
Приложение № 7 

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 ………………………… - ………, 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 

на основание чл. 112 и следващите по раздел ІІ, гл. Тринадесета от 

Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Заповед № 

……………………………… на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведено публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и аранжировка на цветя, 

зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното 

събрание на Република България“ се сключи този договор 

(„Договора/Договорът“) за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

заплащане да изпълнява доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, 

венци, жербове и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на 

Република България, съгласно изискванията   на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,   

посочени   в   Техническата   спецификация (Приложение №  към 

договора), както и в представената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Техническо 

предложение (Приложение № ) и Ценово предложение (Приложение № ) 



2 

 

ведно с приложенията към тях, представляващи неразделна част от 

настоящия договор. 

 

II. СРОК И МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ 

2. Договорът влиза в сила от датата на прекратяване на договор № 

ОП-755-02-11 от 11.07.2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от 

11.07.2019 г., която дата се поставя на всичките му екземпляри. 

2.1. Срокът за изпълнение е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата 

на влизането му в сила или до достигане на максималната обща стойност по 

т. 3.4, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. 

2.2. Сроковете за изпълнение на заявките за доставка на букети, жербове, 

кошници, венци и аранжировки за протоколни нужди на Народното събрание 

на Република  България са:  

2.2.1. За територията на град София: 

- до 2 (два) часа за букет или жерб; 

- до 3 (три) часа за кошница; 

- до 24 (двадесет и четири) часа за венец. 

2.2.2. За територията на страната, извън град София - до 24 (двадесет и 

четири) часа за букет, кошница, жерб, венец. 

2.3. Сроковете за изпълнение на аранжировките за интериорно озеленяване 

от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали, предназначени за 

разполагане в представителни кабинети и зали в сградите на Народното 

събрание в гр. София, пл. "Народно събрание" № 2 и пл. "Княз Александър I" 

№ 1 са: 

2.3.1 Аранжировката в кабинета на председателя на Народното събрание в 

сградата на пл. "Народно събрание" № 2 се разполага веднъж седмично - в 

първия работен ден на седмицата в интервала от 07:00 ч. до 08:30 ч., а 

текущата подмяна на цвят или зеленина се извършва веднъж седмично (при 

необходимост), така че да бъде запазен представителния вид през цялата 

седмица. 

2.3.2. В кабинетите на заместник-председателите на Народното събрание, на 

главния секретар, на началника на кабинета на председателя на Народното 

събрание и секретарските стаи към тях, в зали „Изток" и „Запад" в сградата 

на пл. "Народно събрание" № 2 и в зали в сградата на пл. „Княз Александър 

I" № 1 аранжировките се доставят и разполагат само по изрична заявка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 3 (три) часа от подаването й. 

2.4. Доставката се извършва съобразно посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

заявката:в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в град София, пл. „Народно 

събрание" № 2 или пл. „КнязАлександър I" № 1, или на друго място на 

територията на страната, изрично посочено в заявката. 

2.5 Сроковете по точка 2.2 и 2.3 започват да текат от момента на подаване на 

заявката, отразен в междинния предавателно-приемателен протокол по т. 5.1 

от договора. 
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III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реализираните доставки 

и аранжировки съгласно цените и при условията, посочени в ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № . . .  към настоящия 

договор). Цената на конкретната доставка (аранжировка) се формира от 

цените, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в трите броя описи на предлаганите 

единични цени, приложени към ценовото предложение. Цените не подлежат 

на промяна за срока на договора, освен в случаите когато промяната е в 

интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.2. Плащанията се осъществяват в левове, по банков път, в срок до 7 (седем) 

работни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно издадена 

фактура с приложен към нея месечен предавателно-приемателен протокол 

(опис) по т. 5.2 за извършените доставки през съответния месец. 

3.3. Плащанията се извършват по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IВАN .....................................  

ВIС:  .................................  

Банка: .........................................  

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

3.4. Максималната обща стойност на реализираните заявки по настоящия 

договор не може да надвишава 150000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС. 

 

IV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1.1. Да получи изпълнение на договора във вид, качество и срокове, 

съобразно поставените от него изисквания в Техническата спецификация 

(Приложение № .. към настоящия договор) и Техническото и Ценовото 

предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № ..№ … към настоящия 

договор). 

4.1.2 да подава заявки към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на 

договора чрез телефон, факс и и-майл. 

4.1.2. При установяване на недостатъци на изпълнението, както и при забава 

в изпълнението, съобразно сроковете, посочени в т. 2.2 и т. 2.3 от настоящия 

договор: 

4.1.2.1 да откаже приемането на неточно изпълнените доставки и/или 

аранжировки, ако поради лошото изпълнение няма интерес от заявената 

доставка (аранжировка) или 

4.1.2.2 да даде подходящ срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качествено изпълнение. 

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

4.2.1.  Да осъществява плащанията за извършените доставки (аранжировки) 

по начин, условия и в срокове, определени в раздел III на настоящия договор. 
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4.2.2.  Да осигури достъп до сградите на пл. „Народно събрание" № 2 и пл. 

„Княз Александър I" № 1, когато местоизпълнението на доставката е в тези 

сгради. 

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

4.3.1. Да получи плащания по договора при пълно и точно изпълнение в 

размер, начин, условия и срок, посочени в раздел III на настоящия договор. 

4.3.2. Да получи достъп от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сградите на пл. „Народно 

събрание" № 2 и пл. „Княз Александър I" № 1, когато местоизпълнението на 

доставка е в тези сгради. 

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

4.4.1. Да извършва доставките (аранжировките) точно и в пълен обем, 

съобразно заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в сроковете, посочени в т. 2.2 и т. 

2.3 на настоящия договор, в пълно съответствие с Техническата 

спецификация - Приложение № …, Техническото и Ценовото предложения 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № ..№ … към настоящия договор), 

неразделна част от настоящия договор. 

4.4.2. Да извърши доставките на мястото на доставка, посочено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в конкретната заявка. 

4.4.3.  При установяване на недостатъци на изпълнените от него доставки 

(аранжировки), заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да се съобрази с волята на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при упражняване на правата му по т. 4.1.2 от настоящия 

договор. 

4.4.4.  При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители (в случай че ползва такива) са длъжни да спазват 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 чл. 115 ЗОП. 

4.4.5.1.  След сключване на настоящия договор 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 изпълнение на договора в 

срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им. 

4.4.5.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 

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

от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие от договора или от допълнителното 

споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да 

превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на 

договора за подизпълнение. 
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4.4.5.3.  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; 

б) 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. 

4.4.5.4. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. 

 

V. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

5.1. При всяка доставка, на мястото на изпълнение, посочено в заявката, се 

съставя междинен предавателно-приемателен протокол, подписван от 

упълномощени представители на двете страни, в който се посочват дата и час 

на продаване на заявката и дата и час на получаване на доставката и/или 

извършване на аранжировката/текущата й подмяна, описание на 

доставката/аранжировката/текущата й подмяна, цената й/им и се констатира 

точността на изпълнението. При сключване на договора упълномощените 

представители на страните съставят примерен образец на междинния 

предавателно - приемателен протокол. 

5.2. За отчитане ежемесечното изпълнение на договора в срок до 5-то число 

на месеца, следващ отчетния, се съставя месечен предавателно-приемателен 

протокол (опис) за изпълнените заявки през отчетния месец. Същият се 

подписва от упълномощени представители на двете страни и е основание за 

плащане по т. 3.2. Към протокола задължително се прилагат и протоколите 

по т. 5.1. 

5.3. За приключване изпълнението на договора се съставя и подписва 

окончателен протокол с посочване на общата стойност на реализираните 

заявки, подписан от упълномощени представители на двете страни. 

5.4. Лицата, упълномощени от страните да отговарят за изпълнението на 

договора, да поддържат пряка и постоянна връзка помежду си и да подписват 

заявки и протоколи по договора, са: 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ............................... , тел.:  ............... , факс:  ............ , 

ел. адрес: ..................................... ; 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  .............................. , тел.:  ............. , факс:  ............... , 

ел. адрес: .....................................  

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

6.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 4 %  (четири 

процента) от максималната обща стойност по т. 3.4 от договора без ДДС, а 
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именно 6000 (шест хиляди) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи 

за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

договора. 

6.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията - парична сума, 

банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез 

покриване отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.1.2. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, 

IBAN: ВG49 BNBG 9661 3300 1707 01, ВIС: BNBGBGSD. Внасянето     на 

сумата се удостоверява с платежно нареждане. 

6.1.2. Банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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. Банковата гаранция има срок на валидност, 

равен на срока по т. 2.1, удължен с един месец. Текстът на банковата 

гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.1.2. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покриване 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, равен на срока 

по т. 2.1, удължен с един месец. 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 обезпечаване отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

друг договор. Текстът на застраховката се съгласува предварително с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(текстът на т. 6.1.2. е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция 

за обезпечаване изпълнението на договора) 

6.2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за обезпечаване изпълнението на 

договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги 

е изпълнил неточно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от 

гаранцията, независимо от формата й, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От 

гаранцията могат да се усвояват суми от неустойки и обезщетения. 

6.3.  Гаранцията се освобождава до 5 (пет) работни дни след изпълнението на 

договора, констатирано с протокола по т. 5.3, подписан от упълномощените 

представители на страните. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без 

да начислява лихва върху нея. 

6.4. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

гаранцията за изпълнение не се възстановява. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка в размер 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, 

но не повече от 30 % (тридесет процента). 
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7.2. При забава на доставка (аранжировка/текуща подмяна) по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % за 

всеки просрочен час върху стойността на забавената заявка за доставка 

(аранжировка/текуща подмяна) в зависимост от срока за изпълнението й, но 

не повече от 30 % (тридесет процента). 

7.3. В случаите по т. 4.1.2.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва плащане по 

отказаната заявка, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за неизпълнение в 

размер 30 % от стойността на съответната доставка (аранжировка). 

7.4. В случаите по т. 4.1.2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за забава 

по реда и условията на т. 7.2. 

7.5. За неизпълнение или неточно изпълнение на отделни задължения по 

този договор, неуредено в предходните точки, неизправната страна дължи на 

изправната неустойка в размер на една минимална работна заплата за 

страната за всеки конкретен случай, а при системност (повече от три пъти) 

дължи и неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от сумата за 

предходния отчетен месец, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приложи 9.1, буква 

„а". 

 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

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

пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. 

8.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължения по договора, 

е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила. 

8.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и 

непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол 

на страните, възникнало след сключване на договора, което прави 

изпълнението му невъзможно, в т.ч. непредвидено обстоятелство по смисъла 

на т. 27 от § 2 от ДР на ЗОП. Сертификатите, издадени от БТПП или 

упълномощени държавни органи, ще представляват доказателство за 

съществуването и продължителността на форсмажора. 

8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради 

непреодолима сила, е длъжна в седемдневен срок от настъпването й да 

уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са 

възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна 

дължи обезщетение за вреди. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

9. Договорът се прекратява: 

а) с неговото изпълнение; 

б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма; 

в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа.  

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие: 
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а) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно (повече от три пъти) не изпълни 

съобразно условията на заявката или забави изпълнението на задълженията 

си по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за 

изпълнение по т. 6.1; 

б) при неизпълнение на т. 4.4.4. от договора; 

в)при условията на чл. 118 ЗОП, в т.ч. на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. 

 

X. СЪОБЩЕНИЯ 

10.1. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители 

на страните. 

10.2. Адресите на страните по договора са: 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

адрес: ....................................  

п.к .......................................... , тел......... ; факс ............................. ; 

e-mail ......................................................  

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

адрес за кореспонденция: .......................................... 

п.к .......................................... , тел ........ ; факс ............................. ; 

e-mail ......................................................  

10.3. При промяна на адресите или лицата за контакти страната уведомява 

другата в срок от 24 часа. При неизпълнение на това задължение 

съобщенията ще се считат връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

10.4. За дата на съобщението се счита: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на известието за доставка - при изпращане по пощата с 

препоръчано писмо; 

- датата на доставка, отбелязана върху разписка, при връчване чрез куриер; 

- датата на приемане - при изпращане чрез факс, при условие на получено 

потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение. 

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

11.1. Изменения в договора се правят при условията и по реда чл. 116 ЗОП 

по взаимно писмено съгласие на страните. 

11.2. За неуредените с този договор въпроси се прилага действащото 

законодателство в Република България. 

11.3. 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. 
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Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха 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 - Гаранция за изпълнение. 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

 

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


