
ДОГОВОР
№ 1410/04.05.2015

Днес, 04.05.2015 г., в с. Нареченски бани, във връзка с проведена обществена
поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с
предмет: „ Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на МБДПЛР- Св.
Богородица, с. Нареченски бани, област Пловдив“, както и на основание чл.101е от
ЗОП и утвърден Протокол от 04.05.2015 год. за раглеждане, оценка и класиране на
офертите на участниците за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава осем
„А“ от ЗОП с предмет „Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на МБДПЛР –
Св. Богородица, с. Нареченски бани, област Пловдив“, между:
1.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ Св. Богородица“ ЕООД, с адрес: с. Нареченски
бани, област Пловдив, ул. „Панорама“ №8, ЕИК: 115610409 , представлявана от д-р
Атанас Тилев- управител и  Димитър Паунов- главен счетоводител, наричана за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. СОФИЯ ФРАНС АУТО – ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ-1
АД, със седалище и адрес на  управление:гр. София, бул. Цариградско шосе 10-ти км.,
пк.1113, ЕИК 175388831, представлявано от Стоян Грудев Желев, в качеството му на
член на съвета на директорите на СОФИЯ ФРАНС АУТО ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН
КОМПЛЕКС СОФИЯ-1 АД, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за
следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да

достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един брой нов автомобил за нуждите на „ МБДПЛР- Св.
Богородица„ срещу заплащане от Възложителя. Доставката е на автомобил марка
ПЕЖО със следните технически характеристики:

Модел: 3008 ACTIVE 1.6HDI 115 BVM6 BUSINESS
Двигател с обем: 1598 куб. см.
Шаси №: VF30U9HD8ES211277
Двигател: №10JBER0174213
Цвят: сив металик /Vapor Grey/
Брой места: 5 ,
Както и с други характеристики, описани и отговарящи на техническите параметри,

представени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ( „Предложение за изпълнение на
поръчката- Образец № 7), съставляваща неразделна част от този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява поръчката при спазване клаузите на настоящия
договор, Техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Предложението за изпълнение
на поръчката на участника, избран за изпълнител - Образец № 7, Ценовото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Образец № 8, които са неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.



Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обща стойност 34617.51 (словом: тридесет и четири хиляди
шестстотин и седемнадесет и 0.51) лвева без ДДС или 41541.00 (словом: четиридесет и
една хиляди петстотин четиридест и един и 0.00) лева с ДДС, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Образец № 8, неразделна част от настоящия
договор.

(2) Заплащането се извършва въз основа на следните представени документи от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Фактура;
2. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол от страните по договора за

доставката на автомобила.
(3) Заплащането ще  се извършва по банков път, еднократно и в пълен размер, в срок

до края на месеца, следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ. Първичният
документ следва да съдържа всички необходими реквизити, съгласно Закона за
счетоводството.

1. Заплащането на възнаграждението по ал. 1 ще се извършва по банков път по
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка:

КЛОН/ОФИС: Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG19STSA93000017262838
BIC: STSABGSF
2.Фактурирането следва да се извършва по реквизити и данни за фактура, които

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя в Заявката за доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.Банковите разходи по превода са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите
за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 6, т.11 от настоящия
договор.

(4) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 ще се извърши за сметка на
„МБДПЛР – Св. Богородица“, с. Нареченски бани, област Пловдив.

(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор.

III.  МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

Чл.3. (1) Мястото на доставяне на автомобила е територията на с. Нареченски бани,
област Пловдив.

(2) Срокът за доставка на автомобила е 0.125 (нула цяло сто двадесет и пет)
календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката- Образец № 7.

* Под срок за доставка се разбира предложеният от участника срок, посочен в
календарни дни, включващ времето от момента на получаване на Заявка от
Изпълнителя за доставка на автомобила, до окончателното му доставяне.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



Чл.  4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни доставката на автомобила на

посоченото в чл. 3, ал. 1 от договора място на доставяне, качествено и без отклонения;
(2) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни доставката в срока посочен в чл.

3, ал. 2 от договора.;
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от Техническите изисквания на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да откаже
приемането на извършената доставка, както и да откаже да заплати съответното
възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения, съгласно
настоящия договор;

(4) Да получи необходимите за регистрацията на автомобила документи.

Чл. 5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение, съгласно

условията на настоящия договор;
(2) Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да предоставя

нужните сведения и указания своевременно при възникване на необходимостта от
предоставяне на информация;

(3) Да приеме доставката по реда на чл. 3, ал. 2 от настоящия договор, ако отговаря
на договорените изисквания.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното в чл. 2, ал.1 от този договор възнаграждение, при

условията и в сроковете, предвидени в договора;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за

качественото извършване на услугата.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да предаде необходимите за регистрацията на автомобила документи;
2. Да следи и докладва за нередности при изпълнение на договора;
3. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че автомобилът е доставен и може да

бъде приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на чл. 8, ал. 1 от настоящия договор.
4. Да извърши доставката на автомобила в посочения в чл. 3, ал. 2 от настоящия

договор срок.
5. Да извърши доставката на уговореното в настоящия договор място на доставяне.
6. Да достави автомобилът, предмет на настоящия договор, отговорящ на

техническите параметри, представени в ''Предложението за изпълнение на поръчката''.
7. Да осигурява гаранционно обслужване на доставения автомобил по ал. 1 в

рамките на гаранционния срок по чл. 9, ал. 1 от настоящия договор, считано от датата
на подписване на двустранния приемо- предавателен протокол от страните по договора.

8. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани
с договора, през периода на изпълнението му. Във връзка с това, освен с предварително
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нито лицата, наети
или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават
по никакъв повод, на което и да е лице или организация поверителна информация, която
им е предоставена, или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват, каквато
и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на
услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в процеса на
поръчката;

9. Да освободи за своя сметка от отговорност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от всички правни
действия, искове и жалби на трети страни, включително на лицата, наети или
ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди,
дължащи се на действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с
извършването на поръчката, включително нарушения на действащото законодателство
или накърняване правата на трети страни във връзка с патенти, търговски марки и други
форми на интелектуална собственост, вкл. авторски права;

10. Да осигурява и предоставя при поискване всички разходно-оправдателни
документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с изпълнението на
дейностите по настоящия договор, за период от три години след изпълнението му.

11. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор и да
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА.

Чл. 8. (1) Предаването и приемането на автомобила, предмет на договора, се
извършва с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, след
проверка за: отсъствие на явни недостатъци, представяне на документите, посочени в
чл. 7, ал. 1 от настоящия договор и съответствие на автомобила с техническите
спецификации, представени в Техническото предложение   на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При констатиране на явни недостатъци, липси относно документите и /или
несъответствие на автомобила с техническите спецификации, представени в
Предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
откаже да подпише приемо-предавателния протокол. В тези случаи, страните подписват
двустранен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или
несъответствия и се посочва срокът, в който ще бъдат отстранени. След отстраняване на
недостатъците, липсите и/или несъответствията, страните подписват двустранен
приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(3) Собствеността и риска върху автомобила преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на приемането му, вписана в приемо-предавателния
протокол по ал. 1, респективно по ал. 2 от настоящия договор.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК  И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Чл. 9. (1) Автомобилът, предмет на настоящия договор има фабрична  гаранция в
размер на 60 (шестдесет)месеца или 100 000 км, което настъпи първо, считано от датата
на приемо-предавателния протокол, която гаранция обхваща, както автомобила в
неговата цялост и естествено предназначение, така и неговите възли и компоненти.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките на гаранционния срок да поема
разходите по подмяна на дефектиралите части и/или повреди, които условията на
гаранцията покрива, съгласно гаранционните условия, представени в Предложението за
изпълнение на поръчката- Образец № 7 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с настоящия договор, да осигури на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сервизно обслужване на доставеният автомобил в гаранционния
срок посочен в ал. 1, считано от датата на подписване на протокола по чл. 8, ал. 1 от
настоящия договор.

(4) Условията на гаранцията са детайлно уточнени в гаранционните условия,
неразделна част от настоящия договор, съгласно Предложението за изпълнение на
участника, избран за изпълнител.

VIII. НЕУСТОЙКИ.

Чл. 10. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави автомобилът, предмет на настоящия
договор в срока по чл. 3, ал. 2, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0.1% от сумата по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от
цената на договора.

(2) Изплащането на неустойката не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно
действащото законодателство в Република България.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Чл. 11. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените
вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени
обстоятелства.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(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 непредвидени обстоятелства., 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 непредвидените обстоятелства При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.

(5) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(6) Не представляват „непредвидени обстоятелства” събития, причинени по
небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови
представители и/или служители, както и недостига на парични средства на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден
характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните,
които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при
договорените условия по смисъла на § 1. б.14б от ДР на ЗОП.

X. СПОРОВЕ.

Чл. 12. (1) Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях.



(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.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 13. (1) Действието на този договор се прекратява:
1.С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената

работа.
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на някое от договорните

задължения.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие до

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във финансирането, извън
правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати.

XII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 За всички неуредените въпроси от настоящия договор, се прилагат
съответните разпоредби на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването
му.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1) Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 7;
2) Ценово предложение - Образец № 8;
3) Гаранционни условия на автомобила.

При подписване на настоящи договор се представиха следните документи:
1. Документ за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а“,“б“,“в“,“г“ и

„д” от ЗОП (свидетелство за съдимост);
2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП;
3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „МБДПЛР- Св. Богородица               …………………………………

……………………………………….                               ………………………………….
( Д-р Атанас Тилев)

………………………………….

Главен счетоводител:…………………….
(Д. Паунов)


