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Приложение № 4 
 

П Р О Е К Т  

 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ..................../....................... 

 

 

 

 

Днес, ……………….., в гр. София, между: 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  –  СОФИЯ, с адрес: гр. София, п.к.  

1431, бул. „Акад. Иван  Евстратиев  Гешов” № 15, с ЕИК 831385737 и ДДС идент. 

№ BG 831385737, представляван от – проф. д-р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, дм – РЕКТОР, 

наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 

и 

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

управление: …………………….……….., ЕИК ……..………………………………, 

представлявано  от …………………………………... – Управител от друга страна, 

наричан за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”  

се сключи настоящият договор за следното:   

 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави 

хладилна и друга електро-домакинска техника за нуждите на Ректората и звената на 

Медицински университет – София по  обособена  позиция  № ………….………...,  

съгласно Оферта с вх. № ..................... – Техническо предложение на Изпълнителя – 

Приложение № 2, Техническа спецификация – общо по позиции за Медицински 

университет – София – Приложение № 1, Таблица за техническо съответствие по 

артикули на Изпълнителя – Приложение № 2а, Ценово предложение на 

Изпълнителя – Приложение № 3 и Таблица за ценово предложение по артикули на 

Изпълнителя – Приложение № 3а. 

1.1 Видът, техническите данни и характеристики на хладилната и друга 

електро-домакинска техника, предмет на договора са подробно посочени в 
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Приложение № 1 – Техническа спецификация – общо по позиции за Медицински 

университет – София. 

1.2. Настоящият договор се сключва на основание утвърден от Възложителя 

протокол от ……………….. г. от работата на Комисия, назначена със заповед                       

№ PK–36-…………. г.  на Ректора на Медицински университет – София. 

 

 

 

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. Цените са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на 

изпълнение на договора. 

 

 

 

III. УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ 

 

3.1. Плащането по настоящия договор се извършва в български лева от 

звеното краен получател по банков път, съгласно офертната цена по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, указана в чл. 14.5. не по-късно от 20 календарни дни 

след доставката на артикулите и представяне от Изпълнителя на следните 

документи по обособени позиции, както следва: 

– доставна фактура – оригинал на името и с данните на съответното звено 

краен получател, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

– двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за извършена 

доставка и монтаж (за всички обособени позиции) между съответното звено краен 

получател и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ извършените действия за 

съответната обособена позиция без забележки, удостоверяващ извършената 

доставка и монтаж; 

– гаранционни карти (приложимо за всички артикули от обособените 

позиции); 

– упътвания на български език (приложимо за всички артикули от 

обособените позиции). 

3.2. Съответното звено краен получател заплаща стойността на доставката по 

чл. 1 в срок до 20 /двадeсет/ календарни дни след доставката на артикулите и 

представяне от Изпълнителя на следните документи по обособени позиции, както 

следва: 

– доставна фактура – оригинал на името и с данните на съответното звено 

краен получател, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

– двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за извършена 

доставка и монтаж (за всички обособени позиции) между съответното звено краен 

получател и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ извършените действия за 
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съответната обособена позиция без забележки удостоверяващ извършената 

доставка и монтаж; 

– гаранционни карти (приложимо за всички артикули от обособените 

позиции); 

– упътвания на български език (приложимо за всички артикули от 

обособените позиции). 

 

 

 

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И СРОК НА ДОСТАВКАТА 

 

4.1. Срокът на действие на договора е 6 /шест/ месеца от подписването му от 

двете страни. 

4.2. Срокове за изпълнение: 

За всички обособени позиции е …………. календарни дни, съгласно офертата 

на Изпълнителя /до 30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо, в 

рамките на срока на договора /6 месеца от подписването му/. 

4.3. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: 

За всички обособени позиции е …………. месеца, съгласно офертата на 

Изпълнителя /но не по-малък от 24 месеца от датата на доставка на съответния 

артикул/. 

 

 

 

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

5.1. Място на изпълнение на доставките – гр. София. 

Доставките и монтажа се извършват с транспорт и за сметка на Изпълнителя 

до звената крайни получатели в помещения, лаборатории, кабинети, зали и т.н. 

съгласно разпределението посочено в Приложения от № 1а до № 1е вкл. от 

документацията за обществена поръчка. 

 

 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

6.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността 

на Договора без ДДС, разпределени както следва: 3% от стойността на договора без 

ДДС ................... лв. (словом……………) за обезпечаване на изпълнението му: 

доставка и монтаж (за всички обособени позиции) и 2% от стойността на договора 

без ДДС ……… лв. (словом ……………), които обезпечават гаранционното 

поддържане на хладилната и друга електро-домакинска техника в рамките на 

предложения гаранционен срок. 

6.1.1. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
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Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ 

BIC:  BPBIBGSF  

IBAN: BG 78 BPBI 79403363987201 

Посочената банкова сметка се използва само за внасяне на гаранция за 

изпълнение, а при внасяне на суми за неустойка и/или за рекламация, се 

използва банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в член (7.2.2.) от 

настоящия договор. 

6.2. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

  да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа 

задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение 

по този Договор; 

  да бъде със срок на валидност, покриваща всички задължения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързани с доставка и монтаж (за всички обособени позициии 

гаранционна поддръжка (за всички обособени позиции) (съгласно предложените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срокове в Техническото му предложение) плюс 20 (двадесет) 

работни дни; 

  в деня след подписване на Приемателно-предавателния протокол за 

извършена доставка и монтаж (за всички обособени позиции), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната банкова 

гаранция или нова банкова гаранция, която обезпечава гаранционното поддържане 

и е със срок съответстващ на предложения гаранционен срок увеличен с 20 

(двадесет) работни дни. При представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на нова банкова 

гаранция (или гаранция под друга форма), която обезпечава гаранционното 

поддържане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригинала на първоначално представената 

банкова гаранция в срок до 20 работни дни. В случай че в срок от 3 (три) работни 

дни след подписване на горепосочения протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи 

нова банкова гаранция (или гаранция под друга форма) или документ за изменение 

на съществуващата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща уведомително писмо, че гаранцията 

е частично освободена. С уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че гаранцията им в 

размер на 3% е освободена, се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я е освободил. В случай, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предостави изменение или не представи гаранция в размер 

на 2% под друга форма, то оригиналът на първоначалната банкова гаранция се 

връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 работни дни след изтичане на гаранционния 

срок, в случай, че липсват основания за нейното задържане.  

6.2.1. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 

изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства 
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от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.3. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

  да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

  да бъде със срок на валидност, покриваща всички задължения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързани с доставка и монтаж (за всички обособени позиции) и 

гаранционна поддръжка (за всички обособени позиции) (съгласно предложените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срокове в Техническото му предложение) плюс 20 (двадесет) 

работни дни; 

  в деня след подписване на Приемателно-предавателния протокол за 

извършена доставка и монтаж (за всички обособени позиции), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната 

застрахователна полица или нова полица, която обезпечава гаранционното 

поддържане и е със срок съответстващ на предложения гаранционен срок увеличен 

с 20 (двадесет) работни дни. При представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на нова 

застрахователна полица (или гаранция под друга форма), която обезпечава 

гаранционното поддържане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригинала на първоначално 

представената застрахователна полица в срок до 20 работни дни.  В случай, че в 

срок от 3 (три) работни дни след подписване на горепосочения протокол, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи нова застрахователна полица (или гаранция под 

друга форма) или документ за изменение на съществуващата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изпраща уведомително писмо, че гаранцията е частично освободена. С 

уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че гаранцията им в размер на 3% е освободена, 

се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я е освободил. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

предостави изменение или не представи гаранция в размер на 2% под друга форма, 

то оригиналът на първоначалната застрахователна полица се връща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 работни дни след изтичане на гаранционния срок, в 

случай, че липсват основания за нейното задържане.  

6.3.1. Разходите по сключването на застрахователния договор и 

поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по 

всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

6.4. Освобождаване на гаранциите 

6.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответната част от Гаранцията, 

обезпечаваща изпълнението в срок до 20 (двадесет) работни дни от подписване на 

приемателно-предавателния протокол за извършена доставка и монтаж (за всички 
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обособени позиции), ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

6.4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията, обезпечаваща 

гаранционното поддържане в срок до 20 (двадесет) работни дни след изтичане на 

гаранционния срок предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съответната обособена 

позиция. 

6.4.3. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както 

следва: 

  когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в член (14.5.) от Договора;  

  когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния 

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същия подписва копие на 

документа, като поставя име, дата и подпис; 

  когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същия 

подписва копие на документа, като поставя име, дата и подпис. 

6.4.4. Гаранцията или съответна част от нея не се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между 

Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е 

отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.  

6.5. Задържане на гаранциите 

6.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои съответна част и да се 

удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

някое от  задълженията си по Договора, както и в случаите на лошо, частично и 

забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои 

такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства по размер на 

неизпълненото задължение.  

6.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение в 

пълен размер, в следните случаи: 

  при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълненото не отговаря на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

  при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му 

в несъстоятелност; 

  ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва подизпълнител без да го е обявил в офертата 

си или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата си, освен в 

случаите и при условията, разписани в ЗОП и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ развали договора 

на това основание. 

6.6. Във всеки случай на задържане/усвояване на гаранцията за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането/усвояване и 

неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или 
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частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-

голям размер. 

6.7. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение 

и Договорът  продължава  да  е  в  сила,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  в  срок  

до 1 (един) календарен ден да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе 

усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието 

на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с 

размера й, посочен в настоящия Договор. 

6.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

 

 

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 

7.1. Санкции при неизпълнение 

7.1.1. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение 

или при несъответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият има право да 

поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено предмета на договора, 

без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай на отказ от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в случай, че и повторното изпълнение е некачествено или не 

е извършено в съответните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 

договора едностранно без предизвестие, като задържи гаранцията за изпълнение. 

7.2. Неустойки 

7.2.1. При забава на изпълнението на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% върху 

стойността на неизпълненото в срокове задължение за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и 

обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят 

договорената неустойка.  

7.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да внесе дължимата неустойка, в срок от 3 

работни дни от получаване на писмо-покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банковата 

сметка на Медицински университет – София – Ректорат: IBAN – BG 43 BNBG 9661 

3100 1021 01, код BNBGBGSD – БНБ – София или в касата на Ректората на 

Медицински университет – София ет. 10, стая 29, всеки работен ден от 10:00 – 

12:00 ч. и от 13:00 – 15:30 ч. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане след заплащане 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дължимата неустойка, ако такава е предявена. 

7.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно 

неизпълнението на договора и неустойките при забава от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията по член (6.1.) от договора по съответния ред, в 

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не внесе дължимата неустойка по реда посочен в 

член (7.2.2.) от настоящия договор. 
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7.2.4. При системно (два и повече пъти) неизпълнение на задълженията за 

гаранционно поддържане по време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неустойка в размер на 1% от цената на договора по 

член (2.1.). 

7.2.5. При забава в сроковете на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка 

в размер на 0,1% на ден, но не повече от 10% върху стойността на неизплатената в 

срок сума. 

7.2.6. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава 

правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за 

понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото 

право. 

 

 
 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

8.2. Да извърши доставката, посочена в чл. 1, в съответното количество и 

качество съгласно класираната оферта.  

8.3. Да спазва конфиденциалността на информацията, станала му известна при 

и/или по повод изпълнението на договора. 

8.4. След изпълнение предмета на договора в срок от 5 календарни дни да 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. звеното краен получател документите, 

изброени в чл. 3.2 от настоящия договор. 

 

 

 

IX. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

9.2. Да приеме доставката в срок и на място, съответстващи по вид, 

количество и качество на заложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания в 

Техническата спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор. 

9.3. Да заплати извършената доставка по настоящия договор в уговорените 

срокове.  

9.4. При отпаднала необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да 

не поръчва някои от артикулите или да намали количествата им. 

 

 

 

                            X.  РЕКЛАМАЦИИ 

 

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

а) количество и некомплектност на стоките (явни недостатъци); 

б) качество (скрити недостатъци): 
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– при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложение № 1 

към настоящия договор; 

– при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

10.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайния получател на стоките, в едномесечен срок от 

доставянето им и подписването на приемо-предавателен протокол, а срокът за 

рекламации на скрити недостатъци е два месеца от доставянето им и подписването 

на приемо-предавателен протокол, а за дефекти при употребата на стоките през 

целия срок на годност. 

10.3. При възникнала рекламация от страна на получателя за допуснато 

несъответствие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 5 /пет/ календарни дни от 

получаване на рекламацията да подмени проблемните артикули за негова сметка. 

 

 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

11.1. Договорът се прекратява: 

11.2. с изпълнение на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или с 

изтичане срока на договора; 

11.3. при неизпълнение на някое от задълженията по договора на страните; 

11.4. когато поради забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

11.5. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 

 

 

 

ХII. СПОРОВЕ 

 

12.1. 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 български съд. 

 

 

 

ХIII. СЪОБЩЕНИЯ 

 

13.1. 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. 

13.2. За дата на съобщението се смята: 
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– 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. 

13.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

 

 

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

в същия ден. 

13.5. БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банкова сметка –  ……………………………………………….;  

Банков код –  ……………………………………………………; 

Обслужваща банка – .................................................................... 

13.6. При промяна на банковата сметка Изпълнителя е длъжен да уведоми 

Възложителя същия ден. 

 

 

 

ХIV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  

 

14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с 

Подизпълнителя/те, посочени в офертата. Сключването на договор за 

подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за 

изпълнение на договора. 

14.2. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 

да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя. В тези случаи, разплащането става по реда предвиден в 

настоящия договор за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

14.3. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да 

го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                      

Медицински университет – София –

Ректорат 

гр. София – п. к. 1431  

бул. „Акад. Иван Евстратиев 

Гешов” № 15, ет. 10, стаи 20 и 22 
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14.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

14.5. След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

14.6. 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: 

* за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

* новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 

отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до 

момента дейности. 

14.7. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението 

на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП. 

14.8. В срок до 3 дни от сключване на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателствата, че са изпълнени 

условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от  ЗОП. 

14.9. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

 

 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

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

произтичащи от този договор.  

15.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

българско законодателство. 

 

 

 

XVI. 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 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. 
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16.2. Неразделна част към настоящия договор e: 1. Техническа 

спецификация – Приложение № 1, Техническо предложение на изпълнителя – 

Приложение № 2, Таблица за техническо съответствие по артикули – 

Приложение № 2а, Ценово предложение на изпълнителя – Приложение № 3 и 

Таблица за ценово предложение по артикули – Приложение № 3а.  

16.3. Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни 

екземпляра на български език – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

При подписване на договора се представиха следните документи 

1.Изискващите се документи по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

РЕКТОР НА МУ – СОФИЯ:                                                               

ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ 

 

 

Изготвил: 

Експерт в отдел „ОП”: ………………  

/М. Новкова/ 

 

Съгласували: 

 

Ръководител отдел „ОП”: …………… 

/М. Генсузова/ 

 

 

Ръководител отдел „ФЧР”,  

т. и Главен счетоводител: …………… 

/Р. Щербаков/ 

 

 

Юрисконсулт: ………………………... 

/Хр. Бешева/ 


