
ДОГОВОР 
за доставка на челен товарач  

 
 

Днес, 11.03.2016 г. в гр. Варна между: 
 
„Си Ем Ел България“ АД,  със   седалище   и   адрес   на   управление    гр.    София,  ул. „Петър Делян” №28, тел.: 
02 8682960, 02 4253999, факс 02 4253991, вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията  с ЕИК: 
202096909, представлявано от Камен Нонев - Изпълнителен директор, наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една 
страна  
 и 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Хр. Смирненски“ 
№1, тел. 052 302875/6 и факс: 052 302874, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 
103562052, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, чрез Марта 
Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, 
притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина” ЕАД,  
гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - РС 
Варна, от друга страна, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. Предмет 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху челен товарач, 
подробно описан в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор, и наричан по-долу за 
краткост ВЕЩТА, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати в размера и при условията, указани 
по-долу в настоящия договор.  

 

II. Срок на договора 

Чл.2. Срокът на действие на договора е до изтичане на гаранционния срок, посочен в чл.8.  
 

III. Цена и начин на плащане 

Чл.3. Стойността на договора е в размер на 86 838,00 лв. (осемдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и 
осем лева) с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до адреса за 
доставка на КУПУВАЧА. Стойността е калкулирана, като са взети предвид всички задължения на ПРОДАВАЧА по 
доставката, въвеждането в експлоатация и гаранционното обслужване на ВЕЩТА. 

Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши чрез банков превод, по следната сметка на 
ПРОДАВАЧА: IBAN: BG69UNCR70001520626506; BIC код: UNCRBGSF; БАНКА: „УниКредит Булбанк“ ЕАД. 
ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми КУПУВАЧА при промяна на банковата си сметка, адрес на 
управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на промяната. 

Чл.5. Плащането по настоящия договор ще се извърши в срок до 7 (седем)  дни след представяне на 
следните документи:  

5.1.  Приемо-предавателен протокол за ВЕЩТА (челен товарач и съоръженията към него);  
5.2.  Протокол за извършено обучение на персонал на КУПУВАЧА; 
5.3.  Оригинална данъчна фактура.  
 

IV. Задължения на ПРОДАВАЧА 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 
6.1.  Да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по-долу в настоящия 

договор, като същата трябва да отговаря на действащите изисквания за качество и да е с уговорените 
технически параметри; 

6.2.  Да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 
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Чл.7. Разходите по транспортирането на ВЕЩТА до адреса на КУПУВАЧА са за сметка на ПРОДАВАЧА. 
Чл.8. Гаранционното обслужване на ВЕЩТА е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на подписването на 

приемо-предавателен протокол за нейното предаване в изправно състояние или 6 000 моточаса, което събитие 
настъпи първо. 

Чл.9. Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА обхваща безвъзмездното отстраняване на 
всякакви повреди и отклонения в нормалното функциониране на ВЕЩТА, до изтичането на горепосоченият 
60(шестдесет) месечен срок или до достигане на 6 000 моточаса, което събитие настъпи първо. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и неизправности по ВЕЩТА в срок до 
3 (три) работни дни, считано от датата на получаването на писмено уведомление от КУПУВАЧА за съответната 
повреда. При поява на дефекти, КУПУВАЧЪТ следва да уведоми писмено ПРОДАВАЧА в тридневен срок от 
установяването им.  

Чл.11. Дефектиралите части се подменят за сметка на ПРОДАВАЧА в срок до 3 (три) работни дни от 
предявяването на рекламацията и изготвяне на двустранно подписан протокол. 

 

V. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска. 

Чл.12. Срокът за доставка е до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на сключване на настоящия договор, 
като ВЕЩТА следва да бъде предадена в състояние, отговарящо на договореното й предназначение. 

Чл.13. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде ВЕЩТА е на КУПУВАЧА, на адрес: гр. 
Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1. 

Чл.14. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху КУПУВАЧА с подписването на 
приемо-предавателния протокол, удостоверяващ нейното предаване в изправно състояние.  

Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ уведомява писмено КУПУВАЧА за момента на получаване на ВЕЩТА не по-късно от  
24 (двадесет и четири) часа преди датата, на която се очаква същата да бъде получена. 

 

VI. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.16. КУПУВАЧЪТ е длъжен:  
16.1. Да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
16.2. Да получи ВЕЩТА, да я прегледа и да предяви рекламации за видими недостатъци; 
16.3. Да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА. 

 

VII. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение  

Чл.17. При скрити недостатъци, съществували преди приемането на ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право: 
17.1. Да развали договора, като върне ВЕЩТА и получи обратно платената цена, заедно с разноските и 

вредите си от сделката;  
17.2. Да иска ПРОДАВАЧА да поправи ВЕЩТА за своя сметка, да я замени с качествена такава или да иска 

намаление на цената. 
Чл.18. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на ВЕЩТА и че не му е известно към датата на сключване на 

договора трети лица да имат или да претендират да имат права върху нея. 
Чл.19. В случай, че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА 

неустойка в размер на 50 (петдесет) % от стойността на ВЕЩТА, с включен ДДС. 
 

VIII. Неизпълнение 

Чл.20. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по чл. 6, чл. 10 и чл. 11 
от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от цената на договора с ДДС. 

 

IX. Форсмажорни обстоятелства 

Чл.21. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните 
са причинени в резултат на непреодолима сила. 
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Чл.22. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила  е длъжна да уведоми писмено насрещната 
страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение. 

Чл.23. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава в момента на 
настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.24. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на 
добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 
 

X. Гаранция за изпълнение 

Чл.25. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която се представя в една от формите, 
посочени в чл. 60 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение по настоящия договор е в размер на 5 (пет) % от стойността, 
посочена в чл. 3 без ДДС. 

Чл.26. КУПУВАЧЪТ държи гаранцията за изпълнение на договора до изпълнението на задълженията на 
ПРОДАВАЧА по чл. 5 от настоящия договор. 

Чл.27. КУПУВАЧЪТ не дължи лихва на ПРОДАВАЧА за времето, през което гаранцията за изпълнение на 
договора е престояла у КУПУВАЧА, в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.28. КУПУВАЧЪТ може извънсъдебно да усвоява съответната част от гаранцията, дадена за изпълнение на 
настоящия договор, независимо от нейната форма, в следните случаи: 

28.1. За обезщетения за виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на 
ПРОДАВАЧА; 

28.2. За дължими неустойки по настоящия договор от страна на ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА. 
Чл.29. КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер или частично, в срок 

до 7 (седем) работни дни от датата на протокола за извършено обучение на персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай 
че не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното пълно или частично усвояване от КУПУВАЧА. 

Чл.30. КУПУВАЧАТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди. 

Чл.31. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от КУПУВАЧА, ако в процеса на изпълнение на договора 
е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА и въпросът е отнесен 
за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на КУПУВАЧА той може да пристъпи към усвояване на 
гаранцията за изпълнение. 
 

XI. Заключителни клаузи 

Чл.32. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое 
задължение по него и след като е била надлежно поканена да го изпълни в разумен срок. 

Чл.33. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на 
трети страни, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП. В случай че, ПРОДАВАЧЪТ прехвърли свое право или 
задължение, произтичащо от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ има право да задържи за себе си дадената за 
изпълнение на договора гаранция.  

Чл.34. Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните по приятелски начин чрез 
преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния български 
съд. 

Чл.35. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство. 
Чл.36. Условията на договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, регламентирани в ЗОП и 

по взаимно писмено съгласие на страните. 
Чл.37. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна 

негова част: 
37.1. Документ, удостоверяващ че ПРОДАВАЧЪТ е внесъл гаранцията за изпълнение на договора - парична 

сума в размер на 3 618, 25 лв. (три хиляди шестстотин и осемнадесет лева и двадесет и пет стотинки); 
37.2. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 

ал.5 от Закона за обществените поръчки, както следва: 
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