
Д О Г О В О Р

За „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВА БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ 
ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КРЪВОДАРЯВАНЕТО В 
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ -  ПЛОВДИВ”

Д н е с , г о д .  в гр. Пловдив между:

1). РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ПЛОВДИВ”, ЕИК
000463742, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Бул. „България” № 234Б, 
представляван от Директора Д-р Соня Джевизова, нарична по-долу за краткост 
'‘ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и

2). „ХААС-60” ЕООД, ЕИК 115030769 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 
бул. ’’България” 121, представлявано и управлявано от Мисак Ениджелян -  управител, 
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 14, ал.4, т.2 и чл. 101е от Закона за обществените поръчки, след 
определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект „ДОСТАВКА И 
ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВА БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ ЛЕКОТОВАРНИ 
АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КРЪВОДАРЯВАНЕТО В РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ -  ПЛОВДИВ”
-  ПЛОВДИВ” се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, прехвърли правото на собственост и 
предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ два броя автомобили, подробно описани в техническата 
спецификация и техническата оферта, неразделна част от договора срещу цена, която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да му заплати в размера и при условията, уговорени по-долу в 
настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2 Настоящият договор влиза в сила от деня следващ датата на неговото подписване 

и включва всички предложения от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на които е 
определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ. Настоящият договор продължава действието си до изтичането 
на най-дългия гаранционен срок предвиден в него.

Срок за доставка: 90 дни от датата на подписване на настоящия договор.
Еаранционен срок: 4 години или 150 000 км.
Допълнителни гаранции: 12 години срещу пробив от ръжда

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3.(1) Цената на всеки един от двата броя автомобили е:

- за Caddy Kombi: 25 000,- лв (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС, съответно 30 000,- 
лв (тридесет хиляди) лева с ДДС;

- за Caddy Maxi Kombi: 29 999,67 лв (двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет 
и девет лева и 67 стотинки) без ДДС, съответно 35 600,- лв (тридесет и пет хиляди и 
шестстотин) лева с ДДС;

Общата стойност на двата автомобила е: 54 666,67 лева (петдесет и четири хиляди 
шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) БЕЗ ДДС, съответно 65 600,- лв (шестдесет 
и пет хиляди и шестстотин) лева с ДДС;



(2) Посочените в настоящия договор цени са окончателни и остават непроменени за 
срока на действие на договора.

(3) В цената по ал. 1 са включени всички разходи за изпълнение на доставката, 
включително, но не само митни сборове, разходи за гаранционна поддръжка, транспортни 
разходи до мястото посочено за доставка, дислокация, демонстрации, регистрационни такси, 
такси за прехвърляне на собствеността и други, както и регистрации и други.

(4) Неразделна част от настоящия договор е и ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

Чл. 4. (1) Заплащането на цената по договора осъществява чрез едно авансово плащане 
в размер на 100% от цената на автомобилите.

Всички плащания се извършват по банков път - на посочена от Изпълнителя банкова 
сметка след представяне на следните документи:

- проформа фактура

IV. СРОК ЗА ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ
Чл. 5. (1) Крайният срок за доставка е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

деня следващ датата на сключване на договора.
(2) Приемо-предаването на доставените автомобили се извършва с приемо- 

предавателен протокол.
(3) Преди доставката Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, в срок от 2 дни, 

за конкретната дата и час, на която ще осъществи доставката.

V. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 6. Собствеността и риска от погиване или повреждане на доставените автомобили, 

преминават при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след регистрация на територията на страната и 
подписването на приемателно-предавателен протокол.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1/ да достави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ два броя автомобили, описани в 

техническата спецификация, неразделна част от договора, технически изправни, отговарящи 
на техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условията по този договор.

2/ да издаде фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пълната стойност на извършената доставка 
на предадените автомобили.

3/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, чието предоставяне е 
декларирал по време на провеждане на процедурата за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ.

4/ да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец, 
качествено, в срок и без отклонения, съгласно одобрената оферта.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1/ да получи договорената цена на автомобилите, при условията на този договор.
2/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставката.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1/ да заплати цената на автомобилите, при условията на този договор.
2/ да спазва изискванията за експлоатация, с които е запознат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3/ през гаранционния период да не извършва отстраняване на възникнали повреди 

лично или в неоторизиран сервиз.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката качествено, в срок и без 

отклонения.
2/ при откриването на скрити недостатъци, които не могат да бъдат отстранени:
- да върне доставените автомобили на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получи обратно цената 

заедно с разноските и вредите си от покупката, или
- да получи други, качествени автомобили от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



VII. ГАРАНЦИИ
Чл. 11. Предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове както следва:
- За Caddy Kombi - 48 месеца , считано от датата на подписване на приемателно - 

предавателен протокол или 150 000 изминати км;
- За Caddy Maxi Kombi - 48 месеца , считано от датата на подписване на приемателно 

- предавателен протокол или 150 000 изминати км;
Чл. 12 (1) При поява на дефекти, в срока по предходните точки, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице уведомява писмено за това 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранционният срок спира да тече от датата на писменото уведомяване до 
отстраняването на повредите.

(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури аварийна 
техническа помощ.

(3) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури постоянна 
“гореща линия” (телефон, факс, куриерска поща или e-mail) за техническа помощ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица -  в рамките на гаранционния срок 
предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за качественото и своевременно отстраняване на 
възникналите дефекти или повреди. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на 
правилната работа на автомобилите пред представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да организира и извърши своевременно стандартно 
техническо обслужване в гаранционния период. График за периодичността на тези 
обслужвания се представя при доставката.

(7) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил 
уведомен писмено в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени 
некачествените компоненти или оборудване с ново/и или със същите с по-добри 
характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за използване по предназначение. Всички 
разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 12. При забава или неизпълнение на задължение по договора за страната, която 

дължи плащане на парична сума към другата страна, неустойката е в размер на законната 
лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден, считано от договорената дата на 
плащане.

Чл. 13. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по-голяма от изплатените по реда на този раздел неустойки.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. Договорът се прекратява:
(1) с изпълнението му;
(2) по взаимно съгласие на страните, отразено в двустранен протокол.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след стартиране на изпълнението му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 16. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства



като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи ..събития от 
извънреден характер” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон и 
ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия дс г: н : г В 
тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното 
време, в течение на което действат такива обстоятелства.

(2) Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен д о к у м ен т  от 
компетентните органи и се фиксира чрез двустранен протокол между страните.

Чл. 17. (1) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по 
този договор поради непредвидени обстоятелства е длъжна незабавно:

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 
неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства 
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото 
предполагаемо времетраене;

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 
понесените вреди и загуби.

(2) Докато трае събитието от извънреден характер, изпълнението на задължението се
спира.

(3) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за 
изпълнението на договора.

(4) Липсата на парични средства не представлява събития от извънреден характер.
(5) Определено събитие не може да се квалифицира като “събития от извънреден 

характер”, ако:
1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала 

добросъвестно задълженията си по този договор.
2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 

всички разумни грижи.
(6) При настъпване на събития от извънреден характер, неизправната страна, която е 

била в забава не може да се позовава на същата и не се освобождава от отговорност за 
неизпълнение на задълженията си по настоящия договор.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, 

Търговския закон, ЗОП и действащото законодателство на Република България.
Чл. 19. Споровете по изпълнението на договора се решават чрез преговори. При 

непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред, при прилагане на българското 
право.

Чл. 20. (1) Всичкр! допълнително възникнали въпроси след подписването на договора 
ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения, ако не са в 
противоречие с чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

(2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна 
на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от 
настъпване на промяната.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един -  за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неразделна част от него е Техническата 
спецификация, Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛН!


