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  Проект! 

ДОГОВОР 

 

№ ………………………………. 

 

 

Днес, …….......…...2016 г., в гр. Тервел, област Добрич, между: 

 

ПГТО „Дочо Михайлов“, с адрес: гр. Тервел 9450, ул. „Хан Аспарух” № 81, ЕИК 

000846274, представлявана от инж.Иван Димитров Желязков – Директор на  ПГТО 

„Дочо Михайлов“ гр. Тервел , наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

…………..……………….………………………………………………………...., с адрес: 

………………………………………………………,ЕИК/ЕГН....................................., 

представлявано от ………………………… …………………… - ………………………., 

от друга страна, наричан/а по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

На основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП и във връзка с утвърдени от Директора 

Заповед № 200/05.08.2016 г. и Съобщение № 118/05.08.2016г., във връзка с проведена 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на лек автомобил за провеждане на 

практическо обучение за придобиване на  категория „B”   на ученици по професия 

„Монтьор на селскостопанска техника” в ПГТО”Дочо Михайлов”-гр.Тервел се 

сключи настоящият договор. 

 

І. ПРЕДМЕТ 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка 

на /……………………….../ - нов лек автомобил. 

           марка, модел 

(2) Предметът на договора следва да бъде изпълнен в съответствие с 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от Договора, при спазване на 

разпоредбите на действащото законодателство.  

(3) Място на изпълнение – ПГТО „Дочо Михайлов“, гр. Тервел, ул. „Хан 

Аспарух” № 81. 

 

ІІ. СРОКОВЕ 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

           (2) Срок за изпълнение на доставката, предмет на договора, е ….................. 

(словом……………) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

Чл. 3.(1) Срокът за изпълнение на доставката е съгласно Техническата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се считат за изпълнени след прехвърляне 

на собствеността на автомобила с писмен договор  на страните и подписване на 

приемно - предавателен протокол от страните по настоящия договор. 

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл.4.(1) Цената за изпълнение предмета на договора, съгласно предложена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценова оферта, е 

..................................(словом………...................................................................) лева без 

ДДС или ……..........................(словом...............................................................................) 

лева  с ДДС. 

 (2) Цената на договора е фиксирана и не подлежи на промяна. В цената са 

включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на 

договора, включително доставката на място до ПГТО Дочо Михайлов гр. Тервел – ул. 

Хан Аспарух  № 81, както и всички дължими данъци, такси и разноски по прехвърляне 

на собствеността. 

(3) Плащането се извършва чрез банков превод в лева по банковата сметка на 

Изпълнителя. 

 (4) Плащането се извършва еднократно, в срок до 30 календарни дни след 

представяне на оригинална фактура /при юридическо лице/ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

двустранно подписан приемно-предавателен протокол.  

 (5) Фактурата  следва да съдържа следните данни:  

 Получател: ПГТО «Дочо Михайлов» 

 Адрес: гр. Тервел , ул. “Хан Аспарух” № 81 

 ЕИК:  000846274 

 МОЛ: Иван Желязков  

 

                                    IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение за извършената доставката, съгласно условията на настоящия договор. 

          (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като при необходимост, своевременно да предоставя необходимите 

сведения и указания. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия договор, 

на свой риск, срещу договорената цена. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено и в срок доставката, 

предмет на настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава във всеки момент от действието на 

настоящия договор да предоставя информация за изпълнението на доставката, при 

поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме всички разходи по 

транспортирането и организирането на доставката до посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

адрес.  

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите 

доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, 

като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи 

документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-

45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС и други.. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автомобила, предмет 

на настоящия договор, съгласно техническите спецификации, неразделна част от 

настоящия договор, като транспортното средство следва да се прехвърли на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необременено с тежести или вещни права в полза на трети лица, 

финансови институции или други подобни.  
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение за изпълнение на договора.   



Чл.10. За извършване на плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура /при юридическо 

лице/ в съответствие с изискванията на чл.4, ал.5. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави автомобила на собствен ход. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде автомобила в готовност за експлоатация. 

 

VI .  НЕУСТОЙКИ  

Чл.13. (1) При неизпълнение на задълженията по отношение на сроковете за 

изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% 

от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на 

договора. 

 (2) При неизпълнение на задълженията, посочени в Раздел V от настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% от 

общата стойност на договора 

 (3) При неизпълнение на задълженията, посочени в чл. 4.(4) от настоящия 

договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на 

доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на договора. 

  

VII .ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл.14. Действието на този договор се прекратява: 

 с изпълнение задачите на страните; 

 по взаимно съгласие между страните; 

 едностранно, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на някое от 

договорните задължения, след 5 дневно писмено предизвестие. 

  

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.15. Всички спорове, по тълкуването и изпълнението на този договор, страните ще 

решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители. 

Чл.16. За неупоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални  

нормативни актове, уреждащи тази дейност. 

Чл.17. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с 

уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, 

от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ПГТО «Дочо Михайлов» гр.Тервел, един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Ценова оферта на Изпълнителя; 

3. Техническа оферта на Изпълнителя. 

. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………   ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………. 

Иван Желязков 

Директор на ПГТО                                ………......................................... 

 

 

Главен Счетоводител:/........................................./ 

       Таня Комитова 

Юрисконсулт:/............................................/ 


