Приложение № 8
Проект!

ДОГОВОР
Днес,…………201… г., в гр. София, между:
Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес: гр. София, Столична
община, район „Младост“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No. 2, БУЛСТАТ 130961721,
представлявана от Венцислав Караджов – Председател и Главен счетоводител – Юлия
Манова, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
…………………………, ЕИК/БУЛСТАТ ……………………, с адрес ………………………,
представляван/о
от
………………….,
Обслужваща
банка:............................,
IBAN:.................., BIC:............................, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна, на основание чл. 101 „е” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), сключиха
настоящия договор за следното: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на
автомобили, собственост на КЗЛД и доставка на авточасти“
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши,
съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сервизно обслужване и ремонт на леки
автомобили, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и
консумативи на леки автомобили, собственост на Комисията за защита на личните
данни“, съгласно Приложение № 1 - Техническо предложение за извънгаранционно
абонаментно обслужване на автомобили, собственост на КЗЛД и доставка на авточасти и
Приложение № 2 – Ценово предложение, които са неразделна част от договора.
/2/. Изпълнението на поръчката включва услуги по сервизно обслужване и ремонт
на леките автомобили, описани в техническата спецификация за Извънгаранционно
абонаментно обслужване на автомобили, собственост на КЗЛД и доставка на авточасти.
/3/. В срока на действие на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва по
предварителна писмена заявка:
1. Диагностика, обслужване и ремонт на двигател, ходова част, спирачна система,
горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия,
диференциал, електроинсталацията /без радио апаратите/, смяна на консумативи /масла,
филтри, антифриз, спирачна течност/ - при необходимост.
2. Подмяна на ауспухови тръби и гърнета – при необходимост.
3. Автотенекеджийски и бояджийски услуги – при необходимост.
4. Диагностика, ремонт и зареждане на климатроник/климатик и ремонт на
охладително-отоплителна инсталация – при необходимост.
5. Доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи, необходими
за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите.
6. Други ремонтните дейности при необходимост - включват отстраняване на
възникнали повреди /неизправности/ на автомобилите, констатирани от изпълнителя при
извършване на дейностите по техническо обслужване или по сигнал на възложителя и
включват услугата по демонтаж и монтаж на резервни части, материали и консумативи,
необходими за извършването на ремонта.
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Чл.2. Мястото на изпълнение на договора е сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
находяща се в ………………
Чл. 3. Всички дейности по изпълнението на договора се извършват по заявка,
направена от координатора по договора и представена в сервизната база на изпълнителя,
на факс ……………….. или на е-mail……………... Заявката се потвърждава и устно на
телефон………………..
Чл. 4./1/. За изпълнението на всяка дейност и за влагането на резервна/и част/и,
материал/и и/или консуматив/и се съставя протокол, който задължително съдържа:
1. описание на извършените дейности по вид и продължителност - времетраене;
2. описание на вложените резервни части, материали и консумативи, ако има
такива;
3. идентификация на автомобила, спрямо който се отнасят извършените дейности
и/или вложените резервни части, материали и консумативи;
4. дата на приемане на автомобила в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/2/. Протоколът се подписва от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от
определеното за координатор по изпълнението на договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице съгласно чл. 20.
Чл. 5. За извършените услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, която
задължително съдържа:
1. вида и количеството на извършените услуги/дейности/работи;
2. вложените резервни части, материали и консумативи, ако има такива;
3. времетраенето на извършените дейности;
4. идентификация на лекия автомобил, спрямо който се отнасят извършените
дейности и/или вложените резервни части, материали и консумативи.
II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6. /1/. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца и се
прекратява с изтичане на срока му или с изчерпване на лимита по чл.7, ал.3.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.7/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на вложения труд, необходим за
изпълнение предмета на договора /дейностите, посочени в чл. 1/, съгласно ценовото
предложение и е в размер на ............../................................/ лева без ДДС, съответно с
включен ДДС ............ /................................/ лева за целия срок на договора, с калкулирана
в нея ………….% (………………..) търговска отстъпка от официалната ценова листа на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/2/. В цената са включени всички присъщи разходи, свързани с изпълнението на
услугата, включително на труда за сервизното обслужване и извършените ремонти.
Цената не подлежи на промяна за срока на действие на договора.
/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща вложените при сервизното обслужване и
извършените ремонти части и консумативи по цени на дребно в сервиза на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, валидни към момента на извършване на услугата, като за
оригиналните части ползва ………….. % (………………….. търговска отстъпка от цената
им.
/4/. Търговската отстъпка не подлежи на промяна за целия срок на действие на
договора.
/5/ Срок за приемане на автомобилната техника – до …..… часа от постъпването на
конкретна заявка.
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/6/. Максимално допустима стойност по договора, при достигането на която,
договорът се прекратява, е в размер на 66 000,00 лв. /шестдесет и шест хиляди лева/ без
ДДС.
Чл.8./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
стойността на извършените дейности по конкретната заявка, в срок до 7 (седем) работни
дни след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол по чл.4, в отдел
„Управление на ресурсите”, Дирекция „УРАПО“ в Комисията за защита на личните
данни чрез координатора по настоящият договор.
/2/ Фактурата трябва да съдържа:
• опис на извършените дейности със съответните нормочасове;
• опис на вложените части и консумативи със съответните стойности;
• размера на търговската отстъпка от стойността на вложените части и
консумативи, като за вложените части, търговската отстъпка да е в размер не по- нисък от
………….. (………………………………) от стойността им съгласно ценовото
предложение на Изпълнителя
Чл. 9./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл.6., ал. 1 с платежно нареждане в
лева, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: ”………………………”, клон: ………………
IBАN: ………………………… ; BIC: ………………..
/2/. При промяна на банковата сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същия
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В
случай, че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за
валидно извършено.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи договореното възнаграждение в размера, по реда и начина, съгласно
клаузите на настоящия договор;
2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите данни и документи, свързани с
изпълнението на договора;
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва квалифицирано, качествено и съгласно изискванията, установени
от производителя, услугите по сервизно обслужване и ремонт на автомобилите, обект на
настоящата поръчка, подробно описани в техническата спецификация за
извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на КЗЛД и
доставка на авточасти, неразделна част от настоящия договор;
2. при извършване на сервизното обслужване и ремонтните работи да използва
резервни части, материали и консумативи, които са нови, неупотребявани и отговарят на
изискванията за качество в Република България, с гаранция не по-малка от дадената от
завода производител.
3. да извършва услуги по сервизно обслужване и/или отстраняване на възникнали
повреди в срок до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на приемане на
автомобила в сервизната база. Когато срокът е недостатъчен и/или е необходима
доставка на резервни части, материали и консумативи, които не са налични в склад,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за оптималния срок за
извършване на услугата. Така посоченият по-дълъг срок се утвърждава писмено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез координатора по договора;
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4. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от
извършване на допълнителен обем работи и/или влагане на допълнителни резервни
части, материали и консумативи, неупоменати в първоначалната заявка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез координатора по договора,
заявка за утвърждаване, съдържаща вида, количествата и цените им.
5. При невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повреда на
автомобилите, предмет на обществената поръчка, да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
експертна оценка за състоянието му, доказваща нерентабилността или невъзможността
за отстраняване на повредата.
Чл. 12. След извършване на заявените работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава лекия
автомобил на лицето, упълномощено да го управлява и отговаря за техническото му
обслужване, в състояние годно за експлоатация, с приемо-предавателен протокол,
съгласно чл. 4 от настоящия договор, носещ достоверна дата и подписан от страните или
упълномощени от тях лица.
Чл. 13./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за срок от ……. /……………/
месеца, че извършените ремонтни работи на леките автомобили в условията на
експлоатация, считано от датата на подписване на протокол за приемане на извършените
работи.
/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция, че влаганите нови и неупотребявани
продукти и резервни части съответстват на гаранцията, дадена от завода производител.
След изпълнение на заявената услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на възложителя, чрез
координатора по договора, гаранционните карти на вложените продукти и резервни
части, за които се издават такива.
/3/. В гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка ще извършва
подмяна на некачествена част и/или ще отстранява повреди, възникнали в резултат на
некачествено изпълнение, в срок до 5 /пет/ работни дни от приемане на автомобила в
сервизната база с приложен констативен протокол за установяването им.
Чл. 14 /1/ Услугите по техническа поддръжка и ремонта на служебните
автомобили, предмет на настоящия договор, се осъществява от служители, посочени в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, притежаващи необходимото образование, професионална
квалификация и професионален опит. В случай на необходимост от промяна по
обективни причини на някое от определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, последният се
задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, образованието,
професионалната квалификация и професионалния опит на лицето, с което се заменя
първоначално определеното.
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва и да не разгласява пред трети лица
информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира изпълнението на това свое задължение и по
отношение на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на настоящия договор.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи изпълнението на предмета на този договор в пълния му обем и
уговорените в него срокове.
2. да осъществява контрол по качеството на изпълнението чрез координатора по
договора, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да откаже чрез координатора приемането на извършените услуги/дейности,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
изпълнението на услугата или на част от нея е с недостатъци;
4. При установяване на повреди и/или отклонение в качеството на ремонтните
дейности и/или подменените части, материали и консумативи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право на рекламация, за която съставя констативен протокол, подписан от лицата
посочени в чл. 24 от настоящия договор. Констатираните по този начин отклонения и
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недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка в срок до 5 /пет/
работни дни, считано от датата на приемане на автомобила в сервизната база на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя броя на автомобилите в
случай на придобиване, отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване,
както и в случай на погиване. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените по поръчка
дейности по чл. 1 и стойностите на вложените резервни части, материали и консумативи,
при условията на настоящия договор;
2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ опис от Застрахователя и възлагателно писмо
за извършване на ремонта, в случай че има издадено такова, при пътно-транспортно
произшествие или друго застрахователно събитие.
3. определеното за координатор лице, прави писмена заявка за извършване на
работите, предмет на този договор, изпратена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез факс или по email и потвърждава заявката устно на телефон, в случаите, когато този договор
предвижда предоставянето на такава заявка.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18. /1/. Договорът се прекратява:
1. при настъпване на първото по време от следните събития: при изтичане на срока
му или при достигане на максимално допустимата стойност, съгласно чл. 7, ал. 3;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. При прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без
правоприемство;
4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по
несъстоятелност или ликвидация;
5. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на
договора;
/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора при
следните случаи:
1. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на договора,
като възложителя не дължи на изпълнителя неустойки или обезщетения, а му заплаща
само дължимото възнаграждение за извършване до момента на прекратяване изпълнение,
прието от Възложителя;
2. При отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата по причини, които Възложителят не е могъл да
предвиди, като в този случай не се дължат неустойки;
3. При пълно или частично неизпълнение, лошо или забавено изпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
/3/. При разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от ЗЗД, изправната
страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.
VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. Допустимо е изменение на настоящия договор по изключение
единствено при условията на чл.43, ал. 2 от ЗОП.
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя ................................................................ – на
длъжност ............................. в отдел ………….., дирекция ……………. в КЗЛД, телефон за
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контакт: ………………., e-mail ..........................., за координатор по договора, отговорен
за изпълнението на целия договор. В случай на отсъствие на определеното за
координатор лице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оправомощава с изрична заповед друго лице,
което да осигурява оперативната комуникация с Изпълнителя. Лицето, отговарящо за
изпълнението на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следи за изпълнението на
договора, включително за настъпването на основанията за прекратяване на договора
съгласно клаузите на настоящия договор.
/2/.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя .............................. – на длъжност .............................,
телефон за контакт: ………………. , e-mail ..........................., за лице/а за контакти и
отговорно/и за изпълнението на договор.
/3/. При промяна на лицата, отговарящи за изпълнение на договора, всяка от
страните е длъжна да уведоми писмено другата страна в 5 /пет/ дневен срок от
настъпване на съответното обстоятелство, като посочи имената и координатите за
връзка на новия координатор.
Чл. 21. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, органите на
управление и представителство, или други обстоятелства от значение за изпълнение на
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилата
промяна в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.
Чл. 22./1/. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България.
/2/. Страните уреждат всички спорни въпроси по изпълнение на договора чрез
преговори, а в случай на непостигане на съгласие, отнасят спора пред съответния
компетентен съд съгласно действащото законодателство.
Неразделна част от договора са следните приложения:
Приложение № 1 – Техническо предложение за извънгаранционно абонаментно
обслужване на автомобили, собственост на КЗЛД и доставка на авточасти;
Приложение № 2 - Ценово предложение на Изпълнителя /копие/;
Приложение № 3 - Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на
поръчката от страна на изпълнителя;
Приложение№4 –Техническа спецификация за извънгаранционно абонаментно
обслужване на автомобили, собственост на КЗЛД и доставка на авточасти.
Настоящият договорът се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………………………

……………………..

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

…………………………..
ЮЛИЯ МАНОВА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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