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ДОГОВОР
Днес, ___.___.2020 г. между
ОБЩИНА МОНТАНА с адрес: гр. Монтана 3400, ул. Извора №1, ЕИК 000320872, представлявана от Златко Софрониев Живков – кмет, и Юлия Димитрова Илиева – гл. счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
…………………………….
със
седалище
и
адрес
на
управление:
………………………………..,
ЕИК
…………………,
представлявано
от
………………………………, в качеството на ……………………….., от друга страна, наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“);
на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение №… на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на
автомобил при условията на финансов лизинг”.
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Предмет на настоящия договор е отдаване при условията на финансово-обвързан
лизинг на автомобил, наричан по-долу за краткост „АВТОМОБИЛЪТ”. Марката, моделът и спецификацията на АВТОМОБИЛЪТ, условията на доставка и лизинговите условия, са предмет на
приложенията към настоящия договор, представляващи негови неразделни части.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури АВТОМОБИЛЪТ при следните условия:
1. Гаранционно обслужване на лизинговата вещ, съгласно техническото предложение от тръжната процедура
2. Лизинговата вещ – АВТОМОБИЛЪТ.
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има изключителното право и задължение да придобие собствеността
върху АВТОМОБИЛА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да прехвърли собствеността
на АВТОМОБИЛА, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изпълнил всички условия за прехвърлянето. В
случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши дължимите плащания до падежа на последната лизингова вноска, той се задължава да върне АВТОМОБИЛА до 30 дни след тази дата. Собствеността
на АВТОМОБИЛА се прехвърля след изтичане на срока по погасителен план и при пълно изплащане на всички лизингови вноски по същия.
Чл. 4. Срокът за изпълнение на договора за обществената поръчка е, както следва:
1. Срокът за доставката на автомобил е … (……) месеца от получаване на възлагателно писмо за АВТОМОБИЛА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпрати възлагателно писмо за
АВТОМОБИЛА в срок до 6 месеца, считано от подписване на настоящия Договор.
2. Срокът на финансовият лизинг е 60 (шестдесет) месеца и започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 17 от настоящия договор.
Плащанията се извършват съгласно погасителния план.
II.
ЦЕНА. ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ
Чл. 5. (1) Цената за доставка на автомобилът, е в размер на … (……) лв. без ДДС, или общата цена по договора е … (……) лв. с ДДС съгласно Приложение №3 – Ценово предложе1
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ние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
(2) Размерът и броят на месечните лизингови вноски е съгласно Приложение №4 Лизингов погасителен план, неразделна част от настоящия договор.
(3) Първоначалната вноска по договора за лизинг е …% от цената съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, равняваща се на … (……) лв. без ДДС.
Чл. 6. Плащането на първоначалната вноска и всяка месечна лизингова вноска се извършва
по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................,
съгласно условията, посочени в приложение към настоящия договор.
Чл. 7. Размерът на лизинговите вноски се определя на база лихвен процент формиран на
база тримесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка в размер до 5% и не може да бъде променян едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на друго основание (при лихвен процент на база
EURIBOR), освен в случай че по време на срока на доставката на АВТОМОБИЛА или съответно на лизинговия период бъдат променени нормативните документи, уреждащи размера на
митата, акцизите, дължимите данъци, такси и др. В този случай лизинговата цена се коригира съответно с настъпилите нормативни промени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
данъчна фактура в съответствие с действащите нормативни разпоредби.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лизинговите вноски в срокове и размери, уточнени в приложенията към настоящия договор и погасителния план.
III.
ЗАСТРАХОВКИ
Чл. 9. Преди получаване на АВТОМОБИЛА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го застрахова в своя полза и за
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който заплаща застрахователната премия на Застрахователя. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя вида на застраховката и Застрахователя, ръководейки се от постигане
на максимална застрахователна защита, която задължително включва „Пълно автокаско”,
включително „Кражба”, „Гражданска отговорност” и „Застраховка на местата”. Застрахователните вноски за първата година се заплащат заедно с първата лизингова вноска.
Чл. 10. Ако срокът на сключените застраховки е по-кратък от срока на настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховките за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който внася
дължимата застрахователна премия заедно с абонаментната такса за монтирани защитни устройства (ако такива се дължат) не по-късно от пет дни преди изтичане на срока на първоначалната застрахователна полица.
Чл. 11. При предаване на АВТОМОБИЛА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу
подпис копие от застрахователния договор (сертификат) и от Общите условия на Застрахователя (оригиналът на застрахователната полица остава в ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), както и копие от договор (сертификат) за монтирано защитно устройство (ако има такова), които с предаването
им се превръщат в неразделна част от настоящия договор и стават задължителни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава пълномощно за определен срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (…… или
посочено в писмен вид от него лице, или лицето, вписано във фактурата), с което го упълномощава да управлява АВТОМОБИЛА в страната, да го представлява пред органите на МВР,
сервизите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и пред Застрахователя по повод настъпило застрахователно събитие, като по негово писмено искане му предостави правото да преупълномощава свои служители с дадените правомощия. При настъпване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
длъжен да предприеме всички необходими действия за реализиране на правата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пред Застрахователя. Пълномощното се подновява при липсата на задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 12. При настъпване на застрахователно събитие, с изключение на „Кражба”, отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се уреждат както следва:
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1. В случай че ремонтът се извършва в сервиз, който има сключен тристранен договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и застрахователя, разходите за ремонт по Описа – Заключение на Застрахователя са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се покриват от Застрахователя. Разходите за ремонт
извън Застрахователния опис са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не представи необходимите за пред Застрахователя документи, следствие на което последният откаже да изплати застрахователното обезщетение,
разходите за ремонта са изцяло за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След изплащане на застрахователното обезщетение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на изплатеното
обезщетение и има право да дозастрахова АВТОМОБИЛА за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до размера на стойността по застрахователната полица, при спазване на общите условия на същата.
2. В случай че ремонтът се извършва в сервиз, който няма сключен тристранен договор с производителя и Застрахователя, разходите за ремонт по описа – Заключение на Застрахователя, както и тези извън описа-заключение са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Застрахователното обезщетение се изплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същият е длъжен да застрахова АВТОМОБИЛА за своя сметка до размера на стойността по застрахователната полица, при спазване на
Общите условия на същата. Ако не стори това, всички щети, понесени по-късно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по тази причина, ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 13. В случай на застрахователно събитие „Кражба” или пълна щета, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с двустранен протокол прекратяват действието на договора. Право на Застрахователното обезщетение има ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ продължава да
изплаща вноските, съгласно погасителния план, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ получи застрахователното обезщетение от застрахователя и уреждат взаимоотношенията си по следния начин:
 След получаване на застрахователното обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако полученото застрахователно обезщетение е по-голямо от дължимите към момента на изплащането му суми (неизплатените главници по договора плюс всички други дължими и незаплатени
към момента на прекратяване суми по договора, както и начислено ДДС върху АВТОМОБИЛА,
за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да върне ползвания данъчен кредит във връзка с настъпилото застрахователно събитие), то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приспада дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
сума и му изплаща разликата.
 Когато застрахователното обезщетение, получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е по-малко от
дължимите към момента на изплащането суми, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати
разликата в срок до един месец от уведомяването му. От момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са изплатили един на друг дължимите суми и финансовите отношения между
тях са уредени, без нито една от страните да има задължения към другата, договорът се
прекратява.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска и пълна имуществена отговорност пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
случаите, когато:
 Управлява или отстъпи управлението на АВТОМОБИЛА на лица, които не притежават свидетелства за правоуправление или не са упълномощени по начина, описан в чл. 10 от
настоящия договор;
 Доказано е, че водачът е употребил алкохол или друго упойващо средство;
 При настъпило застрахователно събитие не осигури или не предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за защита на неговите интереси пред Застрахователя;
 АВТОМОБИЛЪТ е бил използван при извършване на умишлено престъпление, което
е установено от надлежните органи по предвидения от закона ред, при доказана вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 Други случаи, при които настъпилото събитие не се покрива от застраховката,
съгласно общите условия на застрахователната полица.
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IV.
ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да упражни правото си да получи АВТОМОБИЛА в срок до
… (……) календарни дни от писменото уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е
готов за получаване.
Чл. 16. Предаването на АВТОМОБИЛА се извършва в база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находяща се в гр.
Монтана, с приемателно-предавателен протокол, подписан от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лично
от титуляра по договора и фактурата или от негов пълномощник, въз основа на заверено
пълномощно за получаване на АВТОМОБИЛА.
V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да извести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за настъпилите промени в заявените при подписване на настоящия договор данни и обстоятелства
(но не по-късно от десет дни от промяната). В противен случай всички писмени уведомления
и кореспонденция, изпратени на посочения в настоящия договор адрес и до представляващите и управляващи общината лица, ще се считат за правилно адресирани и редовно връчени, с
произтичащите от това последици.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи АВТОМОБИЛА в изправно техническо състояние
и окомплектовка, в сроковете уточнени с приложение.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане на
лизинговите вноски, уточнени в приложение към договора.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички технически изисквания и указания на завода-производител за експлоатация на АВТОМОБИЛА по време на гаранционния срок, съгласно указание за експлоатацията им и сервизната книжка.
В противен случай гаранцията отпада и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно като всички вреди, които са възникнали вследствие на отпадналата гаранция са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да полага за АВТОМОБИЛА грижата на добър стопанин.
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да паркира АВТОМОБИЛА с включено защитно устройство
(ако има такова) и да не допуска регистрационният талон на АВТОМОБИЛА и принадлежащите
му ключове, имобилайзери и ключове или дистанционни за защитни устройства да остават в
АВТОМОБИЛА.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се освобождава от задължението за плащане на дължимите лизингови вноски по този договор при задържане или конфискация на АВТОМОБИЛА от органите на
властта.
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде АВТОМОБИЛА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 (пет)
дни от развалянето на договора или едностранното му прекратяване по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не стори това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще счита АВТОМОБИЛА за откраднат и
ще уведоми органите на МВР с произтичащите от това последици. Предаването на АВТОМОБИЛА и оценяването на неговото състояние се извършва с приемателно-предавателен протокол, като при констатиране на повреди или липси, непокрити от редовно заведена пред Застрахователя щета, същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в рамките на срока на настоящия договор да извършва техническо обслужване и ремонт на АВТОМОБИЛА в оторизираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ автосервизи.
Чл. 26. В случай на повреда, погиване или кражба на АВТОМОБИЛА в резултат на събитие,
непокрито от застраховката или непризнато от застрахователя за щета, рискът е за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същият не се освобождава от задължението за плащане на дължимите лизингови вноски по договора.
Чл. 27. В случай на кражба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми по най-бързия начин,
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но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа, полицията, Застрахователя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
да предаде на последния регистрационния талон и прилежащите към АВТОМОБИЛА ключове.
В противен случай, съгласно застрахователните условия, Застрахователят има право да не
признае застрахователното събитие “Кражба” и да откаже изплащането на застрахователното
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на откраднатият АВТОМОБИЛ по застрахователната полица, увеличена с дължимите
към датата на кражбата лихви, като се вземат предвид платените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до този
момент вноски.
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови в срок от 15 (петнадесет) дни от изпращането
на уведомление всички суми, дължими за наложени глоби и административни наказания,
съобщенията за които са изпратени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като собственик на АВТОМОБИЛА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен до прехвърляне на собствеността на АВТОМОБИЛА да възстановява на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплатените от него за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по застраховка “Гражданска отговорност” и Пътен данък за всяка следваща година.
Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да следи за валидността на издаденото пълномощно за управление на АВТОМОБИЛА и своевременно да изисква неговото подновяване. При напускане
на служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упълномощен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да управлява АВТОМОБИЛА,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да върне оригинала на
пълномощното, издадено на името на напусналия служител.
VI.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде по този договор АВТОМОБИЛ, в техническа
изправност и окомплектовка. С предаването на АВТОМОБИЛА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички права и задължения, свързани с гаранционния и извънгаранционен
сервиз на същия.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави АВТОМОБИЛА, окомплектован с всички необходимите документи за извършване на регистрация.
Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде АВТОМОБИЛА с монтирано за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ защитно устройство, съгласно изискванията на Застрахователя, да определи Застрахователя и вида на застраховката.
Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% (едно на сто) от
стойността на началната вноска за всеки ден закъснение при предаване на АВТОМОБИЛА след
изтичане срока на доставка, уточнен в приложение.
Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прехвърли собствеността върху АВТОМОБИЛА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в сроковете по чл. 3 от настоящия договор, след изплащането на всички лизингови вноски и погасяване на възникналите по смисъла на настоящия договор други задължения
за съответната машина до съответния срок, като разноските по прехвърлянето (нотариална и
местна такса, вписване и пр.) са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Като задължително условие за
прехвърляне собствеността върху АВТОМОБИЛА е обстоятелството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да е възстановил изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените от него разходи, които по договор са за сметка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с подновяване срока на застраховката след изтичане на първоначалната застрахователна полица, както и за дозастраховането на АВТОМОБИЛА в случаите на
изплатено обезщетение по частична щета (ако има направени такива разходи).
VII.
ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 34. При просрочване плащането на лизинговите вноски или други суми по договора
съгласно графика, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за забава върху
неплатената сума за времето на просрочието.
Чл. 35. При неплащане на 3 (три) лизингови вноски в предвидения срок по погасителния
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план, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора, като отправи писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която дава подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока ще смята договора за развален.
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 36. (1) При подписването на настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договорните задължения, в размер на …
(……) лв., представляваща 3% (три на сто) от стойността на договора по чл. 5, ал. 1. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност най-малко 1 (един) месец след изтичане на крайния
срок за доставка на АВТОМОБИЛА, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Оригиналът на гаранцията трябва да е предоставен
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подписване на настоящия договор. Предоставянето на гаранцията за изпълнение е условие за подписване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влизане в сила
на Договора.
(2) Ако гаранцията за изпълнение на договора е представена под формата на банкова
гаранция, то същата следва да бъде издадена само в един оригинален екземпляр, който се
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се държи от него. Гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30дневен срок от подписване на приемо-предавателния протокол за доставка на АВТОМОБИЛА.
Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката-издател на гаранцията да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че услугите, предмет на настоящия договор, не са изпълнени съгласно неговите клаузи. Банковите разходи по
откриването, обслужването и евентуалното усвояване на банковата гаранция са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 37. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е представена като парична сума,
същата се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30-дневен срок от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка на АВТОМОБИЛА.
IX.
АДРЕСИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗВЕСТИЯ
Чл. 38. Всички известия между страните ще се смятат правилно адресирани, ако са изпратени на адреса на съответната страна. Всяка от страните е длъжна да уведоми своевременно
(най-късно в десетдневен срок) другата за настъпила промяна в така посочения в настоящия
договор адрес.
Чл. 39. От условията по предходния член ще се ползва и всяко трето лице, придобило права
по този договор спрямо някоя от страните.
Чл. 40. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им, произтичащи от този договор, всяко писмено известие и друга кореспонденция, изпратени по пощата с препоръчано
писмо или телеграма или директно на посочения по-горе адрес за кореспонденция, ще се
считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици,
свързани с получаването, ако има настъпила промяна на посочения адрес за кореспонденция
на съответната страна и същата не е уведомила своевременно другата за това.
X.
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1
Чл. 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те Подизпълнител/и в проведената процедура по ЗОП.
Чл. 42. Предвиденият подизпълнител в офертата … (наименование и правно-организационна
Условията на настоящия раздел се прилагат само, ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще ползва
подизпълнител/и
1
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форма и индивидуализираща информация) извършва: следните видове работи от предмета на
поръчката:
- …… (посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на конкретния подизпълнител), представляващи …% (… на сто) от стойността
на обществената поръчка (посочва се частта от предмета на поръчката и процентното
изражение).
Чл. 43. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
Чл. 44. 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
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
Чл. 45. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 44 от договора.
Чл. 46. (1) В срок до 3 (три) дни от сключването 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 доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54 от ЗОП.
Чл. 47. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Чл. 48. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя/ите.
(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е
извършена от подизпълнителя.
(3) В случай на сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва
окончателното плащане по договора, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е
заплатил на подизпълнителя/ите всички работи, приети по реда на ал. 1. Тази алинея не се
прилага в случаите по ал. 2.
Чл. 49. (1) 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.
(2) Разплащанията по ал. 1 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.
(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
XI.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 50. Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по отношение на
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всякакъв вид информация, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението
на настоящия договор.
Чл. 51. Всички спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения по договора,
включително и тези във връзка с неговото тълкуване, действителност и прекратяване, ще се
решават от страните в дух на взаимно разбирателство и добра воля, със споразумение, а при
непостигане на такова – от компетентния български съд.
Чл. 52. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните норми на
действащото законодателство, регламентиращи тези отношения – Търговски закон, Закон за
задълженията и договорите и пр.
Чл. 53. Страните по настоящия договор не могат да го променят или допълват, освен в случаите по чл. 116 и сл. от ЗОП.
Чл. 54. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните.
Чл. 55. В случай че Общи условия и тарифи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за финансов лизинг съгласно
Приложение №5 противоречат на клаузите на настоящия договор, водещи са клаузите на
договора.
Чл. 56. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение №1 Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Приложение №2 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение №3 Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение №4 Лизингов погасителен план;
Приложение №5 Общи условия и тарифи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за финансов лизинг

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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