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П Р О Е К Т   Н А  

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

№ …………………………………. от ………………………………….. 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: 

„Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, 

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” 

по 10 обособени позиции: 

1. Позиция: Настолни компютри  

2. Позиция: Сървъри 

3. Позиция: Преносими компютри 

4. Позиция: Таблети 

5. Позиция: Монитори и дисплеи 

6. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни 

машини  

7. Позиция: Презентационна техника  

8. Позиция: Фото и видео продукти  

9. Позиция: Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на 

електрозахранването 

10. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и 

мултимедийно оборудване 

 

 

Днес, ………………………… г., в гр. София, между 

 

наименование Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

седалище: София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15 

ЕИК 000 670 680 

Ид № по ДДС BG 000 670 680 

представлявано от …, длъжност проф. д.ф.н. Анастас Герджиков - РЕКТОР 

и …., длъжност Дари Иванов – и.д. главен счетоводител 

 

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

 

наименование на дружеството  

ЕИК, ид. № по ДДС  

рег. с реш. от/на; по ф.дело № .../ ... г.  

с адрес на управление:  

търговски адрес:  

телефон за контакт, факс  

e-mail, интернет адрес  

банкова сметка IBAN  

банков код, обслужваща банка  

представлявано от ( имена, ЕГН)  

 

от друга страна, наричан по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание 81, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение 

№ ……от … 2018 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ПОТЕНЦИАЛНИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени 

поръчки с предмет: „Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ 
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УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ „Св. Климент 

Охридски“ по 10 обособени позиции, се сключи настоящото рамково споразумение за 

следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ приема да 

изпълни обществена поръчка с предмет „Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, 

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на 

СУ „Св. Климент Охридски“ по обособена позиция № ……., съгласно условията на това 

рамково споразумение, предложенията за изпълнение на обществената поръчка (Приложение 

№ 2) и ценовите предложения (Приложение № 3) на потенциалния изпълнител и проекта на 

договор, сключван въз основа на рамковото споразумение, представляващи неразделна част 

от рамковото споразумение. 

(2) Определените по вид, цена, качество, срок за доставка и срок за гаранционно обслужване 

в това рамково споразумение техника, оборудване и принадлежности могат да бъдат 

възлагани за доставка по реда на чл. 82, ал. 1 ЗОП. 

(3) Видът и броя на конкретните техника, оборудване и принадлежности, различни от 

изрично описаните в настоящото рамково споразумение, цената и конкретното място на 

доставката, и други специфични условия ще се определят в договорите, сключени по реда на 

чл. 82, ал. 3 от ЗОП въз основа на настоящето споразумение. 

Чл. 2. (1) Рамковото споразумение се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. 

(2) Конкретните договори, сключвани въз основа на рамковото споразумение, следва да 

бъдат със срок на изпълнение, не по-късен от датата, на която изтича срокът на действие на 

рамковото споразумение. 

 

II. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИ 

ДОГОВОРИ ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ  

 

Чл. 3 (1) В настоящото рамково споразумение са определени всички условия - цена, 

качество, марка, модел, срок за доставка и срок за гаранционно обслужване – на изрично 

описани техника, оборудване и принадлежности, доставката и монтажът на които може да 

се възлага с договор по реда на чл. 82, ал. 1 ЗОП. 

(2) В случай че по настоящата обособена позиция има сключено рамково споразумение само 

с един потенциален изпълнител и възникне необходимост от доставка на компютърна 

техника, различна от описаната в предложението му за изпълнение, Възложителят отправя 

писмена покана до Изпълнителя, в която го кани да допълни своята оферта. 

(3) С поканата по ал. 2 Възложителят прави пълно и точно описание на техническите 

параметри на необходимата компютърна техника и дава на изпълнителя срок от 5 /пет/ 

работни дни, в който той следва да допълни офертата си минимум по отношение на марка, 

модел, цена на предлаганата техника, както и друго по преценка на възложителя. 

(4) В случай че допълнените от изпълнителя данни отговарят на изискванията на 

възложителя, последният отправя писмена покана до изпълнителя за сключване на договор в 

14/четиринадесет/-дневен срок. 

Чл. 4 (1) Във всички останали случаи, извън хипотезите на чл. 6 от настоящото рамково 

споразумение, Възложителят отправя писмена покана по реда на чл. 82, ал. 4 ЗОП до всички 

ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, сключили рамковото споразумение по съответната 

обособена позиция, след което да осъществи вътрешен конкурентен избор. 

(2) Поканите по ал. 1 могат да се изпращат най-късно до 40 /четиридесет/ дни преди изтичане 

на срока на рамковото споразумение. 

(3) В поканите по ал. 1 Възложителят посочва срока за представяне на оферти, който не може 

да е по-кратък от 5 /пет/ работни дни. 
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(4) След отправяне на поканата в рамките на вътрешния конкурентен избор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:  

 Определя подходящ срок за получаване на оферти, съобразен със сложността на 

предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвянето на офертите; 

 Съхранява офертите до изтичането на срока за получаването им; 

 Назначава комисия, която разглежда и класира офертите; 

 Определя  с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения 

критерий за възлагане по чл. 4, ал. 9 от настоящото споразумение и сключва сключва 

договор или прекратява вътрешния конкурентен избор; 

 Определя предмета на конкретния договор, както и пълно и точно описание на 

техническите параметри на необходимата компютърна техника, а когато е необходимо - и 

допълнителни и по-прецизно формулирани параметри, но в рамките на общите условия по 

рамковото споразумение; 

 Определя изискванията си към изпълнението на предмета на обществената поръчка; 

 Определя срок за представяне на офертите - не по-кратък от 5 /пет/ работни дни от 

датата на получаване на поканата; 

 Определя размер на гаранцията за изпълнение на конкретния договор; 

 Определя обстоятелствата на дата, час и място за отваряне на представените оферти и 

покана за присъствие на представители на потенциалните изпълнители; 

 Има право да определи и други специфични изисквания за изпълнение на поръчката, 

ако са необходими. 

(5) Поканата за представяне на оферти трябва да съдържа окончателен вариант на проекта на 

договор, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с образеца в Приложение № 10, както 

и други образци на документи, изготвени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочени в поканата. 

(6) Всяка офертата за изпълнение на конкретната обществена поръчка трябва да съдържа 

най-малко следното: 

 Предложение за изпълнение на конкретната поръчката; 

 Предлагана цена, която се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, 

поставен в плика с офертата (оригинал);  

 Изрично пълномощно, в случай че офертата е подписана от лице, което не е 

законов представител – оригинал/ нотариално заверено пълномощно; 

 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

съответния изпълнител по рамковото споразумение. 

(7) ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ представят офертите в запечатани непрозрачни 

пликове, върху които посочват предмета на конкретната поръчка, изходящия номер на 

поканата, името на участника , адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакти.  

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява представените оферти (без да ги отваря) до 

изтичането на срока за получаването им.  

(9) В 5/пет/-дневен срок след изтичане на срока за получаване на оферти назначената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия разглежда, оценява и класира офертите по критерий „най-ниска 

цена“ и при спазване разпоредбите на чл. 104 - 107 от ЗОП. 

(10) В срок от 5 /пет/ работни дни от приключване работата на комисията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител. В решението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва и отстранените от участие 

в процедурата ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ и оферти, и мотивите за отстраняването 

им.  

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор за възлагане на конкретната обществена поръчка с 

участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител по реда на чл. 

112 от ЗОП. 

Чл. 5 При сключване на конкретен договор въз основа на това рамково споразумение 

участникът, определен за изпълнител на конкретната обществена поръчка, е длъжен преди 

javascript:top.doccontent_selector.fnNavigate('чл70-72');
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подписването на договора да представи следните документи: 

А) документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП; 

Б) гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % неговата стойност; 

В) декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл.6, ал.5 от ЗМИП; 

Г) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на техниката, оборудването и 

принадлежностите, съгласно офертата на изпълнителя, която става неразделна част от 

договора, подписван на основа на настоящото рамково споразумение. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената в срока и по начина, уговорени в настоящото рамково 

споразумение, и в размера, посочен в ценовата му оферта. 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до помещенията, в които 

ще се извършва доставката на техниката, оборудването и принадлежностите по чл. 1. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема доставката с приемо-предавателен протокол, подписан от 

упълномощени представители на двете страни (съгласно приложение към договора, 

сключван на основание настоящото рамково споразумение) и своевременно уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани недостатъци при приемането, което се отбелязва в приемо-

предавателния протокол. 

Чл. 8. (1) При наличието на явни недостатъци и/или дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

е знаел при подписването на договора, той има право на една от следните възможности: 

1. да върне оборудването и да иска обратно цената; 

2. да поиска отбив от цената; 

3. да иска отстраняването на недостатъците и/или дефектите за сметка на 

ИЗЪЛНИТЕЛЯ или замяна на дефектното оборудване с ново. 

(2) Рекламации за скрити дефекти се правят не по-късно от 180 (сто и осемдесет) дни от 

датата на доставката и подписване на приемо-предавателния протокол. 

Чл. 9. (1) При необходимост от доставка на техника, оборудване и принадлежности, 

описани в приложенията на настоящото рамково споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва 

с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор по реда на чл. 82, ал. 1 ЗОП, като условията, уговорени с 

настоящото рамково споразумение не могат да се променят. 

(2) В случай че по настоящата обособена позиция се сключи рамково споразумение само с 

един изпълнител и/или възникне необходимост от доставка на техника, оборудване и 

принадлежности, различна от описаната в настоящото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

сключва с изпълнителя договор по реда и при условията на чл. 82, ал. 2 ЗОП. В посочената 

хипотеза, избраният по съответната обособена позиция единствен изпълнител няма право да 

откаже участие във вътрешния конкурентен избор, обявен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена 

покана за сключване на договор. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя своя оферта в отговор на писмената покана на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 4, ал. 1 в срока, определен в писмената покана. 

(2) При изготвянето на офертата по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита 

техническите параметри на заявяваното с писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване 

за минимални. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя оферта в отговор на всяка покана по реда на чл. 
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82, ал. 4, т. 1 ЗОП. 

(4) Изпълнителят е длъжен да оферира всички описани в поканата от възложителя техника, 

оборудване и принадлежности по съответната обособена позиция. Изпълнител, чиято 

оферта не съдържа всички, описани в поканата артикули по съответната обособена позиция, 

ще бъде отстраняван от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“. 

Чл. 11.(1) Изпълнителят доставя техниката, оборудването и принадлежностите, 

посочени в договора, сключен на основание това рамково споразумение, съгласно офертата 

си, която става неразделна част от цитирания договор. 

(2) Доставката по всички артикули, заявени въз основа на това рамково споразумение, се 

извършва не по-късно от 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване 

на горепосочения договор. 

(3) Изпълнителят доставя техниката, оборудването и принадлежностите франко 

сградите на СУ “Св. Климент Охридски”– съгласно приложенията към сключения въз основа 

на това рамково споразумение договор. 

(4) За всеки артикул, доставен на основание на това рамково споразумение, изпълнителят 

издава гаранционна карта, в която се правят отбелязвания за констатирани дефекти. 

(5) Изпълнителят не може да поставя като условие за поддържане на гаранционното 

обслужване доставянето на резервни части, консумативи и др. от посочено от него лице. 

Уговорки в този смисъл се считат недействителни и не обвързват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен 

ако цената на допълнителните доставки не е била калкулирана в офертата, въз основа на 

която е сключен договорът за доставка. 

(6) Изпълнителят не може да претендира изкупуване на минимално или цялото количество 

договорена с конкретните договори техника, оборудване и принадлежности поради 

каквито и да било мотиви и съображения. 

Чл. 12. Договорът, сключен на основание това рамково споразумение, се счита за изпълнен 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 7, 

ал. 2 без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да оферира модели, които не са спрени от 

производство и декларира, че ще има възможност да ги доставя поне за 8-месечен период 

след крайната дата за представяне на оферти в отговор на поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 ЗОП. 

(2) В случай че до изпълнение на договора техниката, оборудването и 

принадлежностите бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя такива с еднакви или по-добри технически 

параметри, от същата марка, клас и серия, на същата стойност, съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 14.(1) Изпълнителят доставя техниката, оборудването и принадлежностите в 

оригинална обичайна опаковка, точно съответствие по параметри, придружени с инструкции 

за монтаж и експлоатация и опаковъчни листа, като на основание Закона за защита на 

потребителите предоставя проспекти и упътвания на български език. 

(2) Задължава се да доставя техника, оборудване и принадлежности, които се състоят от 

оригинални, фабрично нови компоненти, отговарящи на посочените от производителя 

спецификации и гарантира безупречното им функциониране. 

(3) Доставя техника, оборудване и принадлежности с гарантиран произход в съответствие 

с офертата си, въз основа на която е избран за изпълнител по всеки конкретен договор. 

(4) Доставя договореното оборудване на посочените в конкретния договор лица и предава на 

последните индивидуална гаранционна карта за съответното устройство. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени с ново всяко доставено устройство, което 

в рамките на гаранционния срок дефектира повече от 3 (три) пъти. Замяната се извършва в 

срок най-късно до 15 календарни дни след последното вписване в гаранционната му карта.  
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V. ПЛАЩАНИЯ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставката на техниката, оборудването 

и принадлежностите в размера, уговорен в договора, сключен на основание настоящото 

рамково споразумение, преведени по банковата сметка, посочена в преамбюла на 

договора в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след извършване на доставката, 

подписване на приемо-предавателния протокол и издаване на фактура. Финансирането е от 

бюджетите на факултетите / звената / проектите / програмите / дейностите – заявители. 

Чл. 17. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора 

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

просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на забавената 

дейност. 

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално 

изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

(3) В случай на прекратяване на рамковото споразумение по реда на чл. 25, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от прогнозната 

стойност на съответната обособена позиция. 

Чл. 18. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото ѝ да 

търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

 

VI. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 19.(1) При сключване на настоящото рамково споразумение ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ  не предоставят гаранция за изпълнение. 

(2) Преди подписването на всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото 

споразумение, определеният ИЗПЪЛНИТЕЛ предоставя гаранция за изпълнение в размер 2 

% (два процента) от стойността на съответния договор без включен ДДС. 

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава и усвоява при условията, 

определени в конкретния договор, сключен въз основа на рамковото споразумение. 

 

VII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 20. (1) Минималният срок за гаранционното обслужване за всяка доставка на 

техника, оборудване и принадлежности по обособени позиции е съгласно офертата на 

изпълнителя, както следва: 

1. Настолни компютри   

2. Сървъри  

3. Преносими компютри  

4. Таблети  

5. Монитори и дисплеи  

6. Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини  

7. Презентационна техника   

8. Фото и видео продукти   

9. Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на 

електрозахранването 

 

10. Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно 

оборудване 

 

 

(2) Срокът по предходната алинея започва да тече от деня на подписване на приемо-

предавателния протокол за доставка. 

(3) Чрез общите условия на гаранционна поддръжка не могат да се правят уговорки, 
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посочващи доставчика на консумативи, допълнителни устройства, резервни части и др., 

касаещи гаранционната поддръжка и отпадането ѝ. В случай, че в гаранционните карти към 

доставяните устройства са направени подобни уговорки, те се считат за недействителни, не 

пораждат действие между страните и не могат да бъдат основание за отпадане и/или 

скъсяване на сроковете по ал.1. 

Чл. 21. В случай на констатирана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неизправност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да изпрати технически екип в рамките на 8 (осем) работни часа. В случай че 

дефектът не може да се отстрани до 48 (четиридесет и осем) часа, се предоставя оборотна 

техника от същия или по-висок клас до пълното отстраняване на дефекта или доставката на 

ново устройство, а гаранционният срок на замененото оборудване се удължава с 

допълнителното време за сервиз. 

Чл. 22.(1) Евентуалните дефекти се констатират задължително в присъствието на 

упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В случай че по установения с това рамково споразумение ред бъдат констатирани повече 

от три дефекта за отделено устройство, то се заменя с ново. 

Чл. 23. Гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпадат, когато дефектите са в 

резултат от неспазване на описаните в гаранционната карта условия на експлоатация на 

техниката, оборудването и принадлежностите и на предписанията на производителя, 

както и когато са извършени конструктивни изменения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

несъгласувани писмено от двете страни по договора. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 24. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставки по договора, сключен на 

основание настоящото рамково споразумение, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо-предавателния протокол. 

Чл. 25.(1) Рамковото споразумение се прекратява: 

а) с изтичане на срока, за който е сключено; 

б) с двумесечно предизвестие от която и да е от страните; 

в) при настъпване на невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията 

си по него след сключването му. В този случай насрещната страна може да иска обезщетение 

за нанесени вреди. 

г) по взаимно съгласие, изразено писмено, в което се уреждат и последиците от 

прекратяването. 

(2) Възложителят може да прекрати рамковото споразумение без предизвестие в случай на 

повече от 3 неизпълнения от страна на изпълнителя на задължението му по чл. 10, ал. 3 от 

настоящото рамково споразумение.  

Чл. 26. (1) Страните по настоящото рамково споразумение са длъжни да изпълняват 

задълженията си по него добросъвестно и без да злоупотребяват с правата, които то им дава. 

(2) В случай на злоупотреба от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

прекрати рамковото споразумение, сключено с него, след като му представи възможност да 

отстрани негативните резултати от действията си в подходящ срок. 

(3) Злоупотреба с права от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е налице, когато: 

1. са констатирани повече от 3 случая на нарушаване на клаузите за гаранционно 

поддържане, включително и при отказ да се яви за констатиране на дефект или 

2. при констатиране на повече от 3 случая на доставка на техника, оборудване и 

принадлежности с по-ниски характеристики от оферираните, което се доказва 

чрез хардуерни тестове или 

3. при неоснователен отказ да бъде извършена рекламация на устройство, 

включително и когато е дефектирало повече от три пъти в рамките на 

гаранционния срок. 

(4) Злоупотребата се установява с поне три вписвания по гаранционните документи на 
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съответното устройство в рамките на гаранционния срок и по реда на чл. 22 от това 

споразумение, а по чл. 26, ал. 3, т. 3. – с установяване на 1 случай. 

(5) Злоупотреба от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е налице при грубо нарушаване на 

задълженията му по настоящото рамково споразумение и на договорите, сключени на негово 

основание. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати рамковото споразумение, 

след като му представи възможност да отстрани негативните резултати от действията си в 

подходящ срок. 

(6) Независимо от реализирането на възможностите по ал. 2 и ал. 5 страните по рамковото 

споразумение могат да сезират за злоупотреби и нарушения на условията му Комисията за 

защита на конкуренцията, както и да търсят правата си пред съда. 

Чл. 27. Рамковото споразумение се сключи на основание Глава десета, Раздел Първи от ЗОП 

и действащото гражданско законодателство. 

Чл. 28. Възникналите спорове между страните се решават по взаимно съгласие, а при 

непостигане на такова - от съда. 

Чл. 29.(1) За осъществяване на кореспонденция по настоящото споразумение страните 

ползват адресите и контактите, посочени в преамбюла. 

(2) При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящото рамково споразумение (като сервизни договори, 

оторизации, сертификати и др.), както и на адреса му за кореспонденция, последният 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 /пет/ календарни дни след настъпването на тези 

обстоятелства. 

 

 

Настоящото споразумение договор се изготви в четири еднообразни екземпляра, от 

които три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"   _____________________ 

 

 

 

ПРОФ. Д.Ф.Н. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ  ______________________ 

РЕКТОР       УПРАВИТЕЛ/ ИЗП. ДИРЕКТОР 

 

 

 

ДАРИ ИВАНОВ 

И.Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 


