
  Приложение № 6 

 

  Проект! 

 

Д О Г О В О Р 

 

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

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

София, 1169, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, 

идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от 

…………….. – ……………….. на длъжност ………………………………, 

оправомощен ……………………… и от ……………………… главен 

счетоводител, наричано по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна 

и 

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

……………………….., с ЕИК в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията 

………………….., идентификационен № …………………………, 

представлявано от ………………………… - ………, определено за 

изпълнител по обществена поръчка със заповед № ……………………… на 

……………………………, наричано за краткост в този договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

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

протокол № ………….. от …………….2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на средства за корекция на зрението на служителите в 

Народното събрание, работещи с видеодисплеи”, се сключи този 

договор („Договора/Договорът") за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

извършва срещу възнаграждение периодични доставки на средства за 

корекция на зрението на служители в Народното събрание - правоимащи 

лица, включени в списъка  по чл. 10, ал. 2 от настоящия договор. 

(2) Доставката по ал. 1 включваща доставка на диоптрични очила, в това 

число и монтаж на диоптрични лещи в рамки, или доставка на диоптрични 

лещи и монтаж върху рамка, съгласно Техническата спецификация на 

обществената поръчка (Приложение № 1), Техническото предложение и  

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 2 и № 3) от 

настоящия Договора. 



2 

 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Максималната стойност, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за 

изпълнението на настоящия договор не следва да надвишава 39 583.33 

(тридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и три лева и 33 ст.) лева 

без ДДС и 47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) лева с ДДС. 

В посочената стойност не се включват сумите, заплатени от правоимащите 

лица при условията на чл.2, ал.3 от договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не повече от 208,33 

(двеста и осем лева и 33 ст.) лева без ДДС, след приспадане на 

предложената търговска отстъпка, от стойността на всяка индивидуална 

поръчка на средство за корекция на зрението. 

(3) При избор на средство за корекция на зрението, надхвърлящо 

стойността по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор, разликата се заплаща от 

правоимащото лице 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя търговска отстъпка в размер на ….. 

(…………..) % от актуалната към датата на съответната индивидуална 

поръчка продажна цена на средството за корекция на зрението, с включена 

обработка и монтаж. Предложената търговската отстъпка е една и съща за 

всички видове диоптрични лещи за корекция на зрението и диоптрични 

очила напълно съответстващи на „Техническата спецификация" 

(Приложение № 1) - неразделна част от настоящия договор, както и за 

допълнително предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги и е валидна за 

целия срок на договора. 

(5) Когато към момента на заявяването на поръчката в оптиката се 

предлага процент отстъпка в размер, по-голям от посочения в чл. 2, ал.4 от 

настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приложи по-високият 

процент отстъпка. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането в български левове по банков 

път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, в срок до 10 (десет) 

календарни дни след подписване на двустранния месечен опис и 

представена от изпълнителя фактура за изпълнените индивидуални 

поръчки на правоимащите лица за предходния месец. 

Чл. 3. В стойността на всяка индивидуална поръчка са включени всички 

разходи на Изпълнителя, в това число стойността за изработка, обработка 

и монтаж на лещите, стойността на рамките, стойността на разходите за 

опаковка, маркировка, доставка, транспортни разходи, разходи за товаро-

разтоварителни дейности, данъци, такси, мита, застраховки, лицензи 

(когато е приложимо) и всички други, необходими за изпълнение на 

поръчката разходи.  

Чл. 4.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по следната сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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IBAN:  

BIC:  

Банка:  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени, свързани със заплащането по ал. 1 в срок от 3 

(три) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията, по 

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

(3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума. 

 

III. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5 (1) Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, 

считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на сумата 

по чл.2, ал. 1 от същия, което от двете събития настъпи първо по време. 

Посочената стойност се счита за изразходвана и при наличие на остатък, 

недостатъчен за изработка и доставка на един брой средства за корекция на 

зрението. 

(2) Срокът за изработка и доставка на средства за корекция на зрението 

след приемане на всяка индивидуална поръчка е: 

1. до 7 календарни  дни от датата на приемане на поръчката; 

2. до 10 календарни дни от датата на приемане на поръчката в случите, в 

които направената поръчка е извън стандартния диапазон - на складови 

еднофокусни лещи sph /сфера/ +/- 6.00 dpt. /диоптър/ и cyl/цилиндър/ +/-

2.00 dpt. 

(3) Обслужването на правоимащите лица се извършва в оптиките, 

посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изричен списък (Приложение № 4). 
 

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 6  (1 )ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените средства за 

корекция на зрението са нови, неизползвани и нямат дефекти, резултат от 

лошокачествени материали, качеството на изработката или от някакво 

действие или пропуск на производителя или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат 

да се появят при нормалната експлоатация на доставените стоки. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените средства за корекция на 

зрението отговарят на параметрите, определени в този договор и 

Техническото предложение (Приложение № 2) -неразделна част от 

договора, както и на рецептата и на изискванията на правоимащите лица. 

(3) Гаранционният срок на изработените средства за корекция на зрението 

е както следва: 
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1. за качеството на покритието на лещите – минимум 24 месеца от датата 

на получаването им от правоимащото лице; 

2. за рамките и изработката на очилата – минимум 24 месеца от датата на 

получаването им от правоимащото лице; 

В случай, че предоставеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционен срок е 

по-малък от определения от съответния производител гаранционен срок, 

важи последният. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно поддържане в срок от 

минимум 24 (двадесет и четири) месеца и ще отстранява констатирани 

дефекти или недостатъци на изработените средства за корекция на 

зрението по време на гаранционния срок. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка 

констатираните дефекти или недостатъци на изработените средства за 

корекция на зрението по време на гаранционния срок и да приема 

рекламации относно: 

1. повреди на лещите за очила в резултат на некачествен материал или 

некачествено покритие /напукване или отлюспване/ в гаранционния срок. 

Срокът за отстраняване на повредата е до 10 календарни дни от приемане 

на рекламацията. 

2. повреди на очилата в резултат на фабрични дефекти в рамките или 

некачествена изработка /диоптрична леща, изработена в недействителен 

размер на формата на кръжилото на рамката; деформация и нарушаване на 

покритията на диоптричната рамка при монтаж на лещите/. Срокът за 

отстраняване на повредата е до 10 календарни дни от приемане на 

рекламацията. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема рекламации за качеството на изработените 

средства за корекция на зрението и за видими дефекти на доставените 

средства за корекция на зрението в момента на приемането им от 

правоимащото лице. Рекламацията се отразява в двустранен протокол, 

подписан от правоимащото лице и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) Правоимащото лице има право да предяви рекламации за средства за 

корекция на зрението, несъответстващи на тези в представената рецепта в 

7-дневен срок от предаването на готовите средства за корекция на 

зрението, чрез изпращане на рекламационно съобщение в свободен текст. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва корекцията за своя сметка. 

(8) Правоимащото лице има право да предяви рекламации за скрити 

дефекти или такива проявили се след започнала употреба в рамките на 

гаранционния срок по чл. 6, ал. 3 от настоящия договор чрез изпращане на 

рекламационно съобщение в свободен текст. Рекламация за скрити 

дефекти се предявява при откриването им, до изтичане на гаранционния 

срок по чл. 6, ал. 3 от настоящия договор. 
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(9) Правоимащото лице уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предявени 

рекламации по реда на чл. 6, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от настоящия договор.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и 

качествено, в съответствие с клаузите на същия и Приложенията; 

(2) да състави съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните образци на: 

приемателно-предавателен протокол за изработка и доставка на всяка 

индивидуална поръчка, месечен опис за предоставяне на приемателно-

предавателените протоколи за изработка и доставка на всяка индивидуална 

поръчка и двустранен протокол за констатиране на рекламации. 

Необходимите образци следва да се съгласуват и изготвят в 10 дневен срок 

от сключване на настоящия договор; 

(3) да доставя диоптрични очила, в това число и монтаж на диоптрични 

лещи в рамки, или диоптрични лещи с монтаж върху рамка, предоставена 

от правоимащото лице – служител; 

(4) предлаганите средства за корекция на зрението, следва отговарят на 

изискванията на Директива 93/42 ЕИО и на Закона за медицинските 

изделия притежават сертификати за произход и за качество /декларация за 

съответствие на медицинските изделия и СЕ маркировка; 

(5) да осигури избор на правоимащите лица от не по-малко от 50 броя 

модели рамки, отговарящи на изискванията по Техническото предложение 

(Приложение № 2), подходящи за монтиране на предлаганите диоптрични 

лещи; 

(6) да поддържа не по-малко от 10 модели/марки диоптрични лещи и 

рамки, които могат да се комбинират и чиято обща стойност като средство 

за корекция на зрението по индивидуална поръчка е не повече от 208,33 лв. 

без ДДС, след приспадане на предложената търговска отстъпка, за целия 

срок на договора; 

(7) да състави и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемателно-

предавателен протокол по образец за изработка и доставка на всяка 

индивидуална поръчка, в който се отбелязва датата и спецификацията на 

поръчаното средство за корекция на зрението (лещи или очила), цена на 

поръчката без ДДС и с ДДС, съответната търговска отстъпка и датата на 

получаване на изработените средства за корекция на зрението. Протоколът 

се подписва от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответното 

правоимащо лице; 

(8) ежемесечно, до 5-то число на текущия месец, да съставя и предоставя 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечен опис по образец в два еднообразни 

екземпляра, с приложени в оригинал всички индивидуални приемателно-

предавателни протоколи на поръчките, изпълнени в предходния месец. 

Описът се предава за одобрение на възложителя. Представител на 
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възложителя извършва проверка на документите, приема и подписва 

месечния опис до 7 календарни дни от представянето му; 

(9) да спазва (в т.ч и неговите подизпълнители) всички приложими 

нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с 

предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 

на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 

Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

(10) при обработването на лични данни по повод изпълнение предмета на 

настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че служителите му, 

ангажирани с изпълнението на договора, са поели ангажимент за 

поверителност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще подпомага 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на изискванията за сигурност на личните 

данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при 

нарушения в сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна 

информация, прилага надлежни технически мерки и т.н. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейностите си по договора при стриктно 

спазване на разпоредбите на действащото законодателство в  областта на 

защита на личните данни, като прилага подходящите технически и 

организационни мерки за защита правата на субектите на данни. Същият 

няма право да превъзлага, както и да включва други обработващи при 

извършване на каквито и да е дейности по обработването на лични данни, 

без предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заличи или върне на възложителя 

(съобразно писмените указания на възложителя) всички лични данни, 

предоставени при и по повод изпълнение на договора с представяне на 

месечния опис по чл. 11, ал. 4 от договора. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като обработващ лични данни по настоящия 

договор, е длъжен да поддържа регистър за дейността по обработването 

им. 

Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи  от Възложителя за всяка 

индивидуална поръчка сума в размер до 208,33 без ДДС, след приспадане 

на предложената търговска отстъпка..  

Чл. 9 Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок от 2 (два) дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договора 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 от ЗОП. 

Сключването на договора за подизпълнение не освобождава 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия 

договор. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

(1) да заплаща стойността на договора при условията на чл. 2; 

(2) да предoстави ежемесечно поименен списък на правоимащите лица от 

администрацията на Народното събрание; 

(3) да състави съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните образци на: 

приемателно-предавателен протокол за изработка и доставка на всяка 

индивидуална поръчка, месечен опис за предоставяне на приемателно-

предавателените протоколи за изработка и доставка на всяка индивидуална 

поръчка и двустранен протокол за констатиране на рекламации. 

Необходимите образци следва да се съгласуват и изготвят в 10 дневен срок 

от сключване на настоящия договор; 

(4) да упражнява по всяко време чрез упълномощените си представители 

контрол по изпълнението на договора; 

(5) не заплати доставката и да иска отстраняване за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на допуснатите от последния недостатъци при 

изпълнение на договора; 

(6) при необходимост, в качеството си на администратор на лични данни, 

да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го подпомага в изпълнение на 

изискванията за сигурност на личните данни по повод настоящия договор, 

като незабавно го информира при нарушения в сигурността на данните, 

предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни 

технически мерки и т.н. 

 

VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

Чл. 11 (1) Изработването на средства за корекция на зрението се извършва 

на база индивидуални поръчки от правоимащите лица - служители на 

възложителя и рецепта в оригинал, издадена на лицето от офталмолог от 

Университетска болница „Лозенец“. 

(2) За изработката и доставката на всяка индивидуална поръчка 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя приемателно-предавателен протокол по образец 

в три еднообразни екземпляра (за възложителя, за изпълнителя и за 

правоимащото лице). В протокола се посочва датата на поръчката, 

спецификацията на поръчаните средства за корекция на зрението /лещи 

или очила/, цената към датата на поръчката без ДДС и с ДДС, съответната 

търговска отстъпка и датата на получаване на поръчания артикул. 

Протоколът се подписва от представител на изпълнителя и правоимащото 

лице.  

(3) При получаване на изработените средства за корекция на зрението, 

индивидуалният приемателно-предавателен протокол се подписва 

повторно от правоимащото лице - служител и от представител на  
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изпълнителя и се посочва дата на получаване на поръчания артикул.  На 

правоимащото лице се предават 1 екземпляр от индивидуалния протокол, 

гаранционната карта на артикула и оригиналните опаковки на вложените 

диоптрични лещи. 

(4) До 5-то число на текущия месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечен опис по образец  в два еднообразни екземпляра, 

с приложени в оригинал всички индивидуални приемателно-предавателни 

протоколи на поръчките, изпълнени в предходния месец.   

(5) в 7 дневен срок от представяне на месечния опис по ал. 4 от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва проверка на приложените 

документи и приема или изисква корекция на представения опис, съгласно 

клаузите на настоящия договор. 

 

(6) 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 

……………………………………………………………………………………

……... 

(7) Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да отговарят за 

изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са 

……………………………………………………………………………………

……... 

 

VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 12. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

документ за гаранция за изпълнение в размер 1 187. 50  лева (хиляда сто 

осемдесет и седем лева и 50 ст.), представляваща 3 % (три процента) от 

максимално допустимата стойност по Договора, посочена в чл. 2, ал. 1.  

(2) Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение – 

парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща 

изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 

(3) Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, 

IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на 

сумата се удостоверява с платежно нареждане.  

(3) Банковата гаранция за изпълнение, издадена в полза на Народното 

събрание, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в 

което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си 

и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на срока  

по чл. 5, удължен с 60 (шестдесет) дни. Текстът на банковата гаранция се 

съгласува с Възложителя. 

(3) Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на срока    
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по чл. 5, удължен с 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде 

посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката 

следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и 

не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 

изпълнителя по друг договор.  Текстът на застраховката се съгласува с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(текстът на ал. 3 е в три варианта съобразно избраната форма на 

гаранция) 

Чл. 13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил 

неточно – частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От 

гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения. 

Чл. 14 (1)Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява или 

освобождава, в зависимост от формата, под която е представена в срок от 

30 /тридесет/ работни дни след изтичане на срока за изпълнение на 

дейностите по договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за 

изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата са 

престояли законно при него. 

(2) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за 

решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той 

може да пристъпи към задържане на гаранциите. 

(3) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за 

изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и 

обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя. 

(4) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, 

Изпълнителят е длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната 

гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 12, ал. 1, като внесе усвоената от 

Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова 

гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността 

си до размера чл. 12, ал. 1. 

Чл. 15 Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както 

следва: 

а) когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 4 от Договора;  

б) когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния 

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице; 
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в) когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на 

писмено уведомление до застрахователя. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16 Настоящият договор се прекратява при следните обстоятелства:  

1. с изтичането на срока по чл. 5, ал. 1 или с достигане на 

стойността по чл.2, ал.1, което от двете събития настъпи първо; 

2. с изпълнение на предмета на договора; 

3. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата 

за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят; 

4. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на 

договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. при възникване на обстоятелство по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

със 7-дневно предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

без предизвестие. 

7. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е 

декларират това в офертата си, или използва подизпълнител, който е 

различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по 

чл, 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. 

8. при пълно неизпълнение на договорните задължения от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 

едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без 

необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след 

уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за 

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

 

 

Х. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 18 При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер 0.5 % (нула цяло и пет десети на сто) 

за всеки ден забава, начислен върху дължимата сума, но не повече от 10 % 

(десет на сто) от същата. 

Чл. 19 За неспазването на сроковете за изработка и доставка на средства за 

корекция на зрението по чл. 5, ал.2 от настоящия договор от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (с изключение на случаите на настъпване на 

форсмажорни обстоятелства), същият дължи неустойка в размер на 0,5% 
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(нула цяло и пет десети на сто)  на ден от стойността на закъснялата 

доставка, но не повече от 10 % (десет процента) от същата. 

Чл. 20 При неотстраняване на констатирани дефекти или недостатъци на 

изработените средства за корекция на зрението в сроковете по чл. 6, ал. 5 

от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

0,03% на ден от стойността на доставката на изработените средства за 

корекция на зрението, за всеки ден забава, но не повече от 15% от 

стойността на забавата за отстраняване на дефектите. 

Чл. 21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната 

сума да бъде внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 22 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

срок не заплати съответната стойност на начислената неустойка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойките от 

гаранцията за изпълнение по чл. 12, ал. 1 от настоящия договор или от 

следващото дължимо плащане. 

Чл. 23 Забава в изпълнението на сроковете по чл.5, ал.2 от настоящия 

договор с повече от 30 (тридесет) дни, ще се счита за пълно неизпълнение. 

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора 

без предизвестие, като това няма да пречи на търсенето на друго 

обезщетение за нарушаване на договора. При прекратяване на договорова 

поради пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на стойността на гаранцията за изпълнение на договора 

по чл. 12. 

 

ХI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 24  (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма и подписани от упълномощените 

представители на страните.  

(2) Адресите на страните по договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………….., п.к. ………………….., тел. 

……………………, …………….,…………….;факс ……………….; е-mail 

………….; 

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Народно събрание” № 2, п.к.1169, тел. 

…………, ……………, факс  …………; е-mail ……..@parliament.bg 

(3) 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. 

(4) За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
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- датата на приемане - при изпращане по факс. 

 

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 25 Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 ЗОП по 

взаимно писмено съгласие на страните. 

Чл. 26 Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и 

изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като 

конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно 

законодателството подлежи на регистриране, публикуване или 

предоставяне на компетентен орган. 

Чл. 27 За неуредените в договора въпроси се прилага действащото 

законодателство в Република България. 

Чл. 28 Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не 

бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на 

ГПК от съответния компетентен съд. 

 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 

за всяка от страните. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4. Приложение № 4 – Списък с оптики; 

5. Гаранция за изпълнение. 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1. .................................                         .......................................... 

 

2. .................................... 


