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ДОГОВОР 

ЗА ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 
 
 

Днес, ........................ 2018 г. в гр. София, 
 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, София 1169,          

пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018, идентификационен   

№ по ДДС BG000695018, представлявано от Стефана Караславова - главен 

секретар, оправомощен със заповед № АД-750-05-180/21.11.2017 г. на 

председателя на Народното събрание и Бойка Цонкова - главен счетоводител, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
……………………., със седалище и адрес на управление: ………………………., 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

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

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на основание чл. 194 от Закона за обществени поръчки и утвърден 

протокол № ......................... , се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя строителни материали, продукти и 

консумативи и/или материали, фасонни части и консумативи по част ВиК и ОиВ 

и/или електро материали, части и консумативи по част Електро, наричани за 

краткост по-нататък в договора „стоки". 

1.2. Асортиментът на стоките, предмет на покупка по настоящия договор, е 

съгласно Списъка-спецификация (Приложение(я) № …………….. към 

настоящия договор) и техническото предложение на Изпълнителя 

(Приложение(я)                   № …………………….. към настоящия договор). При 

необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви друг материал или части и 
консумативи, непосочени в Списъка-спецификация при условията на настоящия 

договор. 

1.3. Стоките се доставят с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

всички указания на производителите за транспортирането им. 

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ транспортира стоките и извършва всички товаро-

разтоварни работи и пренасянето на стоките до сградата на Народното събрание 

в София, пл. „Княз Александър I" № 1. 

 



II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

2. Общата стойност на договора е  ..................... ( ............. ) лева без ДДС, 
съобразно асортимента на стоките по т. 1.2, разпределени в позиции, както 

следва: 

а) за обособена позиция № 1 - 22 000 (двадесет и две хиляди) лева без ДДС; 

и/или 

б) за обособена позиция № 2 - 9 000 (девет хиляди) лева без ДДС; 

и/или 

в) за обособена позиция № 3 - 19 000 (деветнадесет хиляди) лева без ДДС. 

2.1. Плащането на цената по всяка доставка се извършва в левове, по банков 

път, в срок от 10 (десет) работни дни от доставката на заявените стоки в 
сградата на Народното събрание, констатирана с приемателно-предавателен 

протокол и срещу представена фактура. Авансови плащания не се допускат. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените стоки 

по т. 2.1, формирана съобразно единичните цени за заявения вид стоки. 

Единичните цени на стоките без ДДС са посочени в ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение(я) № ... към договора). В цените са включени 

всички разходи за изпълнението на договора, в т.ч. стойност на стоките до 

местоизпълнението, транспортни разходи, всички товаро-разтоварни работи, 

пренасяне, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, застраховки, 

документация, гаранционен срок/срок на годност и всички други разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора. 

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената срещу надлежно издадена фактура по 
следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА:.............................  

BIC: ...............  

IBAN: ......................  

Титуляр на сметката: ..................................... 
 

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3.1. Срокът за изпълнение на договора е до настъпване първо по време на едно 

от следните събития: изтичане на 12-месечния срок от датата на сключване на 

договора, или изчерпване на общата стойност, посочена в т. 2 от договора. 

3.2. Срокът за изпълнение на всяка доставка по договора е до .................. ( ........ ) 

дни от получаване на заявка за необходимия вид стоки. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

4.1.1. Да доставя заявените от Възложителя стоки на мястото на изпълнение, в 
срок, вид и количество, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направената 

заявка, техническото предложение (Приложение(я) №. . .  към договора) и 

списъка-спецификация (Приложение(я) № ....) 
 



4.1.2. Да доставя стоките надлежно опаковани, които са оригинални и фабрично 
нови и да отговарят на всички нормативи, действащи наредби и стандарти за 

качество в Република България. 

4.1.3. Да доставя заявените стоки, придружени със съответните 

сертификати/декларации за съответствие, гаранционни карти и др., когато това е 

приложимо. 

4.1.4. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост от друг материал или 
части и консумативи, непосочени в Списъка-спецификация (Приложение(я)     

№ ……. към настоящия договор) да достави същите на цена, с …… (………..) 

процент отстъпка, посочен в ценовото му предложение. Отстъпката се 

изчислява върху продажната цена, с включен ДДС, на артикула, по предложение 

на Изпълнителя и след съгласуване с Възложителя. 

4.1.5. Да осигури за своя сметка всички необходими разрешителни за влизането 

в зона „Ц" - София на транспортните средства, с които изпълнява доставките. 

4.1.6. Да отстранява за своя сметка всички нанесени вреди, в случай, че 

вложените материали не са с нужното качество. 

4.1.7. Да подменя за своя сметка всички материали, които не са с нужното 

качество, отговарящо на нормативите, действащите наредби и стандартите в 

Република България или са дефектни. Срокът за замяна е до 3 /три/ работни дни, 
считано от датата на уведомяване на изпълнителя, като всички разноски по 

замяната са изцяло за негова сметка. 

4.1.8. Да осигури гаранция на стоките в сроковете по глава VII от договора. 

4.1.9. Изпълнителят отговаря за качеството на извършените работи от своите 

подизпълнители ……………………………………… (в случай, че ползва такива) 

като за свои. 

4.1.10 При изпълнение на настоящия договор Изпълнителят и подизпълнителите 

му (в случай, че ползва такива) спазват императивната разпоредба на чл. 115 

ЗОП. 

4.1.11. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни 

от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 

и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

4.1.12. След сключване на договора и най-късно преди започване на 

изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на договора в срок не по-късно от 2 (два) 

работни дни от настъпването им. 

4.1.13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 
настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, 

ако са изпълнени едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор; 



 

6) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до 

момента дейности. 

4.1.14. Сключване на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора. 

4.1.15. При точно изпълнение да получи договорената цена по реда и условията 
на договора. 

4.1.16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение по смисъла на ЗОП, 

участниците в него носят солидарна отговорност за изпълнението на договора. 

4.2. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението 

на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

подписват протоколите по договора са: 

………………………………………………… 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

5.1.1. Да възлага всяка конкретна доставка на строителни материали, части и 

консумативи, предмет на договора, с писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при 

възникнала необходимост и в рамките на стойността, посочена в т. 2 на 

договора. 

5.1.2. Да плати цената на заявените и доставени стоки при условията и по реда 

на настоящия договор. 

5.1.3. Да осигури достъп до местоизпълнението и условия за приемане на 

доставката. 

5.1.4. Да осъществява контрол по изпълнението на договора, без да пречи на 

нормалната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.1.5. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава 

всички технически и организационни проблеми, възникнали в процеса на 

работа. 

5.2. Лицето, упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговаря за изпълнението 

на договора, да поддържа пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да 

подписва протоколите по договора е ……………………………… 
 

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 
 

6.1. Предаването на стоките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и приемането им със 

съответната документация от възложителя се извършва на място, съобразно 

посоченото в т. 1.4 от настоящия договор. 

6.1.1. Приемането и предаването на стоките, придружени с документите 

съгласно т. 4.1.3 се констатира с приемателно-предавателни протоколи, 

подписани от упълномощените по т. 4.2 и т. 5.2 лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
длъжен да провери съответствието на всяка доставка с договореното по 

отношение вида на стоките, количествата от всеки вид и наличието на 



необходимата документация, в присъствието на представителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.2. Рекламации по чл. 194 ЗЗД се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок 

от подписването на протоколите по т. 6.1.1. 

6.3. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на 

протоколите по т. 6.1.1. 
 

VII. ГАРАНЦИИ 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционен срок/срок на годност на 

доставяните стоки не по-кратък от гаранционния срок/срока на годност, даден 

от съответния производител. 

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на груба 

небрежност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неспазване на инструкциите за ползване на 

стоките. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените по този договор стоки са 

фабрично нови и неупотребявани. 
 

VIII. НЕПРЕДВИДЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО 

8.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидено 
обстоятелство. 

8.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство. 

8.3. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор и на т. 27 от § 2 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са 

обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли 

да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от 

действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при 

договорените условия. 

8.4. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 

обстоятелства, е длъжна в седемдневен срок от настъпването й да уведоми 

другата страна в какво се състои непредвиденото обстоятелство и какви са 
възможните последици от нея. При неуведомяване в срок, съответната страна 

дължи обезщетение за вреди. 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

9. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока в следните 

случаи: 

9.1. По взаимно съгласие на страните. 
9.2. При наличие на непредвидено обстоятелство по т. 8.3. 

9.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато: 



9.3.1. В резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си. 

9.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, прекъсне или 

забави изпълнението им с повече от 10 (десет) дни след договорените срокове, 

или достави стоки, които не съответстват на договорените количество, качество 

или други характеристики и др. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2. 
9.4. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие когато: 

9.4.1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 
договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП; 

9.4.2. се установи, че по време на провеждане на обществената поръчка за 

изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа 

на които е следвало да бъде отстранен от поръчката; 

9.4.3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради 

наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура 

по чл. 258 ДФЕС. 

9.5. Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, т. 3, б. „б" от 

Закона за икономическите и финансови отношение с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици, като не се дължи заплащане на извършените 
доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно 

със законната лихва. 
 

X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

10.1. В случай на забава по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 3.2 на договора 

последният дължи на възложителя неустойка в размер 0,5 % на ден върху 

стойността по т. 2.1. Неустойката не може да надвишава 30 % (тридесет 
процента) от стойността по т. 2.1. 

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено 

плащане в размер 0,5 % върху стойността по т. 2.1 за всеки просрочен ден, но не 

повече от 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 2.1. 

10.3. В случая по т. 9.3.1. възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение 

за претърпените вреди, от сключването на договора, но не повече от 30 % от 

стойността по т. 2. 

10.4. При некачествено изпълнение на конкретна доставка по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от 

стойността по т. 2.1. 
 

XI. СЪОБЩЕНИЯ 
 

11. Всички съобщения във връзка с този договор, включително и заявките на 

стоките, са валидни, ако са направени в писмена форма. 

11.1. Адресите на страните по договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....................  

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ..............  



11.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да 

уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат 

за връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

11.3. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на приемане - при изпращане по факс. 
  

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

12.1. Страните се задължават да пазят в тайна, да не разпространяват на трети 

лица и да опазват от неоторизиран достъп информацията, станала им известна 

при или по повод изпълнението на задълженията им по настоящия договор, 

включително след прекратяване на същия. 

12.2. Настоящият договор може да бъде изменян само при условията и по реда 

на чл. 116  от  ЗОП.  

12.3. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото 

законодателство в Република България. 

12.4. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат 

уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от 

съответния компетентен съд. 
 

Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в два 

еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

1. ………………………. 

 

2. ………………………. 


