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П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р  

   

Днес, ...……........…….....2019 г., в гр. София, между 

1. Селскостопанска академия София, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1373, ул. „Суходолска” №3, ЕИК 000662107, представлявана от проф. д-р инж. 

Мартин Банов и Сашка Георгиева – Гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 и 

2. …...............................……..,  със седалище и адрес на управление: гр.…………, с 

ЕИК …………, представлявано от …………. – ……….. (качество на представляващия 

изпълнителя/обединението),  наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

след събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 от ЗОП, се сключи настоящият 

договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка на 

лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи, за нуждите на 

поделенията на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проект: Национална 

научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България” на 

Министерство на образованието и науката”, Обособена позиция......................, съгласно 

условията на настоящия договор, пълното описание на предмета на поръчката и 

техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката и 

предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта-техническо предложение. 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да променя количествата в заявките за целия 

период на действие на договора, в рамките на договорените количества, в зависимост от 

потребностите и финансовата си обезпеченост. 

Количествата, посочени в техническата спецификация, са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не се задължава да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на поръчката се 
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определя от обема на конкретните заявки от съответното структурно звено на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 3. Изпълнението на доставките по договора се удостоверява с двустранно подписани от 

страните приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи вида и количеството на 

доставените продукти. 

  

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4 (1) Единичните цени на продуктите са определени в Ценовата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляваща неразделна част от  настоящия договор. 

(2)  Цените са определени при условия на доставката до краен получател. 

Чл. 5. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора, 

освен в случаите, предвидени в ЗОП. 

Чл. 6. Общата стойност по договора възлиза на …………лв. (………) без ДДС, определена 

по договорените единични цени. 

Чл. 7. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

IBAN………………………… 

Банков код…………….  

Банка………………… 

(2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или други негови банкови 

данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на 

промяната. 

(3) Заплащането на доставените стоки се извършва отложено в срок до 14 

(четиринадесет) дни, считано от датата на извършена доставка и след представяне на 

следните документи: 

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – 

оригинал и 1 /един/ брой заверено копие; 

- Приемателно - предавателни протоколи; 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
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доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях доставка, които са приети по реда на чл. 7, ал.3 тук по-горе. 

Чл. 8. За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка), 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължения за плащане. 

 

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде 

извършена в срок до десет дни, считано от получаване на заявката от съответното 

структурно звено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и за количества, точно определени в заявката. 

Чл. 11. Мястото на изпълнение на доставките по договора е съобразно 

местонахождението на заявителя, както следва:  

 

№ по 

ред 

Заявители - структурни звена на ССА 

научни институти 
Адрес 

  
  

1 Институт по животновъдни науки 2232 гр. Костинброд, спирка Почивка 

2 Земеделски институт Шумен 
9701 гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" 

№3 

3 
Институт по планинско земеделие и 

животновъдство 

5600 гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 

281 

 

Чл. 12. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълнява възложените доставки в сроковете по договора; 

2. Да достави продукти, в нови, неотваряни и оригинални опаковки; 

3. Да представи всички необходими документи при доставката на продуктите, 

доказващи техния произход, качество и др.; 
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4. Да достави продукти с остатъчен срок на годност към датата на всяка доставка не по-

малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя; 

5. При установени материали, неотговарящи на изискваното качество от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши нова доставка на същото 

количество артикули изцяло за негова сметка; 

6. Доставените продукти задължително трябва да бъдат придружени със сертификат, 

издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и 

срок на годност. 

7. При доставка на опасни химични вещества и продукти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 

предостави съответните Информационни листове за безопасност. 

8. Предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разфасовки трябва да са съобразени с техническото 

задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на предложение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

което се отличава от посоченото в техническото задание като обем на разфасовката, е 

необходимо оферираните брой опаковки да бъдат по-малки и кратни на зададените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемане 

на доставката и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка, съгласно 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

настъпили проблеми по изпълнението на договора, както и за предприетите действия по 

отстраняването им. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени изцяло за своя сметка продукти, за 

които се установи, че не са годни за употреба или не отговарят на техническото задание и 

техническото предложение, което се установява с констативен протокол. Протоколът за 

недостатъци се съставя в 3-дневен срок от приемането на доставката, от комисия на 

Заявителя. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля задълженията си по този договор на 

други юридически или физически лица или техни обединения, а в случай, че сключи договор 

за подизпълнение – да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от този 

договор, в  3-дневен срок от подписването му. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и качествено изпълнение на 

извършваните от него доставки по този договор. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена в сроковете по  

настоящия договор. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез посочените в чл.11 от този договор заявители – 

структурни звена на ССА, е длъжен да изпраща писмени заявки на посочените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронен адрес за контакти. 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извършва в срок плащанията по договора, 

съобразно приетите единични цени на продуктите. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

доставки съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

2. В срока и съгласно условията на настоящия договор да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

- лично или чрез упълномощен негов представител доставките, удостоверено чрез 

подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол. 

3. Да получи неустойка в размера, определен в Раздел VІIІ от настоящия договор. 

4. Да прави рекламации при установяване на некачествени стоки, които не са в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по 

настоящия договор, да откаже приемането й, както и да откаже да заплати съответното 

възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 

договора.  

 

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

Чл. 22. (1) При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за подизпълнителя за валидни всички приложими разпоредби на ЗОП и 

ППЗОП.  

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок 30 дни от сключване на договора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие на договора в 3-



Документация на Обществена поръчка по чл.20 ал.3 ЗОП с предмет: Доставка на 

Лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи  за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия , за 

изпълнение на проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България 

РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката, с 2 обособени позиции 

6 

дневен срок от подписването му заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на 

критериите за подбор и за него не са налице основанията за отстраняване.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да своевременно да предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и информация по договорите за подизпълнение 

съгласно ЗОП.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло и единствено отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за контрол на качеството на работата и 

спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. 

(6) Всички условия за изпълнение на договора, определени към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това 

условия от договора носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) Разплащанията по Раздел ІІ от настоящия договор се осъществяват въз основа на 

искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез изпълнителя, който е 

длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30-дневен срок от получаването му. Към 

искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 

плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

(8) Във всички останали случаи плащанията за извършената работа от подизпълнителя 

се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, предвиден в Раздел ІІ от настоящия договор. 

(9) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се 

допуска само по изключение, в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи. 

 

VII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 23. (1) При забава на плащане с повече от 10 дни от определения в договора срок 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.02% (нула цяло и 

две стотни на сто) от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10% от тази стойност.  

Чл. 24. При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.02% 
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(нула цяло и две стотни на сто) от стойността на забавената доставка за всеки просрочен 

ден, но не повече от 20% от тази сума. 

Чл. 25. Страните по договора могат да претендират за нанесени вреди и пропуснати ползи 

по общия ред, в случай че превишават размера на предвидените неустойки. 

 

VIII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 26. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи за срок 

от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му. 

Чл. 27. (1) Действието на договора се прекратява: 

1. с изтичането на срока му и с изпълнението на всички задължения на страните по 

него; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, като 

има право на неустойка в размер на 10% от цената на договора без ДДС: 

1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения. 

2. при системно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 14-дневно 

предизвестие, без да дължи обезщетение: 

 1. ако е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.   

 2. при последващо настъпила промяна във финансирането на проекта. 

3. ако се установи, че по време на избора за възлагане на поръчката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на 

които е следвало да бъде отстранен от процедурата. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

Чл.28. (1) Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение 

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

непреодолима сила като: пожар, земетресение, наводнение, бедствия и други подобни. 

Страните не носят отговорност за неизпълнение поради непредвидени обстоятелства – т.е. 
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обстоятелства от извънреден и обективен характер, възникнали след сключването на 

договора, независимо от волята и дължимата грижа на страните, които не са могли да бъдат 

предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. 

(2) Никоя от страните не може да се освободи от отговорност, ако е била в забава или 

не е информирала другата страна за възникването на непредвидените обстоятелства или 

непреодолимата сила. 

(3) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 

договор поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, е длъжна незабавно: 

1. да уведоми писмено другата страна за това в какво се състоят непредвидените 

обстоятелства или непреодолимата сила и какви са възможните последици от тях, за 

предполагаемото им времетраене, както и за всяка промяна в съобщените обстоятелства. 

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 

минимум понесените вреди и загуби за другата страна. 

 (4) Докато траят непредвидените обстоятелства или непреодолимата сила, 

изпълнението на задължението се спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по 

алтернативен начин, чрез полагане на всички разумни грижи. 

 (5) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства или непреодолима сила 

онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнението на договора. 

 

XI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 29. (1) Валидните адреси, на които страните ще изпращат/получават съобщения във 

връзка с изпълнението на този договор, са следните: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Име, длъжност: Евгения Ачкаканова - Координатор. 

Адрес: гр. София,  ул. Суходолска №30 

Тел.: 02/812-75-08  

Е-поща: e.achkakanova@agriacad.bg  

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Име, длъжност:………………………. 

Адрес:…………………………………. 
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Тел.:………………………………. 

Факс:……………………………... 

Е-поща:…………………………. 

(2) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 

валидни, ако са направени в писмена форма, включително по електронен път при условията 

и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Чл. 30. Всяка една от страните се задължава при промяна на обстоятелствата по този 

договор, да уведоми незабавно писмено другата страна.  

Чл. 31. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, 

ЗЗД, ТЗ  и действащото законодателство на Република България. 

При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 

неразделна негова част: 

1. Приложение 1 – оферта-техническо предложение; 

2. Приложение 2 – ценово предложение; 

3. Документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 

 

_________________________________         ______________________________ 

проф. д-р инж. Мартин Банов – Председател 

 

 

 _________________________________ 

Сашка Георгиева – Гл. счетоводител 

Съгласували: 

 

 

Отговорник:………………………….. 

Евгения Ачкаканова – Координатор на проекта 

 

 

 

Изготвил:………………………… 

Маргарита Генчева – Директор Д АПОПЧР 


