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Приложение №8 

Проект 

                                                        Д О Г О В О Р   

                                                     

                                               №………………../2017 г. 

 

за обособена/и позиция/и № ........................... 

 

 

Днес, …...……….2017 г. в гр. София между:  

 

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, община Столична, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № ВG 175405647, 

представлявано от управителя – Пламен Ангелов Пешаров, наричан  по-долу  за краткост 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
 

 

и  

„.......................................................”, със седалище и адрес на управление: ....................,                                 

............................., вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК № 

................., ИН по ДДС № ..................................., представлявано от ................................ – 

Управител/Изпълнителен директор, наричан по-нататък за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

            На основание чл.194, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП и одобрен 

протокол от ....................... от Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и при 

условията на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, се сключи 

настоящия Договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.(1).  Възложителят  възлага, а Изпълнителят  приема да извършва  при условията на 

настоящия договор сервизно обслужване, поддръжка, доставка и монтаж на резервни части за 

леки и товарни автомобили от автомобилния парк на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, 

описани в „Списъка на автомобилите по обособени позиции”- Приложение №2 към настоящия 

договор, включени в обособeни позиции, както следва: 

-  Обособена позиция № 1 с предмет: „Поддръжка и ремонт на 15 леки автомобили   

и 7 товарни автомобили район  София”; 

-  Обособена позиция № 2  с предмет: „Поддръжка и ремонт на 3 леки автомобили и  

3 товарни автомобили район  Пловдив”; 

- Обособена позиция № 3 с предмет: „Поддръжка и ремонт на 10 леки автомобили и  

4 товарни автомобили район Горна Оряховица”. 

* Забележка: При сключване на договора ще се включат обособената/те позиция/и, за 

която/които участникът е избран за Изпълнител. 

           (2). Предметът на настоящия договор включва: 

               - текущ ремонт на МПС – извършва се при установена проверка в резултат на 

техническото обслужване, при възникнали повреди по време на експлоатация на автомобилната 

техника по заявка на Възложителя; 

               - свързана с гореизброените дейности доставка и влагане на резервни части, материали 

и консумативи; 

               - извършване на ремонти по каросерията и бояджийски ремонти извън 

застрахователното покритие. 

   (3). Услугите, предмет на този договор, се извършват в съответствие с Техническите 

изисквания за „Сервизно обслужване, поддръжка, доставка и монтаж на резервни части за леки 

и товарни автомобили от автомобилния парк на „БДЖ-Пътнически превози”, за една година” на 

Възложителя и приложените към тях Списък на основните дейности по  ремонт на леки 

автомобили и Списък на основните дейности по ремонт на товарни автомобили, Техническото 

предложение на Изпълнителя и Ценовото/вите предложение/я  на Изпълнителя, съставляващи 
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съответно Приложения №№1, 3 и 4.1 – 4.3 към този договор и представляващи неразделна част 

от него. 

* Забележка: Към договора ще бъдат приложени Ценовото/ви предложение/я  на 

Изпълнителя, в зависимост от обособената/те позиция/и, за която/които участникът е 

избран за Изпълнител./ 

            (4). Изпълнителят се задължава да доставя и влага нови, неупотребявани или ремонто- 

пригодни при ремонта резервни части, необходими за извършването на сервизното обслужване 

и поддръжката  на автомобилите от автомобилния парк на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, 

които следва да са висок клас съвместими продукти или оригинални – произведени за същата 

марка и модел автомобил, през последната календарна година. Всички операции, свързани с 

ремонта, се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на 

съответната марка автомобили. 

            (5). При необходимост Изпълнителят приема да извършва сервизно обслужване и 

поддръжка  на леки и товарни автомобили  на Възложителя, които не са посочени в Списъка на 

автомобилите по обособени позиции - Приложение №2  към настоящия договор, до стойността  

на съответните обособени позиции, посочени в чл. 3, ал.5 от  настоящия договор. 

           (6). Възложителят възлага услугите, предмет на настоящия договор, с писмена заявка до 

Изпълнителя, чрез свое оправомощено лице. 

           (7). Предметът на поръчката по обособена/и позиция/и  №…………………ще се 

извършва на територията на гр………………(посочва се в зависимост от съответната/ите 

обособена/и позиция/и, за която/които участникът е избран за изпълнител).  

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

            Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на 

подписването му или до достигане на максимално допустимата му  стойност  /по всяка от 

обособените позиции/, посочени в обявата и визирани в чл.3, ал.7 от настоящия договор, в 

зависимост от това кое от двете  обстоятелства настъпи по-рано.  
 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл.3(1). Възложителят заплаща eдиничните цени за услугите за основните дейности по 

ремонт на леките и товарните автомобили, по марки и модели автомобили, включени в състава 

на всяка една от обособените позиции, за които е сключен договорът, в лева, без ДДС, съгласно 

ценовото/ите предложение/я на Изпълнителя – Приложение/я № 4.1 – 4.3 към настоящия 

договор.   

            (2). Общата стойност на договора се формира на база реално извършените и заплатени 

дейности по сервизно обслужване и поддръжка на автомобилите, за срока на договора  от една 

година, като не може да надхвърля стойността по всяка от обособените позиции №№…., 

посочени в обявата за обществената поръчка и в чл.3, ал.7  на настоящия договор. 

           (3). Цените по чл. 3, ал.1  от настоящия договор включват стойността на вложените  

резервни части и вложения труд /човекочас - часова ставка/  за всички марки  и модели 

автомобили, включени в състава на обособена/и позиция/и  №………./изписват се обособените 

позиции, за които се сключва договора/. Цените не подлежат на промяна за срока на действие 

на договора. В тези случаи Възложителят  не заплаща отделно вложените при сервизното 

обслужване части и консумативи. 

            (4). Цената за един човекочас вложен труд за неописаните в ценовото/ите предложение/я 

на Изпълнителя – Приложение/я № 4.1 – 4.3 към настоящия договор дейности по ремонт на 

леки и товарни автомобили е …………../словом/ лева без ДДС. 

                (5).  При извършване на дейности по ремонт на леки и товарни автомобили, неописани в 

ценовото/ите предложение/я на Изпълнителя – Приложение/я № 4.1 – 4.3 към настоящия, 

Възложителят  заплаща вложените резервни части, материали и консумативи по пазарни цени, 

валидни към момента на извършване на услугата, одобрени от Възложителя. 

            (6). Времетраенето на работните операции за  обслужване на автомобилите на 

Възложителя, не може да превишава времетраенето според инструкциите на съответния 

производител относно извършваните работни операции за  съответната марка и модел МПС, 
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като за всяко извършено техническо обслужване и ремонт на МПС, Изпълнителят посочва 

часовата ставка. 

            (7). Максимално допустимата стойност на договора по обособени позиции е, както 

следва: 

- за обособена позиция №1 – до 31328,35 лв. /тридесет и една хиляди триста двадесет и 

осем лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС.  

- за обособена позиция №2 – до 8544,10 лв. /осем хиляди петстотин четиридесет и четири  

лева и десет стотинки/ без ДДС.  

- за обособена позиция №3 - до 19936,22 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин тридесет и 

шест лева и двадесет и две стотинки/ без ДДС. 

 (8). Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя стойността на извършените 

дейности по банков път, в срок до 14 (четиринадесет) работни дни при предоставяне на 

следните документи: 

            - оригинална фактура, издадена на името на ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с 

адрес: гр. София - 1080, ул. “Иван Вазов” № 3 с МОЛ – Пламен Пешаров - Управител, 

съдържаща №  и предмет на договора; 

            - приемо - предавателен протокол за извършената услуга, съдържащ опис на 

извършените дейности с цени/съгласно ценовото предложение на Изпълнителя/, опис на 

вложените резервни части, консумативи и материали, цени на вложените резервни части, 

консумативи и материали /когато е приложимо/, както и останалите реквизити, посочени в 

чл.10 на договора. 

            (9). Плащанията се извършват в лева, по банков път, по следната банкова сметка на  

Изпълнителя: 

             Банка: ……………………………………………………………………… 

             IBAN: ……………………………………………………………………………. 

            BIC:…………………………………………………………………………. 
При промяна на посочените данни  Изпълнителят следва да уведоми писмено 

Възложителя в тридневен срок от настъпване на обстоятелството на посочените в настоящия 

договор адреси са кореспонденция.  В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този 

срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в 

съответния размер – за погасено.  

            (10). Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят 

извършва предвидените плащания, след като бъдат представени доказателства, че 

Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 

които са приети от Възложителя. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 4.(1). Изпълнителят  има право: 

1. Да получи договореното възнаграждение в размера, по реда и начина, съгласно 

клаузите на настоящия договор; 

            2. Да изисква и да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията си по този договор, както и всички необходими документи, информация и 

данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора. 

            3. Да  изисква приемането от Възложителя на изпълнените дейности, когато те са  

извършени качествено и в срок съобразно условията на договора. 

 (2) Изпълнителят се задължава: 

            1. Да извършва квалифицирано, качествено и съгласно изискванията, установени от 

производителя, услугите по сервизно обслужване и ремонт на автомобилите, обект на 

настоящата поръчка, подробно описани в техническите изисквания на Възложителя- 

Приложение №1 и неразделна част от настоящия договор. 

            2. Да доставя и влага нови, неупотребявани или ремонто-пригодни при ремонта резервни 

части, необходими за извършването на сервизното обслужване и поддръжката  на автомобилите 

от автомобилния парк на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, които следва да са висок клас 

съвместими продукти или оригинални – произведени за същата марка и модел автомобил, през 

последната календарна година, и отговарят на стандартите за качество в Република България.   

          3.  Да извършва всички операции, свързани с ремонта,  в съответствие със стандартите и 

изискванията на производителя на съответната марка автомобили. 
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         4. Да съставя и предоставя на Възложителя всички документи във връзка с  изпълнението 

на договора, съгласно условията на същия и приложенията към него. 

           5.  Да извършва за своя сметка отстраняването на повредите на МПС, възникнали в  

гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на  вложените 

резервни части, както и репатрирането вследствие на това на моторното  превозно средство до 

сервиза си. Репатрирането на аварирало превозно средство на Възложителя от мястото на 

повредата до най-близкия сервизен център на Изпълнителят се извършва  за сметка на 

Изпълнителя, в срок, не по-дълъг от 12 часа от възникване на повредата. 

           6.  При невъзможност за отстраняване на повреди по системите, възлите и агрегатите  на 

дадено МПС, както и в случаите, когато отстраняването на повредите е  изключително 

нерентабилно, да предостави на Възложителя експертна оценка за  състоянието на моторното 

превозно средство, доказваща нерентабилността или  невъзможността за отстраняване на 

повредата. 

          7. При констатирани във връзка с конкретен ремонт други повреди на МПС да уведомява 

своевременно Възложителя.  

          8.  Да  приема с предимство за обслужване и ремонт в сервизната си база  МПС на 

Възложителя, независимо от натовареността на сервиза. 

 9. Да сключи договори за подизпълнение в срок от 7 дни от сключване на договора   и да 

предостави оригинален екземпляр  от същия на Възложителя в тридневен срок /в случай, че е 

обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнители/. 

        10. Да осигури охрана на моторните превозни средства на Възложителя, приети в 

сервизната му  база, изчакващи доставка на части и извършване на ремонт.  

        11.  След извършване на ремонт на МПС, Изпълнителят  задължително провежда  пътна 

проба на моторното превозно средство. 

12. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. Изпълнителят е длъжен да гарантира изпълнението на 

това свое задължение и по отношение на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на 

настоящия договор. 

13. Услугите по сервизната поддръжка и ремонта на автомобилите, предмет на    

настоящия договор, се осъществява от служители, посочени в офертата на Изпълнителя, 

притежаващи необходимата професионална компетентност. 

Чл. 5.(1) Възложителят  има право: 

1. Да изисква и получи от Изпълнителя пълно, качествено и в срок изпълнение  на 

услугата – предмет на настоящия договор,  съгласно  Техническите  изисквания  на 

Възложителя -  Приложение № 1 към  настоящия договор и Техническото му предложение – 

Приложение №3 към настоящия договор.  

2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качеството и етапа на изпълнение на услугите – предмет на настоящия договор, без това да 

пречи на оперативната дейност на Изпълнителя. 

3. Да откаже приемането на извършените услуги, когато Изпълнителят се е отклонил от 

изискванията на Възложителя или изпълнението на услугата, налице е частично изпълнение 

или изпълнението е с недостатъци; 

4. Възложителят си запазва правото да променя броя на автомобилите в случай на  

придобиване, отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване, както и в случай 

на  погиване. В тези случаи, Възложителят не дължи обезщетение.  

5. Да задържи или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в 

раздел  от настоящия договор. 

6. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители. /Тази точка ще фигурира само в случай, че 

Изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители/ 

        Чл. 5.(2) Възложителят се задължава: 

 1. Да заплати на Изпълнителя  уговореното възнаграждение по реда и при условията на 

настоящия договор. 
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                     V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И 

ПОДДРЪЖКАТА НА АВТОМОБИЛИТЕ. 

 Чл.6. Изпълнителят ще извършва сервизното обслужване и  поддръжката на 

автомобилите от автомобилния парк на Възложителя, при стриктно спазване на Техническите 

изисквания на Възложителя – Приложение №1 към настоящия договор. 

           Чл. 7. Изпълнителят ще извършва услугите – предмет на настоящия договор след 

получаване на писмена заявка  от страна на Възложителя, в следните срокове: 

-     за лек ремонт - до 3 (три) работни дни след предаването на автомобила за  

ремонт с приемо-предавателен  протокол, когато не се изисква специална доставка на резервни 

части и/или консумативи; 

- за среден ремонт  - до 7 (седем) работни дни след предаването на автомобила за 

ремонт с  приемо-предавателен  протокол, когато не се изисква специална доставка на резервни 

части и/или консумативи; 

-      за тежък ремонт  - до 10 (десет) работни дни след предаването на автомобила  

за ремонт с приемо-предавателен  протокол, когато не се изисква специална доставка на 

резервни части и/или консумативи 

                При необходимост от доставка на специфични части и консумативи срокът на ремонта 

се описва в приемо-предавателния протокол. 

                Дефиниции за определяне на вида на ремонта: 

                Лек ремонт – подмяна на спомагателни агрегати, при които не се налага демонтаж на 

основни агрегати; 

                Среден  ремонт – подмяна на основни агрегати, при които не се налага ремонт, а само 

неговата подмяна;  

                Тежък  ремонт – ремонти, при които се налага демонтаж или подмяна на повече от 

един основен агрегат или ремонт на основен агрегат. 

         Чл.8. Заявките за всяка отделна възникнала необходимост на Възложителя от сервизно  

обслужване и поддръжка се приемат на място, от оторизирани представители на Изпълнителя, 

по всяко време в рамките на работното време на сервизната база на Изпълнителя. 

           Чл.9. Предаването на всеки автомобил за ремонт в сервизната база на Изпълнителя се 

удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномошени представители на 

двете страни, съдържащ: 

            • Име и фамилия на лицето, предало моторното превозно средство и телефон за 

контакти; 

            • Име и фамилия на лицето приело моторното превозно средство и телефон за 

контакти; 

             • Заявена техническа неизправност на МПС, per. № на МПС, марка и модел; 

             • Дата и час на постъпване на МПС за ремонт; 

           Чл.10.  Приемането  на МПС след извършването на ремонт от сервизната база на 

Изпълнителя  се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени 

представители на двете страни, съдържащ: 

          • Име и фамилия на лицето, предало отремонтираното МПС ; 

          • Име и фамилия на лицето, приело отремонтираното МПС; 

          • Опис на извършените ремонтни дейности; 

          • Опис на вложените резервни части, консумативи и материали; 

          • Документи,  от които да е видно състоянието на автомобила към момента на 

предоставяне в сервизната база; 

          •  Гаранционна карта.  

          При необходимост от доставка на специфични части и консумативи срокът на ремонта се 

описва в приемо-предавателния протокол. 
 

           VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ 
Чл.11.(1). Изпълнителят поема гаранционни срокове, както следва: 

1. Гаранционeн срок  на извършените ремонти е  ……. (………) месеца /не по-кратък от 

6 месеца/; 

2. Гаранционeн срок на вложените нови  резервни  части – не по-кратък  от дадения  от 

производителя срок; 
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3. Гаранционeн срок  на вложените ремонтопригодни части  -  ……. (………) месеца /не 

по-кратък от 6 месеца/ 

(2). Гаранционните срокове по чл.11, ал.1 започват да текат, считано от датата на 

приемането на автомобила от ремонт с приемо-предавателен протокол. 

            (3). Изпълнителят  гарантира качеството на извършените работи и вложените  резервни 

части за съответния срок, посочен в чл.11, ал. 1 от договора. В течение на  гаранционните 

срокове Изпълнителят се задължава да извърши необходимите   дейности и да отстрани за своя 

сметка некачествено извършената работа, да подмени  некачествената резервна част, както и да 

отстрани за своя сметка повредите,  възникнали от некачественото изпълнение.  

          (3). Рекламацията се предявява на място в сервизна база на Изпълнителя. При 

невъзможност моторното превозно средство, с възникнала повреда през  гаранционния  срок на 

ремонта, да бъде придвижено до сервизната база на Изпълнителя на  собствен ход, 

Изпълнителят транспортира за своя сметка  авариралото МПС, от  мястото на повредата до най-

близкия си сервизен център, в срок,  не по-голям от 12 часа от възникване на повредата. 

       (5) Рекламациите по предходната алинея се описват в рекламационен акт, изготвен и  

подписан от упълномощени представители на двете страни, с описание на вида на  повредата, 

обстоятелствата, при които е настъпила и датата на събитието. В случай,  че  Изпълнителят 

откаже да приеме рекламацията, същата се удостоверява от  независима организация за 

контрол.  

       (6). В случаите по чл.11, ал.3, изречение второ, започва да тече нов гаранционен срок,  

равен на договорения в чл.11, ал.1  от настоящия договор. 
 

VІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 Чл.12(1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна  и 

неотменяема банкова гаранция, парична сума (депозит) по посочена от Възложителя сметка или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, 

по преценка на Изпълнителя и е в размер на ..................... лв. ( за об. поз. №№…. -…лв.) без 

ДДС, което представлява 5 % от общата стойност на договора без ДДС.  Гаранцията за 

изпълнение под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя са със срок на 

валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. 

(2). Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение се обслужват от 

Изпълнителя. 

          (3) Гаранцията за изпълнение или част от нея се задържа от Възложителя: 

1. При неизпълнение на задължението за услуга по настоящия договор – частично или 

изцяло. 

          (4) Усвояването на банковата гаранция или застраховка или част от нея от Възложителя  

се извършва с декларация до съответната банка или застраховател, че Изпълнителят е в 

нарушение на договорните задължения, без да е необходимо посочване на конкретни 

обстоятелства или представяне на доказателства. 

 (5) При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, Възложителят 

писмено уведомява Изпълнителя, за решението си и за размера на усвоената част от гаранцията. 

         (6) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените 

неустойки и обезщетения. 

         (7)  В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума), 

преведена по сметка на Възложителя, същият се задължава да възстанови на Изпълнителя 

сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на раздел VIII, до 30 /тридесет/ дни 

след изтичане на срока на договора. 

           (8) В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, 

Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 дни 

от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция. 

        (9)  В случай, че Застрахователят, издал застраховката за изпълнение на договора, се обяви 

в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или му се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, 
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Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 дни 

от направеното искане, съответната заместваща застраховка от друго застрахователно 

дружество. 

         (10) Възложителят не дължи лихви за времето, през което средствата по гаранцията за 

изпълнение  са престояли при него законосъобразно. 

       (11) При едностранно прекратяване / разваляне на договора от Възложителя поради 

виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора сумата от гаранцията се 

усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване / разваляне на договора. 

         (12) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, внесен за решаване от компетентния 

орган. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на 

гаранциите. 
 

         VІII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
         Чл.13. При закъснение, лошо или некачествено изпълнение на задълженията по 

настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден от стойността на 

неизвършената услуга, но не повече от 10 % от стойността на неизпълнението или произлезлите 

от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по – големи. 

           Чл.14. При пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор Изпълнителят 

дължи неустойка в размер на 10%  от стойността на договора. 

  Чл. 15. Възложителят има право да приспада начислените неустойки по чл.13 и чл.14  от 

гаранцията за изпълнение на договора или от всяка друга сума, дължима на Изпълнителя  по 

този договор. 

  Чл.16. При закъснение на плащането Възложителят дължи обезщетение на Изпълнителя 

в размер на законната лихва върху забaвената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 

% от неизпълнението. 
 

IX. СПОРОВЕ  

            Чл.17. (1) Всеки спор, породен от този договор или отнасящи се до него, ще бъде 

разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като 

постигнатото съгласие между страните ще се оформя в писмено споразумение. 

 (2) В случай, че не бъде постигнато съгласие по чл. 17, ал.1,  всички спорове, породени от 

този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред. 
  

 Х. ФОРСМАЖОР 

 Чл.18. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор). 

 Чл.19. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради 

настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 5 /пет/ дневен срок да уведоми писмено 

другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и 

прекратяване на форсмажорното обстоятелство като представя съответните официални 

документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи наличието на форсмажор. 
 

           XI. СЪОБЩЕНИЯ 

           Чл.20.(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 

Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

          (2) За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението; 

- датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по куриер; 

- датата на приемането – при изпращане по факс; 

- датата на получаване-при изпращане по електронната поща 

         (3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия 

Договор и предаване на документи се смятат: 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

1080 гр. София      .......................................... 
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ул. “Иван Вазов” № 3     .......................................... 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД   ..........................................  

Отдел “Обща администрация”                                          ………………………….. 

Лице за контакт:…………………..               ………………………….. 

Тел:    ...........................      ......................................... 

Факс: .........................      ......................................... 

Е-mail: 
 

         (4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в 

тридневен срок от промяната. В случай, че страна не изпълни това задължение, то всички 

съобщения, изпратени на адреса, посочен в чл.20, ал.3, ще се считат за редовно получени. 
 

ХII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.21.  Съгласно разпоредбата на чл.116 от ЗОП, настоящият договор може да бъде 

изменян само при наличието на посочените в същия текст основания. 

Чл.22.  При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия 

договор се удължава с тяхното времетраене. 

Чл. 23. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока, за който е сключен; 

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

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора - с 10-

дневно  писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя, в срок до 10 дни; 

5. с окончателното му изпълнение; 

6. по реда на чл. 118, ал. 1 от ЗОП; 

7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка 

– предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил 

длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление в срок до 10 дни  след 

настъпване на обстоятелствата. 

         8. с изчерпване на максимално допустимата стойност на договора, регламентирана в чл.3, 

ал.7 от договора 

Чл.24. Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, когато Изпълнителят: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани нередности; 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по Договора; 

4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация; 

          Чл.25. За неуредени в този договор въпроси ще се прилага действащото законодателство 

 на Република България. 

Настоящият договор се състои от … /........./ страници и се състави, подписа и подпечата 

в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

Приложения: 

Приложение № 1 – Технически изисквания за „Сервизно обслужване, поддръжка, 

доставка и монтаж на резервни части за леки и товарни автомобили от автомобилния парк на 

„БДЖ-Пътнически превози”, за една година” на Възложителя и приложени към тях Списък на 

основните дейности по  ремонт на леки автомобили и Списък на основните дейности по ремонт 

на товарни автомобили; 

Приложение №2 - Списък на автомобилите по обособени позиции; 

Приложение №3 – Техническо предложение на Изпьлнителя; 

Приложение №4.1  - Ценово предложение за обособена позиция №1; 

Приложение № 4.2. Ценово предложение за обособена позиция №2; 

Приложение № 4.3. Ценово предложение за обособена позиция №3 

            Приложение №5 - Информация за работните операции и тяхната продължителност 

(времетраене) за съответната марка и модел МПС 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

            Пламен Ангелов Пешаров 

           Управител на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД   


