) Мястото за изпълнение на предмета на договора е: Република България, 

гр. София, сградата на НАИМ към БАН на ул. “Съборна” № 2” и общ. Каспичан, гр. 

Плиска, НИАР” Плиска” приложимо за т. 12 от Техническа спецификация на 

Възложителя. 

 

 

II. СРОКОВЕ 

 



Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора (доставката на преносими 

компютри) е ………………. /не повече от 20 дни/. Срокът започва да тече от датата 

на сключване на настоящия договор. Изпълнителят е длъжен да завърши всички 

работи по договора в посочения срок и да поиска тяхното приемане от Възложителя 

по реда на чл. 10, ал. 3. 

(2) След изпълнението на доставката, Изпълнителят осигурява гаранционен 

срок съгласно условията на чл. 12.  

 

 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 3. (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя 

възнаграждение съгласно ценовото предложение на избрания за изпълнител 

участник в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. Цената 

предложена от изпълнителя е в размер на ......................... лева /словом: 

............................... лева/ без включен ДДС в съответствие с приетото от Възложителя 

ценово предложение на Изпълнителя.  

 Тази цена е окончателна и не подлежи на последваща промяна в хода на 

изпълнение на договора.  

 (2) Плащането на цената по ал. 1 ще се извърши както следва: 

1. В пет дневен срок от от сключването на договора, Възложителят ще 

заплати на Изпълнителя авансово 20% /двадесет процента/ от стойността на 

договора по ал. 1, или сумата в размер на .......................... /словом:.............../ лева без 

ДДС, както и ДДС върху посочената сума, в случай че такъв е дължим, след 

представяне от Изпълнителя на фактура за дължимата сума.  

2. В пет дневен срок от изпълнението на предмета на договора, удостоверено 

с подписването на приемо-предавателен протокол, Възложителят ще заплати на 

Изпълнителя окончателно плащане в размер на 80% /шестдесет процента/ от 

стойността на договора по ал. 1, или сумата в размер на ...................... 

/словом:.............../ лева без ДДС, както и ДДС върху посочената сума, в случай че 

такъв е дължим, след представяне от Изпълнителя на фактура за дължимата сума. 

 (3) Плащанията на Изпълнителя ще се извършват в лева по банковата сметка 

на Изпълнителя:  IBAN: ......................., BIC: ................................, Банка: 

.................................. 

     Чл. 4. Всички разходи, надвишаващи договорната стойност са за сметка на 

Изпълнителя. 

 

 

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ 

 

    Чл. 5. В договорната стойност са включени всички необходимо-присъщи 

разходи (консумативи, хардуер, софтуер, такси, лицензи, разрешителни). 

Предлаганата цена e окончателна. Същата не подлежи на промяна, освен в случаите 

на намаляване на цената в полза на Възложителя. 

Чл. 6 Изпълнителят доказва качеството на доставените от него продукти със 

сертификати и декларации за съответствие и произход и гарантира отлично 

качеството. 

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



 

Чл. 7. (1) Изпълнителят се задължава:  

1. да изпълни възложената доставка по чл. 1 от настоящия договор съвестно и 

качествено, в срок и при точно изпълнение на изискванията и обема й по 

техническото задание и подадената от него оферта, като спазва и изискванията на 

възложителя, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните 

дейности съгласно действащата нормативна уредба в Република България, отнасящи 

се за този вид  работа. 

3. своевременно да уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които 

създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на доставката и 

монтажа и други дейности на обекта. 

4. да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок.  

5. да предаде доставенто по този договор на Възложителя. 

6. да предаде с протокол на Възложителя всички документи, които следва да 

изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за 

приемане на доставката от Възложителя. 

 (2) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на 

доставката е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 

документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 

(3) Изпълнителят няма право да наема други подизпълнители, освен посочените 

в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката. 

 

Чл. 8. Изпълнителят има право: 

1. да изисква от Възложителя необходимата информация и съдействие за 

изпълнението на задълженията му по настоящия договор.  

2. да получи уговореното между страните в настоящия договор възнаграждение. 

 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. Възложителят има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави  техниката 

предмет на този договор, без отклонения от договореното; да приеме доставеното,.  

Чл. 10. (1) Възложителя е длъжен да приеме доставеното оборудване, ако то е в 

съответствие с договорения срок, качество и  съгласно условията на договора с 

приемателно-предавателен протокол,  

(2) Ако при приемане на доставката се установи, че са налице недостатъци на 

доставеното, Възложителят може да поиска отстраняване на недостатъците от 

Изпълнителя, за сметка на Изпълнителя в уговорен между страните срок. 

(3) Приемането се извършва от писмено упълномощен представител на Възложителя, 

който проверява количеството и видимото качество на терминалните станции с  

приемателно-предавателен протокол  в присъствието на упълномощен представител на 

Изпълнителя. 

(4) Възложителят уведомява Изпълнителя в срок до три дни след доставката за 

забелязани отклонения от съдържанието, качеството  или други установени скрити 

недостатъци. 

(5) В случаите по ал. 3 Възложителят има право да поиска замяна на негодна или с 

недостатъци техника с такава, отговарящи на уговорените изисквания. 

Чл. 11. След приемане на доставката, предмет на настоящия договор Възложителят е 

длъжен да заплати уговорената цена съобразно клаузите на настоящия договор.  

 



            

 VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

 

Чл. 12. (1) Гаранционният срок за доставените продукти са съгластно 

техническата спицификация на възложителя и е .................. за и .............. за 

металотърсач ........ (съгласно изискванията та Техническата спецификация на 

Възложителя) години  и започва да тече от датата на подписването на приемо-

предавателния протокол по чл. 7, ал. 1 т.5 и 6 за приемане на доставката. 

Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите дефекти 

/недостатъци/ и появилите се впоследствие такива през гаранционния срок, с 

изключение на случаите по ал. 3. 

(2) За появилите се през гаранционния срок скрити дефекти или недостатъци, 

Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 3 /три/ работни дни след 

уведомяването се изготвя Констативен протокол от страните и Изпълнителят, 

съгласувано с Възложителя, започва работа по отстраняването на недостатъците в 

минималния технологично необходим срок. Гаранционният срок спира да тече, за 

времето докато се извършват работите по отстраняване на дефектите. 

(3) Изпълнителят не носи отговорност при поява на недостатъци, които са се 

появили вследствие на неправилна експлоатация на витрините. 

 

 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 13. Ако Изпълнителят по своя вина не осигури част или цялото количество в срока 

по чл. 2, Възложителят има право на неустойка за забава в размер на 0,1 % за всеки ден 

закъснение до датата на действителното предоставяне върху неосигуреното количество.  

Чл. 14.  В случай на забава от страна на Възложителя той дължи неустойка в размер 

на 0,1 % на ден върху размера на забавеното плащане. 

Чл. 15.  В случай че при констатирани недостатъци Изпълнителят не ги отстрани в 

уговорения срок, Възложителят има право на неустойка в размер на 0,1 %  от цената на 

изпълненото с недостатъци за всеки просрочен ден.  

Чл. 16. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените 

срокове по настоящия договор, Възложителят дължи неустойка  в размер на 

законната лихва от деня на забавата. 

 

VIII. СПОРОВЕ 

Чл. 17. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия 

между страните се решават чрез преговори между тях.  

Чл. 18. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение, разваляне или прекратяване ще бъдат решавани според българските 

материални и процесуални закони. 

 

IХ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 19. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

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

упълномощените представители на Изпълнителя или Възложителя. 

Чл. 20. За дата на съобщението се смята: 

а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 



б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 

в) датата на приемането – при изпращане по телефакс. 

Чл. 21. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се 

смятат адресите на управление посочени в този договор. 

Чл. 22. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата 

в срок от 3 календарни дни за промяната. 

 

Х.  ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

Чл. 24. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите по чл. 43, 

ал. 2  от ЗОП; 

Чл. 25. Настоящият договор се прекратява: 

а) с изтичане на уговорения срок; 

б) с едностранно писмено предизвестие от изправната страна; 

в) по взаимно съгласие на страните. 

Чл. 26. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението 

и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и 

на Закона за задълженията и договорите. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по 

един за всяка от страните. 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Директор: ........................................    Управител: 

................................. 

 

/доц. д-р Людмил Вагалински/    /Име: 

........................................../ 

 

 

Гл. счетоводител: ............................ 

Цветанка Старчева 

 


