
ДОГОВОР  

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА 
 

Днес, …...........2014 г. в гр. Монтана на основание чл.101е от ЗОП , във връзка с 

публична покана № ................................. , се сключи настоящия договор между: 

МБАЛ ”Д-р Стамен Илиев" АД, ЕИК: 111047073, 

с адрес: гр. Монтана, ул.“Сирма войвода ” 2, тел.:  096/ 305-150 ,  факс:  096/ 307-554, 

представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за 

краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,        и  

.................................................................................., ЕИК: .............................................., 
с адрес: .........................................................................., тел./факс: ..................................... 

представлявано от ........................................................................... - ..................., наричано   по - 

долу за краткост  “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ болнични легла, болнични шкафчета и матраци,  съгласно приложената 

спецификация/техническа и количествена/, която е неразделна част от този договор . 

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
2.1. Цената на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно приложената спецификация. 

2.2. Общата стойност на доставката по договора е........................................................... 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.13.3  банковата с/ка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- 

след доставката и представяне на следните документи:  

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемателно-предавателен протокол; 

в/ партиден сертификат за качество ,  

както следва: 20% в срок до 5 работни дни  и останалите 80 % в срок до до 60 календарни 

дни. 

3.2.В случай, че посочените в т.3.1. документи са нередовни или не са комплектовани, 

същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на 

нередностите.Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на 

представянето на документите в изискуемия вид. 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 
4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва в срок до 

............../съгласно офертата- не повече от пет работни дни / след сключването му. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател –  МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев”  АД гр.Монтана . 

5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-

предавателен протокол. 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 

6.1. Да доставя стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество и 

произход.  

6.2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. 

6.3. След доставяне на стоките да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в 

чл. 3.1. от настоящия договор. 

 
VІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       

7.1.  Да приема стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща 

по вид, количество и качество на описанието в настоящия договор.  



7.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      

7.3. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ 

с надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол. 

VІІІ.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
8.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за 

качество и произход, издаден от компетентен орган в страната - производител. 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането 

и приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор. 

8.3 .Гаранционния срок на стоките ..................../съгласно офертатаи -не по-малко от 12 

месеца/. 

 
 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 

а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недост. /; 

б/ качество / скрити недостатъци /: -при доставяне на стока не от договорения вид; 

                                                            -при констатиране на дефекти при употреба на стоката. 

9.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на 

доставяне  със съответен протокол. 

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените 

дефекти в 15-дневен срок от констатирането им. 

9.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената 

стока, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към 

рекламацията се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с другите 

дължими документи по договора.  

9.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.   

9.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от 

получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне 

количеството липсващи в доставката/некомплектни договорени стоки. 

9.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното 

или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете 

по новото доставяне са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.8.Рекламираните стоки се съхраняват от получателя до уреждане на рекламациите.  

X.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 
10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна 

дължи неустойка в размер на законовата лихва върху стойността на неизпълненото в 

договорените срокове задължение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, 

когато те надхвърлят договорената неустойка.  

10.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по 

раздел Х от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 2 % от цената на стоката в частта на рекламацията.                                                                                     

10.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора 

едностранно с три-дневно предизвестие, като неизправната страна дължи неустойка в 

размер на 20 % от неизпълненото.  

ХІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

11.3. “Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

11.4. Страната, засегната от непреодолима сила 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  непреодолимата 

сила. При неуведомяване се дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 

11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

11.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез 

умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и 

недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. .                                                 

ХІІ.СПОРОВЕ 
12.1.Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните 

се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена 

форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

12.2. 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 .  

ХІІІ.  СЪОБЩЕНИЯ 
13.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените 

представители . 

13.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс. 

13.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 

            ЗЗАА    ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ  ::                                                                                ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ::  

МБАЛ " Д-р Ст.Илиев " – АД                                  

гр. Монтана 3400  ул. “Сирма войвода" № 2  

факс: 096 307 554 

ТБ: ОББ клон Монтана 

Сметка:  BG11UBBS82211010448611 

BIC на ОББ:UBBSBGSF   

13.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен 

срок от промяната.                   

`  ХІV.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 
14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор на трети лица. 

14.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство.             

 ХV.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 
15.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и важи до………2014 година. 

15.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което 

отправя писмено уведомление до отсрещната страна. 

      Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка 
от страните и се подписа, както следва: 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

…………………                                                  …………………… 

Д-Р Т. ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

 

………………….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 


