
Приложение №5 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№ РД – 17 - ......... / ................. 2011г. 

 

Днес, ……………………, в гр. София, между:  

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл. “Света 
Неделя” № 5, тел. и факс 981 18 33, БУЛСТАТ 000695317, представлявано на 
основание Заповед № РД-15-2874/09.09.2010 г. от Десислава Димитрова – заместник-
министър и Зоя Вълева– директор на дирекция „Бюджет и финанси”, наричано по - 
долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна  

и  

……………………………………………………….., със седалище и адрес на 
управление……………………………………, регистрирано по фирмено дело 
№………………….на ..............................съд, вписано в Търговски регистър под 
№................., том............., страница ........., БУЛСТАТ.................., Дан. №....................., 
представлявано от................................, ЕГН .................., наричано по – долу за краткост 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, 

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД-17-
……………. от …........2011 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с чл.18 от 
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програми „Подобряване 
контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу Спин, 
туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването, ратифицирано със закон, 
приет от 40-то Народно събрание на Република България на 21.03.2008 г., обнародван в 
ДВ, бр.36 от 4.04.2008 г.,  и след проведена обществена поръчка за Доставка на мебели, 
офис техника и оборудване за нуждите на Програма “Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН”, Програма “Подобряване контрола на туберкулозата в България” и 
Програма “Укрепване на националната програма по туберкулоза, се сключи 
настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на фабрично нова 
компютърна и копирна техника и антивирусен софтуер за нуждите на Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Програма „Подобряване контрола на 
туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по 



туберкулоза в България” – Министерство на здравеопазването” по обособени позиции 
както следва: 

Позиция № 1: Компютърна и копирна техника за нуждите на Програма „Подобряване 
контрола на туберкулозата в България”– Министерство на здравеопазването 

и/или 

Позиция №2: Компютърна и копирна техника за нуждите на Програма „Укрепване на 
националната програма по туберкулоза в България” – Министерство на 
здравеопазването 

и/или 

Позиция №3: Компютърна и копирна техника зануждите на Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН” – Министерство на здравеопазването 

и/или      

Позиция №4: Антивирусен софтуер за нуждите на Програма „Подобряване контрола на 
туберкулозата в България”  – Министерство на здравеопазването. 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.2. (1) Единичната цена на стоките по чл.1  без ДДС и с ДДС е съгласно Ценовата 
предложение на изпълнителя – приложение № 6, неразделна част от настоящия договор 

(2) Цената е определена до крайните получатели. 

(3)Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 

(4) Общата стойност на доставките по договора е до ………. лв. (…………………), без 
включен ДДС. 

(5) Общата стойност на доставките по договора е до …………………лв. 
(………………………………………………….), с включен ДДС. 

ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3.(1)Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.15, ал.3 банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2)Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, 
чрез 100 % (сто процента) авансово плащане в срок до 15 (петнадесет) работни дни от 
подписването на договора и представяне на проформа-фактура или фактура оригинал, 
както и безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане за 
еквивалентната сума, издадена в полза на Министерство на здравеопазването в срок до 
5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 60 (шестдесет) календарни 
дни след датата на изпълнение на договора. 



(3)Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава след представяне на 
следните документи: 

1.доставна фактура – оригинал; 

2.документ за гаранционна поддръжка; 

3.двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи за извършена доставка, 
монтаж и пускане в експлоатация; 

(4)В случай, че посочените в ал.2 документи са нередовни или не са комплектовани, 
същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ С приемателно-предавателен протокол за 
изправяне на нередностите. Срокът по ал.2 за плащане на доставката, започва да тече от 
датата на представянето на последния изискуем се документ. 

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 

Чл.4. (1) Доставка следва да бъде направена в срок до 60 (шестдесет) дни след 
сключване на договора. За количества доставени извън възложеното с настоящия 
договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане. 

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до два дни преди всяка доставка, да уведоми 
писмено или по факс, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящото доставяне на стоките, предмет 
на настоящия договора. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

Чл.5. (1)За място на доставяне на стоките се определят крайните получатели съгласно 
списък – приложение №4 към настоящия договор. 

(2)Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с 
приемателно-предавателен протокол. 

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

Чл.6. За дата на доставяне на стоките по договора се счита датата на приемателно-
предавателения протокол, с който стоките се предават на крйния получател, съгласно 
чл.5, ал.1. 

VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с необходимите 
документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване на български 
език, както и всички други документи, необходими за обслужването им. 

2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и 
качество на мястото на доставяне. 



3. Да осигури гаранционното сервизно обслужване за времето от ..................... месеца, 
считано от датата на пускането в експлоатация на оборудването. 

4. При подписването на договора да представи: 

а) документи по чл.47 от ЗОП; 

б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се 
освобождава до 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в 
размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на .....,00 лева. 

5. Да представи гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в срока определен по 
реда на чл.3, ал.2. 

(2) Гаранцията за изпълнение по ал.1, т.4, буква „в“: 

1. Е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за всякакви щети или дължими 
неустойки, произтичащи от виновно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

2. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да усвои гаранцията до максималния й размер. При всяко усвояване на суми от 
гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение. 

4.При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се освобождава 
в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на 
договора или прекратяване на действието му, след уреждането на всички финансови 
претенции между страните. 

5.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. 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и 
качество на описаното в настоящия договор. 

2. Да заплати доставените стоки по реда на чл.3 от настоящия договор. 

3. В 30 дневен срок след приключване изпълнението на договора да освободи 
гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно 
са престояли у него. 

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 



Чл.9. (1) Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител 
на крайния получател. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на крайният получател подписват приемателно-
предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките. 

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

Чл.10. (1)Качеството на доставените стоки, предмет на настоящия договор, следва да 
отговаря на техническите стандарти на производителя. 

(2)Гаранционният срок на стоките е .................. (.....................) месеца. За начало на 
гаранционният срок се счита датата на подписване на протокол за пускане в 
експлоатация, която дата се отразява в гаранционната карта за всяка стока. 

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно сервизното обслужване в продължение на 
гаранционния срок, фиксиран в договора. 

(4)Сервизното обслужване се извършва на място и/или в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата 
повреда. 

(5) Гаранционното сервизно обслужване включва разходи за труд, резервни части и 
транспорт. 

(6) Гаранционната сервизна поддръжка осигурява отстраняването на възникнал 
проблем в рамките на работното време на крайния получател при максимално време на 
реакция/отстраняване на повредата – до 10 дни от получаването на сервизна заявка. 

(7) В случай на невъзможност повредата на дефектиралата гаранционна стока да бъде 
отстранена в уговорения срок, същата следва да бъде заменена с друга за временно 
ползване. Срокът за оказване на техническа помощ започва да тече от часа, в който 
сервизната организация е била уведомена за проблема. 

(8) Начинът на уведомяване на сервизната организация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 
възникнала техническа неизправност е писмена заявка на факс:......................., която 
включва в себе си и технологията за следене на изпълнението на договора. 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.11.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни 
недостатъци); 

б) качество (скрити недостатъци): 

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл.1.; 

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 



(2) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 
крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя 
протокол, подписан и от двете страни. 

(3)Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на 
доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен 
протокол. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените 
дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им. 

(5) В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените 
стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 
да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я 
отхвърля. 

(7) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен 
срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на 
доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки. 

(8) При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен 
срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за 
своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от 
заплатената цена, ведно с дължимите лихви. 

(9) Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от 
платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се 
упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на 
рекламациите. 

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.12. (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 
страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в 
договорените срокове задължение, 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. 

(2) Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си 
по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите. 



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 
договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като 
задържа гаранцията за изпълнение по чл.7, ал.4., бук. “в” от договора. 

(4) При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината от 
срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали 
договора едностранно с 30-дневно предизвестие. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие 
настоящия договор в случай на системно неточно изпълнение на задълженията от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по гл. ХІ. 

(6) В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл.47 
от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 
едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.13. (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 този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора. 

(4) 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. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за 
форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са 
настъпили форсмажорните обстоятелства. 

(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 

(6). Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, 
както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ХІV. СПОРОВЕ 

Чл.14.(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. 



(2) В случай на непостигане на договореност по предходния член, 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 по реда на ГПК. 

ХV. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.15.(1)Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор 
са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

2.датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.датата на приемането – при изпращане по факс. 

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с 
настоящия договор се смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

“……………………………..”                            Министерство на здравеопазването  

гр. …………. ………………                              София 1040  

ул. “……………………” №…                           пл. “Света Неделя” № 5  

ТБ ……………………………                            БНБ Централно управление  

IBAN …………………. ……..                           IBAN BG83 BNBG 9661 30 001293 01  

BIC …………………………..                            BIC BNBG BGSD  

IBAN ……………................... 

(4) При промяна на посочения по ал.3 адрес съответната страна е длъжна да уведоми 
другата в тридневен срок от промяната, в противен случай всички уведомления и писма 
изпратени на посочения в договора адрес се считат за редовно получени и при 
неизпълнение в срок на някое от задълженията си страната не може да се позовава на 
смяната на адрес или факс. 

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.16. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

 



XVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.17.(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. По 
отношение на “условия, начин на плащане и срок на плащане“ срокът на действие е 
съгласно договореното в Раздел ІІІ от настоящия договор. 

(2) При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които 
са неразделна негова част: 

1. Решения № РД 17–………/……………2011г. на министъра на здравеопазването за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка; 

2. Документи по чл.47 от ЗОП. 

3. Гаранция за изпълнение. 

4. Списък на крайните получатели. 

5. Техническо предложение (Спецификация) 

6. Ценово предложение. 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                     

________________________________  _____________________ 

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА  

ЗАМ. МИНИСТЪР 

___________________________ 

ЗОЯ ВЪЛЕВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ” 


