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ПРОЕКТ 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КЛОН  - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА МНОГОЛЪЧЕВ ЕХОЛОТ И ПРОГРАМНА АПАРАТУРА” 

 

  

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ......................... 

 

 

 

Днес, ................ 2014 г., в гр. Варна, между: 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, КЛОН – 

ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”, със седалище и адрес на управление гр. Варна, пл. „Петко 

Славейков“ № 1, рег. по ф. д. № 13159/2004 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Румен 

Арабаджиев – Директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

 и 

 

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

на управление …………………………..………………., рег. по ф. д. № …………./………….. г. по 

описа на ……………………………………….. съд, БУЛСТАТ/ЕИК …………………….., 

представлявано от ……………………………………………………….. – ……………………, 

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 

 се сключи настоящият договор за следното: 

 

                                         І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изпълни предмета 

на този договор в съответствие с клаузите на договора и при условията на техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са 

неразделна част от този договор. 

 (2)  Предметът на договора включва: 

1. доставка на 1 (един) брой многолъчев ехолот и прилежащото оборудване: 1 (един) 

брой сензор за отчитане хоризонтални и вертикални движения, направление на движение и 

позициониране на кораба в реално време; 1 (един) брой сензор за измерване на скоростта на 

звука във водата в приантенното пространство; 1 (един) брой прибор за измерване на скоростта 

на звука във водната колона; 

2. съпътстващ софтуер и документация; 
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3. монтаж, инсталиране, тестово пускане в експлоатация на доставеното оборудване и 

софтуер; 

4. обучение на служителите; 

5. гаранционна поддръжка. 

 

Чл.2. Този договор се сключи на основание и при условията на проведена открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка, съгласно Закона за обществените 

поръчки. 

                              

                                                 ІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.3. Мястото за изпълнение на доставката и дейностите по чл. 1, ал. 2 от договора е: 

община Варна, град Варна, Пристанище Варна.  

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.4. (1) Общата стойност на този договор, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на …............…….. лева, без ДДС.  

(2) Стойността на договора и единичните цени са окончателни и не подлежат на 

актуализация. 

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

банков път в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателния протокол по чл. 12, ал. 2 срещу представяне на оригинална данъчна фактура, 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случаите, когато е начислена неустойка при условията на настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение след получаване на внесената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако гаранцията за 

изпълнение не е достатъчна за събиране на дължимата неустойка. 

(3) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват след представяне на 

необходимите документи, по следната банкова сметка: 

IBAN: ……………………….. 

BIC код: …………………….. 

Банка: ……………………….. 

  

ІV. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.6. (1) Срокът за изпълнение на настоящият договор е до 70 (седемдесет) календарни 

дни и започва да тече от датата на неговото подписване. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя апаратурата и софтуера, обект на този договор в срок до 40 

(четиридесет) дни след подписване на договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва монтаж, инсталиране, тестово пускане в експлоатация на 

доставените апаратура и софтуер и обучение на служителите в срок до 30 (тридесет) дни след 

подписване на приемaтелно-предавателния протокол по чл. 12, ал. 1.  

 

                             V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  
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 1. да приеме доставките, предмет на договора, в случай че съответстват на техническите 

спецификации, неразделна част от този договор. 

 2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в този договор цена в уговорените срокове 

при пълно, качествено и навременно изпълнение на предмета на договора. 

           Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да осъществява контрол по изпълнение на договора като не възпрепятства работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. да получи пълно, качествено и навременно изпълнение на предмета на договора в 

уговорените срокове и при условията на настоящия договор, включително приложенията към 

него, а ако не са спазени изискванията за изпълнение, да откаже приемане и да иска 

отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. да прекрати едностранно договора ако в резултат на непредвидени обстоятелства, 

включително и невъзможност за осигуряване на финансиране, възникнали след сключването на 

договора, в резултат на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите 

задължения. За това той трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три работни дни от 

възникване на обстоятелствата. Прекратяването става с двустранно подписан протокол за 

уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.   

 

                        VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да извърши доставките и изпълни задълженията си по чл. 1, ал. 2 от договора, 

качествено и съобразно техническите изисквания към изпълнението на поръчката в 

съответствие с офертата за участие в процедурата, при спазване на указания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно условията и сроковете на настоящия договор;  

  2. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяването на контрол от негова 

страна върху изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2. 

 Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор; 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие при изпълнение на договора. 

 

VІІ. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.11. (1) Предаването и приемането на оборудването и документацията към него, 

предмет на настоящия договор, се извършва на база подписани приемо-предавателни протоколи 

от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се назначават със заповед на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задача да приемат изпълнението на договора и да подпишат всички 

необходими приемо-предавателни протоколи.  

 Чл.12. (1) При доставката на оборудването и софтуера се извършва проверка за 

наличност, окомплектованост и състояние на същите, за което упълномощените представители 

на двете страни подписват приемателно-предавателен протокол за доставка. Собствеността на 

оборудването и софтуера, обект на този договор, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване без забележки на приемателно-предавателния протокол по 

предходното изречение. 

(2) След завършване на доставката, монтажа, инсталирането, тестването и обучението на 

служителите, се извършва проверка на качеството на извършените дейности, за което 
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упълномощените представители на двете страни подписват приемателно-предавателен 

протокол.  

(3) След изтичане на срока за гаранционна поддръжка по чл. 16, ал. 1 представителите на 

двете страни подписват приемателно-предавателен протокол за окончателно приемане 

изпълнението на договора. 

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме доставката, когато не отговаря на 

техническите спецификации.  

 (2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

подходящ срок за коригиране, което е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.14. В случаите по чл. 13, ал. 2, когато не е възможно да се извършат корекции или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не ги извърши в указания срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT може: 

 1. да възложи изпълнението на друг избран от него изпълнител, като задържи сумата за 

разходи от гаранцията по чл. 15, ал.1; 

 2. да задържи сумата, съответстваща на обема на некачествено извършената работа от 

гаранцията по чл. 15, ал. 1. 

  

VІІI. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

Чл.15. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 3 % от 

стойността на поръчката или представя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 3 % от стойността на поръчката, и за 

срока за изпълнение на договора, съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по предходната алинея в срок до 5 (пет) 

работни дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 30, ал. 1 и подписване на констативния 

протокол по чл. 12, ал. 3. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по ал. 1 за срока 

по предходната алинея. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумата, 

представляваща гаранция за изпълнение на договора. 

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка на оборудването и 

софтуера обект на договора, при условията на офертата за участие и техническите изисквания за 

изпълнение на поръчката, за срок от .......... месеца от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по чл. 12, ал. 2. 

(2) Гаранционните условия и текущата поддръжка на оборудването са съгласно офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

(4) За проявените дефекти през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни след писменото уведомление, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняване на 

дефектите, която следва да завърши в минималния технологично необходим срок.  

(5) Гаранционното обслужване се извършва локално, а при необходимост в собствена 

или упълномощена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сервизна база. 

 (6) В случай на необходимост от ремонт за срок повече от 30 (тридесет) дни в сервизна 

база, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оборотно оборудване, за да се осигури надеждна работа на 

системата.  
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 (7) В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 месеца от датата на 

подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 12, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да подмени всички дефектирали гаранционни компоненти с нови, които са със 

същите характеристики или по-добри. 

(8) След изтичането на срока по ал. 7, при невъзможност да се отстранят дефекти, появили 

се в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралото оборудване с ново за своя 

сметка, което е със същите характеристики или по-добри. 

 

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

  

Чл.17. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор поради непредвидимо или непредотвратимо събитие, възникнало след сключване на 

договора и засягащо пряко изпълнението му, той е длъжен в тридневен срок от възникване на 

събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде 

потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила.  

(2) С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След 

преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес за 

изпълнението му, договорът се възстановява като срока му се удължава с времето, през което е 

била налице непреодолимата сила. 

Чл.18. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен.  

 

X. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.19. (1) При забава на изпълнението на задължение по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %  от стойността 

на договора. 

 (2) При пълното неизпълнение на задължение по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.  

 (3) При некачествено или частично изпълнение на задължение по този договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на договора.  

Чл.20. (1) Размерът на дължимите неустойки се прихваща от сумата на внесената 

гаранция за добро изпълнение. В случай, че гаранцията за добро изпълнение не покрива изцяло 

дължимата неустойка, разликата се превежда по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорената 

неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси обезщетение в пълен размер по общия 

гражданскоправен ред. 

(3) Вземанията за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен 

от действащите нормативни актове.  

 

                                    XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.21. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изпълнение на задълженията на страните по договора; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. при хипотезата на чл.14, т. 1 от договора; 

4. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация; 



                                                                                                                  
                                                                                                                       

 6

5. с предизвестие от 14 дни при наличието на обстоятелство по чл. 8, т. 3 от договора, 

като към момента на прекратяване на договора по тази точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

заплащане на извършеното до момента. 

Чл.22. (1) Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или 

забавено изпълнение съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство. 

 (2) При разваляне на договора, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено 

предизвестие до другата страна. 

Чл.23. При прекратяване на този договор при условията на чл. 21, т. 4 и чл. 24, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение в пълния й размер. 

Чл. 24. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменяне 

и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с 

приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова 

приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се 

прекратява, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30% 

от стойността на договора. 

Чл.25. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен 

да изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ХІI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.26. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 

този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 

изпратени на адреса на съответната страна по пощата (с известие за доставяне), чрез куриер (с 

подписана от премащата страна товарителница), по факс или предадени на ръка, срещу подпис 

от приемащата страна. 

(2) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следват: 

1. За Възложителя: .................................... 

2. За Изпълнителя: ............................................. 

(3) 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. 

Чл. 27. (1) Страните третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по 

повод изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма договора 

или част от него, както и всякаква информация, станала му известна във връзка с изпълнението 

на договора на трети лица. освен пред свои служители. Разкриването на информация от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пред негов служител или наето лице, се осъществява само в необходимата 

степен за целите на изпълнение на договора. 

(3) С подписването на настоящия договор страните подписват и Споразумение за 

поверителност, неразделна част от същия. 

Чл.28. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на този договор, се решават по 

взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред 

компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК. 

Чл.29. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, както и 

цялото действащо законодателство (законови и подзаконови нормативни актове), имащо 

отношение към договора. 
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 Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка страна и влиза в сила от неговото подписване. 

 

Неразделна част от договора са: 

1. Техническа спецификация на Възложителя. 

2. Ценова оферта и техническото предложение на Изпълнителя, заедно с всички 

приложения към тях.  

3. Документ за внесена / учредена гаранция за изпълнение на договора. 

4. Доказателства по чл. 47 от ЗОП. 

5. Споразумение за поверителност. 

 

 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                            За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Румен Арабаджиев 

Директор на  

Клон - ТП „Пристанище Варна“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


