
 
                                                                                           Приложение № 4 

 
ПРОЕКТО - ДОГОВОР 

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

 
Днес, ……………….., в гр. София, между: 
 
1.МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ, с адрес: София 1431,                

бул.” Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15 с ЕИК 831385737 и ДДС идeнт. № BG 831385737, 
представляван от Акад.проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн – Ректор,  наричан по-долу за 
краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 

 
2.………………………………,със седалище и адрес на управление  

……………………………………………………, ЕИК ………………………,представлявано 
от ………………………………………., управител от друга страна, наричана за краткост 
по– долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 
 

се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави 1 /един/  
брой автомобил: 
 
Марка: 
Модел: 
Двигател: 
 - гориво 

- обем 
- мощност 

Шаси: 
Двигател: 
Цвят екстериор: 
Интериор 
 
за нуждите на Факултет по обществено здраве/ ФОЗ/ при Медицински университет – 
София съгласно оферта с вх. № ............/...........– Техническо предложение - Приложение 
№ 2, Описание на предлагания автомобил и Ценово предложение - Приложение № 3. 

1.1.Настоящият договор се сключва на основание протокол от…………2016г. от 
работата на Комисията и утвърден от Възложителя на ……………2016г.  
  

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА 
 

 2. 1. Общата стойност на договора без ДДС е ………………….. (словом…………..) 
лева, а с ДДС е ……………………..  (словом………………………………….) лева  и 
включва всички разходи за извършване на доставката по чл. 1, съгласно офертата. 
 2.2. Стойността е окончателна, не подлежи на завишаване през периода на 

изпълнение на договора и е с включен транспорт, продуктова такса, мита,  както и всички 
други присъщи, но неупоменати разходи.  
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III. УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ 
 

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 
превод от страна на звеното краен получател-  Факултет по обществено здраве/ ФОЗ/ по 
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, указана в чл. 12.4. 

3.2. Звеното краен получател заплаща стойността на доставката по чл.1. в срок до 
20 /двадeсет/ календарни дни след доставката и представяне на следните документи: 

- фактура-оригинал на името и с данните на звеното краен получател-  Факултет по 
обществено здраве/ ФОЗ/, оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството и 
ЗДДС; 

- приемо-предавателен протокол, подписан от звеното краен получател-  Факултет 
по обществено здраве/ ФОЗ/  и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

- инструкция за експлоатация на български език- обхващаща наставления за водача 
и гаражните специалисти; 

- документация на български език за техническо обслужване и ремонти - 
предписани от завода производител, като задължително е посочено мястото за извършване 
на ремонтно въздействие. 

 
IV. СРОК  НА  ДОСТАВКАТА 

 
4. Срокът за изпълнение на доставката е …………. календарни дни /но не повече от 

30 календарни дни / от сключване на настоящия договор. 
 

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

5.3. Място на изпълнение на доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
настоящия договор e  офис или склад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на град София. 

 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 6.1. Да извърши доставката, посочена в чл. 1, в съответното количество и качество 
съгласно класираната оферта.  
           6.2.  Да спазва конфиденциалността на информацията, станала му известна при 
и/или по повод изпълнението на договора. 
           6.3.След изпълнение предмета на договора в срок от 3 дни да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 3.2 от настоящия договор.        
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при издаване на фактура за доставка да посочи 
единична цена на автомобила и отделна единична цена на допълнителното оборудване. 

6.4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава гаранционния срок на доставения автомобил 
да е съгласно офертата му…………………години ( но не по-малък от 5 години ) от датата 
на доставка или……………………км. пробег ( но не по-малко от 150 000 км пробег ), 
което от двете настъпи първо. 
• Гаранция против корозия на купето……………..години ( минимум 12 години) 
• Гаранция за акумулаторна батерия…………..години ( минимум 2 години) 
• Безплатна пътна помощ при възникнал технически проблем ………години (минимум 

5 години) 
 

 
VII. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 

            7.1.  Да приеме доставката в срок и на място, съответстващо по вид, количество и 
качество на описаното в Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор. 
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            7.2. Да заплати извършената доставка по настоящия договор в уговорените 
срокове, в случай, че доставения автомобил отговаря напълно по технически и други 
параметри на заложеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Пълно описание на предмета на 
поръчката/ Спецификация/- Приложение № 1 към публичната покана. 

7.3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставения от него 
автомобил, в случаите, когато същия не съответства по технически и други параметри на 
оферирания от участника автомобил и на заложеното от Възложителя в Пълно описание 
на предмета на поръчката/ Спецификация/- Приложение № 1 към публичната покана 

 
VIII.  РЕКЛАМАЦИИ 

 
8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа МПС-то към момента на доставката  

с оглед установяване на явни недостатъци, както и съответствието му  с Пълното описание 
на предмета на поръчката-Спецификация /Приложение № 1/. Рекламациите за явни 
недостатъци се придружават от Констативен протокол, съставен и подписан от 
представители на двете страни. 

8.2. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на действие на 
договора и гаранционния срок, като рекламацията се придружава задължително от 
констативен протокол подписан от представител на  крайния  получател и представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпратена писмена покана по факс за присъствие, не по-късно от 
24 ч. преди съставяне на констативния протокол. В случай на неявяване протокола се 
подписва без него, като се прикача писмената покана и рапорт от факса за изпращане на 
съобщението. 

Факсът на Изпълнителя е :…………………… 
 

                        
IX. НЕУСТОЙКИ 

 
9.1 При забавено изпълнение на задълженията си по настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % върху 
стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не-повече от 10% от стойността 
на неизпълнението. 

9.2 При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % върху стойността на неизплатената сума за 
всеки просрочен ден, но не-повече от 10% от стойността на неизплатената сума. 

9.3 При разваляне на договора поради неизпълнението му неизправната страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 10% от общата стойност на договора. 

 
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 
10. Договорът се прекратява: 
10.1. с изпълнение на задълженията на страните по него; 
10.2.с настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа; 
10.3. при неизпълнение на някое от задълженията  на страните по договора; 
10.4. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 
11. Възложителят може да се прекрати договора без предизвестие:  
11.1.когато поради забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
11.2. когато Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 

производство по несъстоятелност или ликвидация  
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ХI. СПОРОВЕ 
 

12.  Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 
страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. В случай на непостигане на 
договореност, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 
българските материални и процесуални закони от компетентния  съд. 
 

ХII. СЪОБЩЕНИЯ 
 

13. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

      13.1.  За дата на съобщението се смята : 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по факс. 
13.2. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор 

се смятат: 
 

  
13.3.  При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от промяната. 
 

13.4. БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банкова сметка  - ……………………………………………….;  
Банков код -  ……………………………….. 
Обслужваща банка – .............................................................................. 
 13.5. При промяна на банковата сметка Изпълнителя е длъжен да уведоми 
Възложителя същия ден. 

 
ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

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

произтичащи от този договор.  
 15. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

 
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
            16.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 
приключва с изпълнението на всички задължения, произтичащи от него в определените за 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
 
...................................................... 
...................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

Медицински университет-София -
Ректорат 
гр. София- п.к. 1431  
бул. „Акад.Иван Евст. Гешов” № 15 
Ет.10, стаи 20 и 22 
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това срокове. По отношение на доставката и условия, начин и срок на плащане, договорът 
е със срок на действие, съгласно договореното в раздел III и раздел ІV. 

 
16.2. Неразделна част към настоящия договор са:  
-  Пълно описание на предмета на поръчката /Спецификация/– Приложение № 1 

от документацията за участие; 
 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от оферта  с                                 

вх. № .......2016г.: 
-  Описание на предлагания автомобил от Оферта  с вх.№……../2016г; 
- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –от оферта с вх.  № .........../2016г.          
 
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на 

български език - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 
При подписване на договора се представиха следните документи: 

            Изискващите се документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
_______________________________           _____________________________ 
АКАД.ПРОФ. Д-Р В.МИТЕВ, ДМ, ДБН     
РЕКТОР   
 
 
   

5 


	Приложение № 4
	ПРОЕКТО - ДОГОВОР
	........................ / ...............
	IV. СРОК  НА  ДОСТАВКАТА
	V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
	VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
	VII. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	ХII. СЪОБЩЕНИЯ
	ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

