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Проект 

Д О Г О В О Р 

……….............................. - …................................. г. 

за обособена позиция: ......................... 

Днес, .................201....... г., в гр. Стара Загора между: 

1. "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД със седалище и адрес на 

управление град Стара Загора 6000, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, 

БУЛСТАТ/ЕИК 123732117, представлявано от инж. Димитър Добрев Авджиев - 

Управител, и Мариана Танева Георгиева – главен счетоводител, наричано по–долу 

в този договор за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. ………………………………………………………………….., със седалище и 

адрес на управление: ……………………………………………………………………., 

ЕИК………………………, представлявано от …………………………………… - 

…………………., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

на основание на чл. 74 от Закона за обществените поръчки и решение на 

възложителя №………/…………..201.... г. за избор на Изпълнител в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 55 нови дизелови 

автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град 

Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови 

съчленени автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: 

Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.,  

с настоящото страните се споразумяват за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. С настоящия договор Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави 

изискуемите с техническата спецификация на възложителя автобуси и да изпълни 

останалите дейности.   

Чл. 2. Обхватът на работа на Изпълнителя се състои в доставка, тестване и 

гаранционно обслужване и поддръжка на предвидените автобуси, провеждане на 

обучение на автобусните шофьори и сервизните специалисти за правилното 

обслужване, експлоатация и ремонт на автобусите, както и в изпълнението на 

останалите изискуеми според спецификацията дейности/задачи/работи. 

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) Мястото на изпълнение на договора (място на доставка) е град Стара Загора, 

Република България. 
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(2) Настоящият договор влиза в сила при осигуряване на съответното финансиране. 

При невъзможност да се осигури финансиране, същия се прекратява по реда на чл. 35, 

ал. 4 от настоящия договор. Начална дата за изпълнение на договора е датата на 

влизането му в сила, за която дата Възложителят незабавно уведомява Изпълнителя. 

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е ...................... календарни дни 

според офертата на избрания за изпълнител участник (условно се приема, че договорът ще 

се сключи на 15.05.2015 г.), но не по-късно от ................................. г.  

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл. 4. (1) Общата цена за изпълнение на този договор е  .............................. лева без 

включен ДДС /словом: …...............................................…………/ или .............................. 

лева с включен ДДС /словом: ........................./ съгласно ценовата оферта на 

Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. 

(2) Цените  по договора  не подлежат на промяна. 

Чл. 5. Цените по чл. 4 включват всички разходи, свързани с изпълнението на този 

договор, включително: 

(1) заплащане на възнаграждения на екипа на Изпълнителя, вкл. произтичащи 

социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на Изпълнителя. 

(2) заплащане на възнаграждения на допълнителни експерти на Изпълнителя (вкл. и 

помощен екип), вкл. произтичащи социални и здравни плащания. 

(3) всички разходи, свързани с управлението на договора за обществената поръчка; 

(4) транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други съпътстващи доставката 

дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото за изпълнение, както и тези за складови 

разходи, разходи за тестване на всички автобуси и други действия, свързани с 

цялостното изпълнение на предмета на поръчката. 

Чл. 6. Плащането се извършва в български лева, при спазване на реда и условията на 

договора, по банков път, по посочената от Изпълнителя банкова сметка, както следва: 

IBAN ………………………………………. 

BIC ……………………………………….... 

при банка …………………………………. 

Чл. 7. Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от  Изпълнителя, както и 

натрупаните лихви, глоби и неустойки по изпълнение на настоящия договор, подлежат 

на възстановяване по сметка: 

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

IBAN .................  

BIC .................. 
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IV. ПЛАЩАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 

Възложителят се съгласява да извърши следните плащания по договора: 

Чл. 8. (1) Авансово плащане в размер на .................(максимум 20 % от общата цена по 

договора, без ДДС като точният размер ще бъде според офертата на избрания за 

изпълнител участник).  

(2) Сумата е платима в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване на 

договора, представяне на банкова гаранция/парична сума за авансово плащане, която е 

в размер на 50 % от искания аванс без включен ДДС и фактура – оригинал за авансово 

плащане.  

(3) Освобождаването на Гаранцията за авансовото плащане се извършва след 

получаване на първото междинно плащане.  

Чл. 9. Междинни плащания, всяко междинно плащане е платимо в срок от 20 

(двадесет) работни дни от датата на всички успешно проведени изпитвания/тествания 

за отделните партиди доставени автобуси от Възложителя, посредством двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол и представяне на фактура – оригинал за 

всяко междинно плащане.  

Чл. 10. (1) Окончателно плащане в размер на оставащите средства за последния 

автобус или последните автобуси, част от предвидената последна партида за доставка, 

неизплатени като аванс или междинните плащания от стойността на договора и е 

платимо в срок до 25 календарни дни след представяне на одобрен окончателен 

доклад, подписан двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за предаване 

на извършената работа/всички извършени дейности и представяне на фактура от 

страна на Изпълнителя. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за 

настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция, за който има 

сключени договори за подизпълнение, когато е приложимо, след като получи от 

изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети от 

възложителя работи в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. В случаите, 

когато при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя 

доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от 

нея не е извършена от подизпълнителя, възложителят извършва окончателното 

плащане по договор за настоящата обществена поръчка, за който има сключени 

договори за подизпълнение, без да получи от изпълнителя, посочените в предходното 

изречение доказателства.    

(2) От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че 

има такива. 

Чл. 11. В случай на установени от Възложителя и оторизираните контролни органи 

неправомерно изразходвани средства от страна на Изпълнителя, последният се 

задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 10 (десет) работни дни 
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от получаване на искане за това по сметката на името на Възложителя, посочена в чл. 7 

от настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 12 Възложителят има право:  

(1) да получи уговореното с този договор, в срока и при условията на същия; 

(2) при поискване да получава от Изпълнителя информация за хода на изпълнението 

по този договор; 

(3) да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна 

на Изпълнителя на представеното от него изпълнение по този договор; 

(4) да изисква от Изпълнителя замяна или поправка на цялото (изискуемите с 

техническата спецификация брой автобуси и останалите предвидени за изпълнение 

дейности) или на част от предвиденото за доставка по този договор и/или друга 

дейност от предмета на поръчката, в случаите, когато същото е непълно или не 

съответства като съдържание и качество на изискванията му; 

(5) да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства в по обхват и 

качество на изискванията му и не може да бъде заменено или допълнено, за да бъде 

прието; 

(6) да дава писмени указания на Изпълнителя във връзка с предприемането на 

действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор; 

(7) да одобри или не одобри замяна на експерт, ангажиран по този договор, когато това 

се налага;  

(8) В хода на извършването на възложената работа, Възложителят има право да дава 

указания на Изпълнителя. Тези указания са задължителни за Изпълнителя, освен ако 

противоречат на императивни нормативни разпоредби или са технически 

неосъществими. 

Чл. 13. Възложителят е длъжен:  

(1) да предаде на Изпълнителя при сключване на договора всички налични документи, 

необходими за изпълнение на този договор; 

(2) да съдейства на Изпълнителя за осигуряване на информацията, необходима му за 

качественото изпълнение на работата;  

(3) да дава становища за извършване на плащане/отказ на плащане по този договор; 

(4) да осигури достъп до определена инфраструктура и/или друго 

място/депо/помещение, когато е необходимо за изпълнение на дейностите по договора. 
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ДОГОВОР ЗА ЗА 

ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 14. Изпълнителят има право: 

(1) да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор, 

при прието от Възложителя изпълнение на задълженията по него; 

(2) да изисква от Възложителя приемането на работата/дейностите при условията и 

сроковете на този договор; 

(3) да изисква от Възложителя необходимото съдействие и информация за изпълнение 

на работата по този договор; 

(4) да предложи или иска смяна на експерт, ангажиран по този договор, при 

настъпване на причини, които възпрепятстват изпълнението на задълженията на същия 

както и да привлича допълнителни неключови експерти.  

Чл. 15. Изпълнителят се задължава: 

(1) да изпълни възложената му работа/дейностите от предмета на поръчката в обем, с 

качество и при условията и сроковете на този договор, изискванията на техническата 

спецификация на възложителя и офертата си; 

(2) да изпълнява указанията и изискванията на възложителя и да отстранява 

посочените от възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка; 

(3) да осигури целия необходим екип и ресурси, с които да гарантира качественото 

изпълнение на обществената поръка, включително изпитвания на място и 

гаранционното обслужване на доставеното (предвидените според спецификацията 

брой автобуси) и изпълнението на другите предвидени дейности, съгласно 

изискванията на техническата спецификация и офертата на избрания за изпълнител 

участник.  

(4) да създаде и поддържа документация, свързана с изпълнението на договора, която 

позволява изчерпателно и надеждно документиране на напредъка по изпълнение на 

договора по доставки и в отделните етапи от неговото изпълнение. Всеки приемо – 

предавателен протокол за действително извършени работи да бъде придружен от 

детайлен опис на доставените автобуси/извършени дейности, комплектован надлежно 

със съответните документи (декларации за съответствие, сертификати за качество, 

технически паспорти, лицензи и др. ако е приложимо), предоставени на възложителя в 

3 екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на електронен носител (pdf формат). 

(5) да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко 

отношение към изпълнението на този договор; 

(6) да уведоми с 10-дневно писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението 

на този договор поради непреодолима сила; 

(7) да изпълнява своите задължения по този договор безпристрастно и лоялно и 

съобразно принципите на професионалната етика; 



"ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, град Стара Загора 

 

6 

 

(8) да изпълни задълженията си по този договор съобразно най-добрите практики в 

съответната област; 

(9) да информира писмено Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

(10) да уведоми незабавно Възложителя, когато констатира и/или забележи нарушения 

и/или нередности, които могат да застрашат сигурността му; 

(11) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

дейностите, свързани с изпълнение на предмета на този договор, поради която причина 

да иска изменение или допълнение към същия; 

(12) Изпълнителят се задължава да изготвя и предоставя на Възложителя следните 

изискуеми документи: 

 А) Кратък междинен доклад: Доклад за отчитане на напредъка по 

договора.  

Б) Кратък окончателен доклад: Изпълнителят представя предварителна 

версия на окончателния доклад преди приключване на договора. След като се вземат 

предвид коментарите на Възложителя по проекта на окончателен доклад, следва да 

бъде изготвен същинският заключителен доклад. Заключителният доклад трябва да 

включва обобщена информация за изпълнението на поръчката и описание на всички 

доставени и приети автобуси, както и останалите изпълнени дейности от предмета на 

поръчката.  

Формата на докладите се съгласува с Възложителя при стартирането на договора. 

Изпълнителят представя посочените по-горе доклади и придружителни документи в 3 

екземпляра на хартиен носител и едно електронно кoпие на CD/DVD в  PDF формат. 

 

(14) Изпълнителят се задължава да следи и незабавно да докладва на Възложителя за 

всички подозрения и/или доказани случаи на измама и/или нередност, свързани с 

изпълнението на този договор. В случай на установена нередност, Изпълнителят е 

длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с 

дължимите лихви, ако нередността и/или измамата е вследствие негови действия и/или 

бездействия. 

(15) Изпълнителят няма право да: 

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 ЗОП; 

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

настоящата обществена поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
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а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 

или 5 ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 

подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 

случаите ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 

5 ЗОП, както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една 

или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за 

подизпълнение.  

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 

подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е 

нарушена някоя от забраните, посочена по-горе в т. 1, 2 или 3. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на забраната по т. 2, посочена по-горе и на забраната, че 

подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение, доставката на стоки, материали 

или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 

доставка не включва монтаж и сключването на договори за услуги, които не са част от 

договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение. 

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при 

нарушаване на забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или 

повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение в 

14-дневен срок от узнаването. В тези случаи Изпълнителят сключва нов договор за 

подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а., ал. 1 – 5 ЗОП.   

Възложителят приема изпълнението на дейност по настоящия договор, за който 

Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, когато е приложимо в 

присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.  

При приемането на работата/доставките/другите дейности Изпълнителят може да 

представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, 

или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 

(16) Изпълнителят носи отговорност за извършеното от 

подизпълнителя/подизпълнителите, когато е приложимо, като поема за своя сметка 

разходите за изпълнението на тази част от поръчката. 
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VII. ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ 

Чл. 16. Изпълнителят осигурява участието на лицата, посочени в офертата, която е 

неразделна част от този договор, като ключови и неключови експерти (ако са 

предложени такива по преценка на избрания за Изпълнител участник). 

Чл. 17. Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като 

ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.  

Изпълнителят може по своя инициатива да предложи смяна на ключов експерт с друг, 

чиято квалификация и професионален опит съответстват на поставените минимални 

изисквания на Възложителя 

Чл. 18. В случаите по чл. 17 от настоящия раздел, Изпълнителят дава на Възложителя 

писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия 

експерт.   

VІІІ. КОНТРОЛ 

Чл. 19. (1) Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, се 

осъществява от представители на Възложителя или от други компетентни органи и 

лица, когато това е приложимо. 

(2) Възложителят организира ежемесечни координационни срещи с Изпълнителя по 

напредъка на изпълнението на анстоящия договор, когато е необходимо. 

Чл. 20. В случай, че от представители на Възложителя, бъдат констатирани 

недостатъци в изпълнената работа или в извършените доставки или в изпълнените 

дейности, съгласно предмета на настоящия договор, същите не се приемат и не се 

заплащат до отстраняването им от и за сметка на Изпълнителя, в определения от 

Възложителя за това срок. 

IХ. ГАРАНЦИИ 

Чл. 21. (1) Изпълнителят се задължава при подписване на договора да представи 

Гаранция за изпълнение под формата на неотменима и безусловна банкова гаранция 

или парична сума  в размер на 3 % от стойността на договора без вкл. ДДС в полза на 

Възложителя, с валидност 30 (тридесет) календарни дни след приключване срока на 

договора. След подписване на договора изпълнителят представя гаранция за 

авансово плащане, за да получи уговорения аванс. Размерът на гаранцията за 

авансово плащане е равен на 50 % от аванса по настоящия договор (който не следва да 

надвишава 20 % от приетата договорена стойност без ДДС) в лева. Гаранцията за 

авансово плащане е със срок на валидност 4 месеца след подписването на договора и 

се освобождава съгласно чл. 8, ал. 3 от настоящия договор.  

(2) Настоящият договор се изпълнява на части/партиди/етапи (дейности), поради което 

гаранцията за изпълнение може да бъде частично освобождавана. Освобождаването 

следва да е съответно на изпълнената част/партида/етап (дейност) от предмета на 
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обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на 

договора/оставащата й част след частичното й освобождаване, без да дължи лихви 

след крайното и точно изпълнение на настоящия договор и приемането на работата с 

окончателен приемо-предавателен протокол. 

 Чл. 22. (1) Гаранцията за изпълнение/оставащата й част след частичното й 

освобождаване се задържа от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е 

възникнал спор между страните относно изпълнение на задълженията на Изпълнителя 

и въпросът е отнесен за решаване пред съд/арбитраж до решаване на спора.  

(2) Страните по настоящия договор се съгласяват, че представената от Изпълнителя 

гаранция за изпълнение ще бъде задържана от Възложителя при неизпълнение, 

частично или лошо изпълнение на договора от страна на Изпълнителя, което се 

отразява в приемо-предавателния протокол. 

(3) Гаранцията за изпълнение може да служи и за плащане на суми по начислени 

неустойки за неизпълнение на задължения на Изпълнителя. 

Чл. 23. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката: 

(1)  при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;  

(2)  при прекратяване на регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е 

юридическо лице). 

Чл. 24. Изпълнителят се задължава да внесе Гаранция за гаранционно обслужване и 

поддръжка - под формата на неотменима и безусловна банкова гаранция или парична 

сума в размер на 10 % от стойността на договора без ДДС за срока на гаранционното 

обслужване и поддръжка по договора. Тази гаранция може да служи за изплащане на 

суми по начислени неустойки за неизпълнение на задължения на Изпълнителя във 

връзка с гаранционното обслужване и поддръжка. Гаранцията се внася минимум 15 

(петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на договора. Тази гаранция се 

освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния 

срок и подписването на приемо-предавателен протокол без забележки за изпълнение 

на задълженията по гаранционното обслужване и поддръжка. Протоколът се подписва 

от представител на Изпълнителя и от длъжностни лица, определени от Възложителя. В 

случай на начислени неустойки, същите се приспадат от размера на внесената 

гаранция. 

X. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  

Чл. 25. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор 

задължение, Възложителят има право едностранно да развали договора и да търси 

обезщетение за нанесени вреди.  

Чл. 26. При забавено изпълнение, на което и да е задължение на Изпълнителя, 

последният дължи неустойка, в размер от 0,1 % (нула цяло и един процент) от 
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стойността на забавената доставка по договора, за всеки просрочен ден, но не повече 

от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора. 

Чл. 27. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание 

настоящия договор.  

Чл. 28. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и 

един процент) от стойността на отстраняването на всяка повреда за всеки ден забава в 

изпълнение на задълженията си за гаранционно и сервизно обслужване,  но не повече 

от 30 (тридесет) процента от стойността на отстраняването на повредата. Тази 

неустойка се задържа от стойността на внесената гаранция за гаранционно обслужване 

и поддръжка. 

Чл. 29. В случай на налагане на наказание на Възложителя от страна на контролиращ 

орган, свързано с неизпълнение или нередности във връзка с настоящия договор, 

Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя пълната сума в 30-дневен срок 

от датата на уведомление от страна на контролиращия орган ако това се дължи на 

негово действие или бездействие. 

Чл. 30. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да 

предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

XI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Чл. 31. (1) Гаранционният срок за всеки автобус е ..............  

(според офертата на изпълнителя) и започва да тече от датата на подписването на 

приемо-предавателен протокол, удостоверяващ доставката, тестването и пускането в 

експлоатация на всеки един автобус поотделно.  

(2) При поява на повреди/дефекти, в срока по предходната алинея, Възложителят е 

длъжен писмено да уведоми Изпълнителя. Времето за реакция и срока за отстраняване 

на възникнали повреди/дефекти за автобус е не повече от 3 календарни дни от датата 

на получаване на уведомлението, което се изпраща по електронен път или по факс. 

Сроковете за останалите части са посочени в чл. 33, ал. 3 от настоящия договор. 

Чл. 32. Гаранционният срок спира да тече за периода от възникването до 

отстраняването на повредите/дефектите. 

Чл. 33. (1) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка повредите, дефектите 

или неизправностите, възникнали в гаранционния срок, считано от уведомяването по 

чл. 31, ал. 2 от настоящия договор. При невъзможност за отстраняване на повредите в 

срока по предходното изречение, Изпълнителят е длъжен да достави, без допълнително 

заплащане, заместващ автобус за срока на ремонта, гарантирайки същата 

функционалност като тази на автобуса, който се ремонтира. В този случай, 
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гаранционният срок на взетия за ремонт автобус се удължава с времето за отстраняване 

на повредата. 

(2) Изпълнителят следва да подсигури сервизна/сервизни база/бази по време на 

гаранционния срок за целите на предложената гаранционна поддръжка. След 

сключването на настоящия договор Изпълнителят се задължава да представи на 

Възложителя документ, удостоверяващ наличието на собствен или оторизиран сервиз, 

на територията на град Стара Загора и/или на територията на друг град/населено място 

в Република България, удобен за дейностите, които са включени в гаранционната 

поддръжка и времето за реакция, с капацитет за комплексно гаранционно и 

извънгаранционно обслужване, съобразен с бройката автобуси, които ще доставят за 

изпълнението на настоящия договор. За оторизирания сервиз се представя и валиден 

сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент или друг документ, доказващ въведени 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и схема – описание на организацията 

на техническото обслужване и списък на сервизните специалисти.  

(3) Максималните срокове за сервизно обслужване по части и агрегати, задължителни 

за Изпълнителя са както следва: 

-  за автобус – до 3 календарни дни; 

- за силови агрегати – до 30 календарни дни; 

- за шаси, преден и заден мост и кардан – до 20 календарни дни; 

Чл. 34. След изтичане на гаранционния период Изпълнителят да предостави на 

Възложителя всички необходими документи и материали, когато това е приложимо. 

ХII. ВРЕМЕННО СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 35. Настоящият договор се прекратява: 

(1) с изпълнение на задълженията на страните; 

(2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

(3) при хипотезата на чл. 43, ал. 4 ЗОП. 

(4) При невъзможност да се осигури финансиране. В този случай Възложителят не 

дължи неустойка.  

Чл. 36 (1). Възложителят може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, 

при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор, като 

Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от цената на 

договора 

(2) Възложителят може да прекрати договора едностранно, в случай на частично 

неизпълнение от страна на Изпълнителя, като последният заплаща неустойка в размер 

равен на стойността на неизпълнената част/доставеното/неизвършената дейност.  
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Чл. 37. Възложителят може да прекрати едностранно договора и когато са настъпили 

съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на 

договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и 

предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на 

обстоятелствата. 

Чл. 38. При невъзможност от страна на Възложителя да осигури достъп до 

необходимата за изпълнение на предмета на договора документация, информация или 

инфраструктура, в определените за това технологични срокове за изпълнение на 

дейностите по договора, Възложителят преустановява временно изпълнението на 

настоящия договор с протокол за временно спиране. Изпълнението на договора се 

подновява с протокол след осигуряването на достъпа.  

XIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 39. „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на § 1, т. 14б от допълнителната 

разпоредба на Закона за обществените поръчки са обстоятелства, които са възникнали 

след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на 

страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и 

правят невъзможно изпълнението при договорените условия. 

Чл. 40. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била 

в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства. 

Чл. 41. Не са налице „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е 

вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то 

може да бъде преодоляно. 

Чл. 42. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на „непредвидени обстоятелства”.  

Чл. 43. (1) Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата 

страна за настъпването и възможните последици от „непредвидените обстоятелства” 

до 10 дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да бъде – 

удостоверено с представянето на сертификат от Българската търговско-

промишлена палата.  

(2) В случай, че уведомяването по предходната алинея не е било изпратено в 

договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би 

й дало настъпването на обстоятелство на непредвидени обстоятелства. 

Чл. 44. Докато са в сила непредвидените обстоятелства, изпълнението на 

задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 45. В случай на „непредвидени обстоятелства” и при условие, че някое от тях 

забави изпълнението на договора повече от един месец, Възложителят има право да 

прекрати договора, като в този случай Изпълнителят трябва да възстанови на 
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Възложителя всички суми, получени от него до датата на прекратяване на договора без 

лихва. 

ХІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 46. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Чл. 47. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, 

свързани с търговската дейност, техническите процеси или финанси на страните или 

във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 

характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се 

прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да 

представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл. 48. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 

да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е 

длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

(2)  Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

(3)  Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, 

а при непостигане на такова или при възникнали имуществени спорове между 

страните или по повод изпълнението на договора на основание чл. 117, ал. 2 от 

Гражданския процесуален кодекс, страните се договарят при евентуални съдебни 

спорове, такива да се разглждат пред компетентния съд в град Стара Загора съобразно 

правилата на родовата подсъдност. 

(4) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство.       

Чл. 49. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва: 

За Възложителя: "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД със седалище и адрес на 

управление град Стара Загора 6000, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, ............... и  

За Изпълнителя: ……………………………………………………………….. 

Чл. 50. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се 

смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния 

известен адрес. 
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Чл.  51. По смисъла на настоящия договор за «нередност» се счита: 

Всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното 

законодателства, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което 

има или би имало като последица нанасянето на вреда на бюджета на договора. 

Чл.  52. По смисъла на настоящия договор за «измама» се счита: 

Всяко умишлено действие, свързано с: 

 Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или 

документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от 

бюджета на договора. 

 Прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 

резултатите, споменати в предходната точка. 

 Разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати 

първоначално. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - 

три за Възложителя и един за Изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и пълно описание на предмета на 

поръчката;  

 

2. Приложение № 2 - Техническо предложение и Ценова оферта; 

 

3. Приложение № 3 -  Гаранция за изпълнение на договора (банкова гаранция или 

платежно нареждане); 

 

4. Приложение № 4 – Други (когато е приложимо).  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......................................              ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..............................  

                               /инж. Д. Д. Авджиев/                                             /.............................../ 

 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ................................ 

                                           /М. Т. Георгиева/ 

 

 

 

Съгласувал: 

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

/юрист/ 

 

 


