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 Приложение № 6 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

(проект) 

№………………../……………….. 

 

Днес, ........................... г., в гр./с. ...................... между:  

1. Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с ЕИК по Булстат 

000670680, с административен адрес: гр. София – 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, 

представляван от ректора – проф. дфн Анастас Герджиков в качеството на Възложител и 

и.д. гл. счетоводител –Дари Иванов ; 

   

2. Болница “Лозенец” 1407 София, ул. “Козяк” № 1, тел. 9607-223, факс 962-

4771, ЕИК 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. - директор, чрез 

Десислава Пенчева - упълномощено лице със Заповед на Директора №87/2016г., и Веска 

Рушкова – гл. счетоводител, 

наричани за краткост Възложители, от една страна 

и 

…………………………… с ЕИК …………………със седалище: гр./с. ………………., 

ул. …………………………………, тел. ………………….,  e-mail: ………………………….., 

представляванo от …………………….., наричано за краткост Изпълнител, от друга 

страна, на основание чл. 112, ал.1 във връзка с чл.114 от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№ ............... за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената 

поръчка с предмет:„Доставка на оборудване за симулационен център за практическо 

обучение“, се сключи настоящия договор за следното: 

 

 І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
  

1.1. Възложителите възлагат, а Изпълнителят приема да достави за сметка на 

Възложителите, съгласно условията на този договор, оборудване за симулационен център 

за практическо обучение, подробно описано в Техническата спецификация по 

Приложение № 1, представляваща неразделна част от договора.  

 

1.2. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на обществената поръчка в 

съответствие с нормите на действащите нормативни актове, Техническата спецификация 

за изпълнение на обществената поръчка и офертата си, представляваща неразделна част от 

договора.  

 

1.3. В случай, че по време на действие на договора някой от компонентите на 

оборудването за симулационен център за практическо обучение престанат да се 

произвеждат и/или излязат от употреба, Възложителите имат право по силата на този 

договор да заявят доставката на нови компоненти, които ги заменят.  
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ІІ. СРОКОВЕ 

  

2.1.1. Настоящият договор се сключва за срок от 3 /три/ месеца при представянето на 

валидна гаранция за изпълнение в размер на 1 /един/ % от стойността на договора без ДДС 

или ….. /………………/ лева.  

2.1.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде със срок на валидност за 

целия срок на договора и до изтичане на срока на гаранционната поддръжка, като при 

необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова 

гаранция.  

 

2.2.1. Когато гаранцията за изпълнение на договора е банкова, Изпълнителят предава 

на Възложителите оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на 

възложителя - СУ„Св. Климент Охридски“, която отговаря на следните изисквания: 

 банковата гаранция трябва да бъде безусловна и неотменяема и изготвена по 

образеца в Приложение № 5 или във форма, предварително съгласувана с Възложителите; 

 банковата гаранция трябва да съдържа задължение за банката-гарант да извърши 

безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя - СУ„Св. 

Климент Охридски“, съдържащо изявление за договорно основание за усвояване на 

гаранцията за изпълнение; 

 банковата гаранция трябва да бъде със срок на валидност за целия срок на договора 

и до изтичане на срока на гаранционната поддръжка, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова;  

 банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение, 

както и по усвояването на средства от страна на Възложителя - СУ„Св. Климент 

Охридски“, са за сметка на Изпълнителя;  

 банкова гаранция, издадена от чуждестранна банка следва да се авизира от 

българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български 

език; 

  в банковата гаранция, изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за 

която се представя гаранцията за изпълнение на договора, в съответствие с определеното в 

него. 

2.2.2. Когато като гаранция за изпълнение на договора се представя застраховка, 

Изпълнителят предава на Възложителите оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на Възложителя - СУ„Св. Климент Охридски“, която отговаря на 

следните изисквания: 

 застраховката обезпечава изпълнението на предмета на този договор чрез покритие 

на отговорността на Изпълнителя; 

 застраховката трябва да бъде със срок на валидност за целия срок на договора и до 

изтичане на срока на гаранционната поддръжка, като при необходимост срокът на 

валидност на застраховката се удължава или се издава нова застраховка;  

 разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на Възложителя - СУ„Св. Климент Охридски“ са за 

сметка на Изпълнителя.  
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2.3.1. При липсата на възражения по изпълнението на договора Възложителят 

СУ„Св. Климент Охридски“ освобождава внесената от Изпълнителя парична гаранция за 

изпълнение след 30 (тридесет) дни от изтичане на срока на гаранционната поддръжка, без 

да дължат лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

2.3.2. В случай, че Изпълнителят е предоставил банкова гаранция или 

застрахователна полица, оригиналът на банковата гаранция или оригиналът на  

застрахователната полица се връща в срока по т.2.3.1, без Възложителя да дължат лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

2.3.3. Гаранцията за изпълнение не се освобождава съответно оригиналът на 

банковата гаранция или на застрахователната полица не се връща от Възложителя - 

СУ„Св. Климент Охридски“, 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, те могат да 

пристъпят към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 

2.4. Доставката следва да бъде изпълнена в срок  от 2 /два/ месеца от сключване на 

договора за възлагане на обществената поръчка и след отправяне на писмена заявка;. 

 

ІІІ. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

  

3.1. Възложителите заплащат на Изпълнителя стойността на доставеното 

оборудване за симулационен център за практическо обучение съгласно Ценовото 

предложение на Изпълнителя,  представляващо неразделна част от договора.  

 

3.2. Единичните цени на компонентите, включени в оборудването за симулационен 

център за практическо обучение  са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на 

действие на договора. 

 

3.3.1. Заплащането на доставеното оборудването за симулационен център за 

практическо обучение по договора се извършва срещу представена фактура и двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол за съответната доставка, в български лева, чрез 

банков превод по следната банкова сметка на Изпълнителя: 

ТБ: .........................................................; 

IBAN: ....................................................; 

BIC код..................................................; 

3.3.2. Заплащането на доставеното оборудване за симулационен център за 

практическо обучение  се извършва от  Възложителя - СУ„Свети Климент Охридски“, 

както следва: 

• първо авансово плащане - в размер на 20 % от цената на договора през месец 

декември 2019г., след отправяне на писмена заявка до участника,  подписана от Ректора 

на СУ „Свети Климент Охридски“ и Директора на Болница „Лозенец“ ; 

•втора авансово плащане в размер на 20% от цената на договора през месец март  

2020г., след отправяне на писмена заявка до участника,  подписана от Ректора на СУ 

„Свети Климент Охридски“ и Директора на Болница „Лозенец“ ; 

 



4 

 

 трето авансово плащане в размер на 20% от цената на договора през месец юни 

2020г. при възможност за спедиция (наличие на оборудването в склад), обявена в 

„Секретариат и Деловодство“  на университета в гр. София-1504, бул. „Цар Освободител 

№ 15, стая 114 и 115 и одобрена от Възложителите.  

 четвърто авансово плащане в размер на 20% от цената на договора през месец 

септември 2020г., след отправяне на писмена заявка до участника,  подписана от Ректора 

на СУ „Свети Климент Охридски“ и Директора на Болница „Лозенец“; 

• окончателно плащане - в размер на останалите 20 %  от цената на договора в срок 

до един месец от доставката и провеждането на въвеждащо обучение на персонала на 

възложителите, който ще работи с оборудването и софтуера  - след представянето на 

фактура и подписан приемо-предавателен протокол и придружително писмо, заведено в 

„Секретариат и Деловодство“ гр. София-1504, бул. „Цар Освободител № 15, стая 114 и 

115; 

 3.3.3. Във връзка с извършване на окончателното плащане по клауза 3.3.2 от 

Договора за възлагане на обществена поръчка, Възложителят Болница „Лозенец“ 

превежда на  СУ „Свети Климент Охридски“ като трансфер дължимата сума в размер на  

1000 (хиляда) лв без ДДС съгласно подписаното споразумение между възложителите.  

 

3.4.1. В случай, че част от компонентите на оборудването за симулационен център за  

практическо обучение се доставят от подизпълнител, Възложителите могат да заплатят 

цената на тази доставка директно на подизпълнителя въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя чрез Изпълнителя до Възложителите. 

3.4.2. В случаите по т.3.4.1. Изпълнителят е длъжен да предостави на 

Възложителите искането на подизпълнителя в 15-дневен срок от получаването му заедно 

със становище, от което е видно дали оспорва съответното плащане или част от него като 

недължимо.   

3.4.3. Възложителите имат право да откажат плащане на подизпълнителя, когато 

искането му за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

 

3.5.1. СУ„Свети Климент Охридски“ придобива право на собственост върху всички 

компонентите на оборудването за симулационен център за  практическо обучение, 

подробно описани в Техническата спецификация по Приложение № 1, предствляваща 

неразделна част от договора за възлагане на обществена поръчка.   

3.5.2. След доставката и заприходяването на оборудването за симулационен център 

за практическо обучение като собствени активи, СУ „Свети Климент Охридски“ 

предоставя на Университетска болница „Лозенец“ правото на безвъзмездно ползване на 

това оборудване за нуждите на практическото обучение на студентите на Медицинския 

факултет при СУ„Свети Климент Охридски“ и специализантите на Университетска 

болница „Лозенец“ за неопределен срок от време. 
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 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ 

 

4.1. Възложителите имат право: 

4.1.1 да изискват от Изпълнителя да изпълни доставката на оборудването за 

симулационен център за практическо обучение в договорения срок и без отклонения от 

предвидените параметри в Техническата спецификация;  

4.1.2. да извършват проверка на изпълнението на договора по всяко време без да 

пречат на оперативната дейност на Изпълнителя; 

4.1.3. когато параметрите на доставеното оборудване за симулационен център за 

практическо обучение не отговарят на предвидените параметри в Техническата 

спецификация, да направят рекламация и да откажат да го приемат и съответно заплатят;  

4.1.4. при неизпълнение на някоя от клаузите на договора от страна на Изпълнителя 

да получат неустойка в размера, определен в този договор, като задържи съответната част 

от следващото плащане или да усвоят съответна част от гаранцията за изпълнение; 

4.1.7. да изискват от Изпълнителя да сключи и да им представи договор/и за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и и/или с нов подизпълнител в 

срок от 3 дни от подписването. 

 

4.2. Възложителите са длъжни: 
4.2.1. да оказват необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на 

предмета на договора; 

4.2.2. да приемат доставеното в срок оборудване за симулационен център за 

практическо обучение, когато параметрите му отговарят на предвиденото в Техническата 

спецификация;  

4.2.3. да заплатят на Изпълнителя доставеното оборудване за симулационен център 

за практическо обучение при условията, по реда и в срока, определени в този договор; 

4.2.4. да не разпространяват предоставената им от Изпълнителя информация, имаща 

характер на търговска тайна и изрично посочена като такава в представената оферта на 

Изпълнителя; 

4.2.5. след приключване изпълнението на договора да освободят паричната гаранция 

съответно да върнат оригинала на банковата гаранция за изпълнение на договора или 

оригинала на застрахователната полица, без да дължат лихва за срока, през който 

средствата са престояли законно у тях. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  

5.1. Изпълнителят има право: 
5.1.1. да получи необходимото съдействие от Възложителите за изпълнение на  

предмета на договора; 

5.1.2. да получи уговореното възнаграждение за доставеното оборудване за 

симулационен център за практическо обучение при условията и в сроковете, определени в 

този договор. 

 

5.2. Изпълнителят е длъжен: 

5.2.1.  да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добър търговец; 
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5.2.2. да достави заявеното оборудване за симулационен център за практическо 

обучение  в съответствие с параметрите, определени в Техническата спецификация; 

5.2.3. да достави заявеното оборудване за симулационен център за практическо 

обучение  на адрес гр. София - 1407, ул. „Козяк“ № 1, Болница “Лозенец“, в сроковете, 

определени в договора;  

5.2.4. доставката на заявеното оборудване за симулационен център за практическо 

обучение  трябва  да бъде придружена с фактура;  

5.2.5. да уведоми незабавно Възложителите, когато фирмата-производител спира от 

производство даден компонент от оборудването за симулационен център за практическо 

обучение, и да предложи аналогичен компонент, който го замества, както и за промяна в 

стойността му; 

5.2.6. в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати 

копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.11 ЗОП.   

 

 VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

6.1. Предаването и приемането на доставеното оборудване за симулационен център 

за практическо обучение  се извършва от определени от Възложителите и Изпълнителя 

длъжностни лица. 

6.2. Приемането на доставеното  оборудване за симулационен център за практическо 

обучение по този договор се удостоверява с подписване на двустранен приемателно – 

предавателен протокол от определените представители на трите страни. 

6.3. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, доставките 

на отделните компоненти от оборудването за симулационен център за практическо 

обучение, извършени от подизпълнителя/ите, се приемат от Възложителите в присъствието 

на Изпълнителя и подизпълнителя. 

 

VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

7.1. В случай на забавено изпълнение на доставката на заявеното оборудване за 

симулационен център за практическо обучение, Изпълнителят дължи на Възложителя – 

СУ“ Свети Климент Охридски“ неустойка в размер на 0.2 % на ден от стойността на 

забавената доставка,  но не повече от 5 % от тази стойност.  

 

7.2. В случай на некачествено и/или пълно неизпълнение на предмета на договора, 

Изпълнителят дължи на Възложителя – СУ “Свети Климент Охридски“ неустойка в 

размер на 20 % от стойността на заявеното оборудване за симулационен център за 

практическо обучение.  

 

7.4. В случай, че договорът бъде прекратен по вина на Изпълнителя, той дължи на 

Възложителя неустойка в размер на представената гаранция за изпълнение на договора. 
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7.5.1. Възложителят -  СУ “Свети Климент Охридски“ удържа дължимите суми за 

неустойка от следващите плащания към Изпълнителя или усвояват част от гаранцията за 

изпълнение на договора. 

7.5.2. В случаите по т.7.3.1., когато Възложителят -  СУ “Свети Климент Охридски“ е 

удържал неустойката от стойността на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен 

в 5-дневен срок от уведомяването му за усвояване на част от гаранцията, да допълни 

гаранцията за изпълнение до размера, определен в т.2.1.1. от договора и да представи на 

Възложителя – СУ“ Свети Климент Охридски“ съответния документ. 

 

7.6. В случай на забавено плащане, Възложителят -  СУ “Свети Климент Охридски“ 

дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден 

върху стойността на неизпълнението, но не повече от 2 % от тази стойност. 

 

7.7. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да иска 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават платената 

неустойка. 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящият договор се прекратява: 

8.1.1. с изтичане на уговорения срок; 

8.1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

8.1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, 

продължило повече от един месец – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната 

страна до неизправната; 

8.1.4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси  на Изпълнителя – с 

изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителите до Изпълнителя; 

 

8.2. Възложителите могат да прекратят договора с едномесечно предизвестие, когато 

Изпълнителят: 

8.2.1. забави изпълнението на някое свое задължение по договора с повече от 15 дни;  

8.2.2. не замени в разумен срок, определен от Възложителите, доставените 

некачествени компоненти от оборудването; 

8.2.3.  използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата или използва 

подизпълнител, за който не е представил  договор за подизпълнение на Възложителя; 

8.2.4. е в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

 

         8.3.1. Възложителите имат право да прекратят договора едностранно с едномесечно 

предизвестие при съществена промяна на обстоятелствата, възникнали след сключването 

му, поради която не са в състояние да изпълнят задълженията си по договора.  

         8.3.2. В случаите по т.8.3.1. Възложителите уведомяват писмено Изпълнителя 

веднага след настъпването на посочените обстоятелства.  

 

8.4. Възложителят имат право да прекрати договора без предизвестие, когато:  

8.4.1. Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност;  
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8.4.2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 

поръчката за Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз 

основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;   

8.4.3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 

нарушение, установено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

 

IX. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

9.1.1. Във връзка с изпълнението на договора страните се задължава да обработват 

необходимите за целта лични данни и информация в съответствие с нормите на Регламент 

(ЕС) 2016/679
1
 и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), и да осигуряват защита на 

правата на субектите на данни.  

          9.1.2. Данните и информация по т. 9.1.1. се считат за поверителни и двете страни се 

задължават да не ги предоставят на трети страни и лица. 

 

9.2. Страните се задължават да предприемат подходящи и адекватни технически и 

организационни мерки за защита на данните и информацията от поверителен характер, 

които са им станали известни при и по повод изпълнението на този договор. 

 

9.3. Страните се задължават да обработват само личните данни, които са необходими 

във връзка с и по повод изпълнението на настоящия договор. Това задължение се отнася 

до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването 

им и тяхната достъпност. 

 

9.4. Страните декларират, че имат въведени Вътрешни правила относно обработката 

и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените лични данни са достъпни 

само за надлежно упълномощени служители. 

 

9.5. Личните данни и информацията от поверителен характер, които са станали 

известни на страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се обработват 

за срок не по-дълъг от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора. 

 

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

  

10.1.1. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван по изключение по 

реда на чл.116 от ЗОП и в случаите, предвидени в този договор. 

10.1.2. При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към 

него.  

 

10.2.1. Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен на 

основание чл.116, ал.1, т. 4 от ЗОП, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора 

и/или договорът бъде прекратен по вина на Изпълнителя.  

                                                
1
 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение 

на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) 

javascript:%20Navigate('чл54_ал1_т1');
javascript:%20NavigateDocument('EUC2010_083_01#чл258');
javascript:%20NavigateDocument('EUC2010_083_01');
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10.2.2. В случаите по т.10.2.1. Възложителят има право да замени изпълнителя на 

обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише 

допълнително споразумение  с него към настоящия договор при условията, определени в 

Техническото и Ценово предложение на този участник. 

 

10.3.1. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване: 

За  Изпълнителя: ..................................................... 

За Възложителя: ………………………………...... 

10.3.2. При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна 

незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената 

кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес ще се счита за валидно връчена. 

 

10.4. Всички спорове, възникнали между страните при  и по повод изпълнението на 

този договор, се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие по съдебен ред. 

 

10.5. За всички неуредени въпроси в договора се прилагат нормите на действащото 

българско законодателство, относимо към предмета на договора. 

  

 Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един 

за всяка от страните и влиза в сила от деня, в който бъде осигурено финансирането за 

неговото изпълнение. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

     

СУ„Св. Климент Охридски“:  

…………………. 

проф. дфн Анастас Герджиков                      

Ректор  

 

За Университетска Болница „Лозенец“ 

…………………. 

проф. д-р Любомир Спасов дм 

Директор 

 


