
                                                 ПРОЕКТ ! 

Д О Г О В О Р 

 № РД-11-……../………....2014 г. 

          Днес………… 2014 г. в гр. София, между: 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, 

пл.“Света Неделя” № 5, с ЕИК 000695317, Дан. № 122 202 705 1, представлявано от Теодора 

Андреева – главен секретар и Възложител съгласно Заповед № РД-28-212/30.09.2013 г. и 

Цветанка Благоева-Митева – директор на дирекция „СФ”, наричано за краткост 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и от друга,  

И 

       „…………………………”, със седалище и адрес на управление 

……………………………., ЕИК …………………………, представлявано от 

..............................................., от друга страна, наричана за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

Въз основа на Покана за участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП на 

Министерство на здравеопазването с рег. № ……….. и предоставена оферта от …………… за 

изпълнение на поръчка с предмет: „Закупуване и монтаж на щори за прозорци“, се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставка и 

монтаж на щори за прозорци, съгласно офертата на изпълнителя. 

Чл.2. Извършените услуги ще се приемат с приемо-предавателен протокол. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3. За изпълнение на посочената в чл. 1. от договора услуга Възложителят се 

задължава да заплати на Изпълнителя сумата от ……………………..лв. без ДДС и 

…………………………лв. с начислен ДДС. 

Чл. 4. Плащането се извършва в български лева, по банков път в срок до 30 /тридесет/ 

дни от представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен 

протокол за извършен монтаж, на адрес „Пл. Света Неделя“ № 5, дирекция „АД”по сметка на 

изпълнителя: 

Банка: 
Клон: ……………………………………. 

IBAN: …………………………………… 

BIC code: ………………………………... 

Чл. 5. Банковите разходи по превода са за сметка на И3ПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 6. Сумата по чл. 5 е твърдо фиксирана и не подлежи на промяна за срока на 

договора. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и се задължава: 

/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в срок уговорената в договора сума. 

  /2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнението на договорните му задължения. Тези указания са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън 

рамките на договора. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената  в договора сума. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

/1/. да осигури изпълнението на заявката в срока по чл.10; 

/2/. да осигури гаранционна поддръжка на продукта – 24 месеца. 

 

V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.10. Срокът за изпълнение на услугата по чл. 1 е до 14 дни след подадена от 

възложителя заявка. 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 11. Действието на този договор се прекратява в следните случаи: 

1. По взаимно съгласие между страните; 

2.   Едностранно, с едномесечно предизвестие от всяка една от страните.  

Чл.12. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и една десета процента) на ден от 

общата стойност на договора, но не повече от 10%, както и обезщетение за претърпените 

действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

Чл.13. Възложителят удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 

договора, както и за заплащане на неустойките от страна на Изпълнителя по следния ред: 

първо чрез прихващане от дължими суми по съответния законов ред. 

 

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл.14. Страните по настоящият договор не дължат обезщетение за понесени вреди 

и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.15. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 

Чл.16. 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 двуседмичен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.17. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължения та и свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

VIII. СПОРОВЕ 

 

Чл.18. 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 този договор. 

Чл.19. 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 компегентния съд по реда на ГПК. 

 

IX. СЪОБЩЕНИЯ 

 

Чл.20. Всички съобщения между страните, свързани с допълнение или прекратяване на 

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

упълномощени представители. 

Чл.21. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на обратната разписка - при изпращане по пощата; 



- датата на приемането - при изпращане по факс. 

   Чл.22. /1/. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

                           Министерство на здравеопазването 

                                                    Гр. София 

                                                 пл. “Света Неделя” № 5 

/2/. При промяна на данните по предходната алинея съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

 

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.23. Всяка страна е длъжна да възстанови щетите,  които виновно е причинила на 

другата страна.  

Чл.24. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на  българското 

законодателство. 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и два 

за Възложителя. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Техническо предложение; 

2. Ценово предложение.        

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:                              

ТЕОДОРА АНДРЕЕВА            

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

/възложител съгласно  

Заповед № РД-28-212/30.09.2013 г./ 

                         

ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА-МИТЕВА 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СФ” 

 

 


