
Д  О  Г  О  В  О  Р          

 

ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ 

 

№ Д-дост-12 /2016 г. 

 

 

 

 

Днес, 06.12.2016 г., в гр.София между: 

 

1.КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, гр. София, със 

седалище и адрес на управление бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, с БУЛСТАТ 130098909, 

представлявана от доц. д-р Иван Н. Иванов – Председател и Евгения Сматракалева 

– Главен счетоводител, наричана по-нататък в този договор за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „Тойота Балканс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 

община Столична, район Младост, бул. Цариградско шосе“ № 163, ЕИК 130106252, 

представлявано от Мария Димова – управител, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с одобрен 

протокол за работа на комисия, определена със заповед № З-ОФ-77/14.11.2016 г., и 

оферта вх. № ВП-Ф-24/11.11.2016 г. по обществена поръчка с предмет: Доставка на 2 

(два) броя нови леки автомобили за нуждите на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка и 

гаранционно обслужване на 2 (два) броя моторни превозни средства (леки автомобили), 

детайлно описани в Техническото и Ценово предложение и Техническата 

спецификация, (Приложения № 1, № 2 и № 3), неразделна част от Договора, и в 

съответствие с изискванията на настоящия Договор. 

(2) Видът, количество и характеристиките на автомобилите, които следва да 

достави Изпълнителят, са подробно посочени в Техническото предложение на 

Изпълнителя (Приложение № 1) и Техническата спецификация (Приложение № 3), 

представляващи неразделна част от настоящия Договор.  

(3) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия Договор, се 

включва доставката и гаранционното обслужване на автомобилите, описани в 

Техническото предложение. 

 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА  

ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава 

да заплати на Изпълнителя цена в размер на 64 380,00 лв. (шестдесет и четири хиляди 

триста и осемдесет лева) без ДДС и 77 256,00 лв. (седемдесет и седем хиляди двеста 

петдесет и шест лева) с включен ДДС, съгласно ценовото му предложение, неразделна 

част от настоящия Договор. 



(2) Цена на 1 (един) брой автомобил: 32 190,00 лв. (тридесет и две хиляди сто и 

деветдесет лева) без ДДС и 38 628,00 лв. (тридесет и осем шестстотин двадесет и осем 

лева) с включен ДДС. 

(3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи до мястото за доставка, 

за продуктова такса (екотакса) и всички разходи в срока на гаранцията, осигуряващи 

отстраняване за сметка на Изпълнителя, с негови резервни части на всички технически 

неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните 

условия. 

(4) Посочената цени са крайни и остават непроменени за срока на действие на 

настоящия Договор. 

Чл. 3. (1) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по 

следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: 

BIC: BUIBBGSF 

IBAN: BG19 BUIB 9888 1036 2513 00 

БАНКА: СИБАНК ЕАД 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени по предходната алинея в срок до 5 календарни дни считано от 

момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, 

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(3) Плащането по настоящия договор се извършва, в срок до 14 (четиринадесет) 

работни дни след приемане на всички автомобили и представяне на следните 

документи: 

а) надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от Изпълнителя и 

представител на Възложителя. Във фактурата следва да бъде посочено основание – 

номер на договора, номер на шаси, модел, марка и кубатура на всеки доставен и приет 

автомобил. 

б) приемо-предавателен протокол – оригинал, подписан от Изпълнителя и 

представител на Възложителя, за всеки автомобил поотделно. Във протокола следва да 

бъде посочено основание – номер на договора, номер на шаси, модел, марка и кубатура 

на автомобила. 

(4) Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

Изпълнителя доставки, като в случай на несъответствия на доставените автомобили с 

техническите спецификации и/или предложението на Изпълнителя, съответното 

плащане се извършва в срок до 14 (четиринадесет) работни дни след отстраняване на 

несъответствията или дефекта, или замяната на некачествения актив с нов. 

Отстраняването на недостатъците е за сметка на Изпълнителя. 

(5) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 

Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда, предвиден в Договора. 

(6) За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за 

плащане от страна на Възложителя. 

 
ІII. СРОКОВЕ. МЯСТО НА ДОСТАВКА И МОНТАЖ. ПРИЕМАНЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 4 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

(2) Срокът за изпълнение на доставката на автомобилите е до 10 (десет) 

календарни дни, считано от датата, следваща деня на подписване на договора. 



Чл.5. (1) Мястото на доставка на автомобилите е в гр. София, склад на 

Изпълнителя. Доставката на всеки автомобил се удостоверява с подписване на 

двустранен приемо-предавателен протокол. 

(2) Предаването/получаването на всяка доставка на конкретен автомобил се 

удостоверява с подписване, на отделен двустранен приемо-предавателен протокол в 

два екземпляра от страните или техни упълномощени представители. Констатациите в 

протоколите обвързват страните относно вида, количеството и качеството на 

получените автомобили. 

(3) Качеството на доставените автомобили следва да отговаря на техническите 

изисквания на Възложителя, описани в Техническата спецификация и предложени от 

Изпълнителя в Техническото му предложение. 

(4) Собствеността на автомобилите, обект на поръчката, преминава върху 

Възложителя след извършване на доставката на всеки автомобил и приемането му от 

Възложителя. Рискът от случайно погиване или повреждане на автомобилите 

преминава върху Възложителя от момента на приемането им. 

(5) Изпълнителят уведомява писмено в срок от 3 работни дни предварително за 

конкретните дати и час, на които ще се изпълняват доставките. 

(6) Автомобилите следва да се доставят:  

а) оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по 

пътищата); 

б) с извършен предпродажбен сервиз; 

в) заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали; 

г) с необходимите за регистрацията им документи; 

д) с гаранционна и сервизна книжка; 

е) с инструкция за експлоатация на български език. 

Чл.6. (1) При предаването на автомобилите, Изпълнителят осигурява на 

Възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за 

недостатъци.  

(2) Представител на Възложителя е длъжен да прегледа автомобилите при 

получаването им и да уведоми незабавно Изпълнителя за забелязаните недостатъци, 

което се отбелязва в констативен протокол. Ако той не направи това, се счита, че е 

одобрил автомобилите. За установените недостатъци се съставя констативен протокол, 

който се подписва от страните. Външни повреди и несъответствия в техническите 

параметри на автомобилите са основание за Възложителя да поиска от Изпълнителя да 

подмени за своя сметка несъответстващите автомобили с такива, отговарящи на всички 

изисквания, посочени в Приложение № 1 към Договора. 

(3) При доставката, Изпълнителят се задължава да представи документация, 

съдържаща препоръки за правилна експлоатация. 

(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.7. Възложителят има право: 

1. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената доставка в срок, без 

отклонение от договореното и без недостатъци. 

2. Да дава указания и да проверява изпълнението на договора, като не пречи на 

оперативната работа на Изпълнителя. 



3. Да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и 

организацията по изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

4. Да следи за качественото изпълнение на поръчката чрез свои представители; 

5. Да изисква от Изпълнителя замяната на некачествена, непълна или дефектна 

доставка, по реда и в сроковете, определени в този договор. 

6. Да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва 

изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не 

изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да 

изплати частично или изцяло договорената цена. 

7. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

Чл.8. Възложителят е длъжен: 

1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия Договор. 

2. Да определи длъжностни лица за приемане на доставката. 

3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 

Изпълнителя като такава в представената от него оферта.  

Чл.9. Изпълнителят има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени 

в настоящия Договор. 

2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи 

за изпълнение на Договора. 

Чл.10. Изпълнителят e длъжен: 

1. Да достави автомобилите, предмет на Договора, като прехвърли правото на 

собственост на Възложителя. 

2. Да извършва гаранционно обслужване на доставените автомобили.  

3. Да изпълни задълженията си по настоящия Договор качествено и в 

определените срокове, с грижата на добър търговец и в съответствие с действащата 

нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на 

Техническото и Ценовото си предложение. 

4. Да уведомява своевременно Възложителя за всички промени в статута на 

фирмата до изтичане срока на договора. 

5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок. 

 

V. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

Чл. 11 (1) Срокът за гаранционно обслужване на доставените автомобили е 6 

(шест) години или 200 000 (двеста хиляди) км. пробег, съгласно Техническото 

предложение, неразделна част от настоящия Договор и започва да тече от датата на 

приемане на автомобилите и подписване на приемо - предавателен протокол за 

съответния автомобил. 

(2) През гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно 

обслужване на доставените автомобили. Гаранционното обслужване се осъществява в 

сервиз на Изпълнителя. 

(3) Определеният изпълнител по договора се задължава да обслужва гаранционно 



автомобилите, предмет на доставката, за срока, посочен в техническото му 

предложение и приложените към него условия за гаранционна поддръжка.  

(4) Гаранционното обслужване обхваща всички системи, агрегати, възли и 

детайли на автомобила, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, с 

изключение на консумативите по автомобила и труда за смяната им.  

(5) В рамките на гаранционния срок Възложителят може да прави рекламации 

пред Изпълнителя за констатирани явни недостатъци, повреди, липси или появили се 

скрити недостатъци на доставените автомобили, като иска отстраняването или 

коригирането им за сметка на Изпълнителя. Рекламационното съобщение може да бъде 

изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. 

(6) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме 

незабавни действия по предявената рекламация и да отстрани безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество на доставените автомобили. 

(7) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да отстранява 

появилите се дефекти, недостатъци и/или повреди чрез ремонт/замяна на повредената 

част, в оторизиран сервиз, не по късно от 30 дни от датата на предаване на автомобила 

в сервиза. 

(8) По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва 

приемането на автомобил в оторизираните си сервизи. 

(9) За времето на срока за гаранционно обслужване, Изпълнителят се задължава 

да осигури, в случай на повреда на гаранционен автомобил, която не му позволява да се 

придвижва на собствен ход, денонощна и безплатна пътна помощ за цялата страна.  

 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 
Гаранция за изпълнение 

Чл. 12. (1) Изпълнителят представя при подписването на договора гаранция за 

изпълнение на Договора - парична сума в размер на 3219,00 (три хиляди двеста и 

деветнадесет) лева, преведена по банкова сметка на Възложителя:  IBAN: BG 16 BNBG 

9661 3300 1420 01; BIC: BNBG BGSD в Българска народна банка.  

(2) Размерът на гаранцията за изпълнение по ал. 1 е 5 % от стойността на 

настоящия Договор, без включен ДДС, и е със срок на валидност най-малко 30 

(тридесет) дни след изтичане на срока за гаранционна поддръжка, предложен от 

участника. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

 

Освобождаване и задържане на гаранцията 

Чл. 13. (1) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

Изпълнителят системно (три и повече пъти) не изпълнява някое от задълженията си по 

договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по 

договора с повече от 10 дни.  

(2) Възложителят има право да усвои гаранцията, без това да го лишава от 

правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(3) При липса на възражения по изпълнението на Договора, гаранцията се 

освобождава от Възложителя в 30 (тридесет) дневен срок от окончателното изпълнение 

всички задължения по договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него.  

Чл. 14. Гаранцията за изпълнение не се освобождава 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 

усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 

Неустойки 

Чл. 15. (1) При системно неизпълнение или системно лошо изпълнение на 

задълженията по Договора (три и повече пъти) Изпълнителят дължи на Възложителя 

неустойка в размер на 3 % от стойността на Договора.  

(2) Задържането на гаранцията за изпълнение и изплащането на неустойка не 

лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и 

пропуснати ползи над уговорените размери. 

Чл. 16. При неизпълнение на поетите с настоящия Договор задължения 

неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% от стойността на 

Договора за всеки ден забава, но не повече от 10 % от общата стойност на договора. 

Чл. 17. За пълно неизпълнение на задължения по Договора неизправната страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 20 % от цената на договора. Страната, 

която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи 

вреди. 

 

VІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1 

 

Чл. 18. (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да 

наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 

Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои 

действия. 

(4) В случай, че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности, съгласно настоящия Договор, той има право да изиска от 

Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи. 

 

Чл.19. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в 

офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  
Чл.20. Настоящият Договор се прекратява: 

1. С изпълнение на всички задължения на страните; 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

                                                           
1 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато 

Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители 



3 При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима 

сила); 

4. По реда на чл.118 и 119, ал.1 от Закона за обществените поръчки; 

5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

 

Чл.21. Възложителят може да прекрати Договора с 10 (десет) дневно писмено 

предизвестие, когато Изпълнителят: 

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 30 

(тридесет) работни дни; 

2. Не отстрани в срок констатирани недостатъци; 

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

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

4. Бъде обявен в несъстоятелност. 

 
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

 

Чл. 22. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 

страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непреодолима сила. 

Чл. 23. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на 

непреодолимата сила. 

Чл. 24. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 

спира. 

Чл. 25. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора. 

 
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 26. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на Договора. 

Чл. 27. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на 

Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 

съдържанието на Договора или част от него и всякаква информация, свързана с 

изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на 

информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за 

целите на изпълнението на Договора. 

 

Чл. 28. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от Изпълнителя документи и материали по Договора, като не ги 

предоставя на трети лица. 

 

 



 
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 29. Възложителят определя следното лице, което да отговаря за пълното и точно 

изпълнение на Договора и да подписва протоколите, удостоверяващи доставката на 

автомобилите: 

- Юлиян Митев – директор на дирекция „Обща администрация“; 

- Николай Георгиев – началник на отдел „Финансово-стопанска дейност“. 

Чл. 30. Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на Договора и да подписва протоколите, удостоверяващ 

доставката на автомобилите: 

- Ясен Попов – Мениджър Корпоративни продажби 

Чл.31. Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този 

Договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени 

по факс или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:   

1. за Възложителя: гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Дондуков“ №8-10; 

2. за Изпълнителя: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ №163.  

(2) Всяка страна по този Договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на 

адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си 

адрес/факс за кореспонденция. 

(3) В случай, че страна по Договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, 

че уведомленията  по ал. 1 са връчени редовно. 

Чл. 32. Договорът се счита изпълнен към датата на изпълнение на последното 

задължение на Изпълнителя, възникнало в гаранционния срок за обслужване. 

Чл. 33. За неуредените в Договора случаи се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Настоящият договор, заедно с приложенията към него, се изготви в три еднообразни 

екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Техническо предложение; 

2.Ценово предложение; 

3.Техническа спецификация.   

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ПОДПИС                            ПОДПИС 

Иван Н. Иванов       Мария Димова 

Председател на КЕВР     Управител 

                                                                                                

 ПОДПИС 

 Евгения Сматракалева 

 Главен счетоводител на КЕВР 


