Образец № 10

ДОГОВОР
Днес, ______________ г., в град София, между:
1. СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, със седалище и адрес на управление гр.
София, п.к. 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, ЕИК 000670680, представляван от проф.
д.ф.н. Анастас Герджиков - Ректор и Дари Иванов – и.д. Главен счетоводител, наричан подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2. _____________________, с ЕИК/БУЛСТАТ, със седалище и адрес на управление
________________________ представляван/о от ________________________, в качеството
му на __________________, наричан/о по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна,
на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
Решение № ___________ г. на _____________________________________ за определяне на
изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудане,
периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ по следните обособени позиции: Обособена
позиция № 1 – Доставка на настолни компютри; Обособена позиция № 2– Доставка
на сървъри; Обособена позиция № 3 – Доставка на преносими компютри; Обособена
позиция № 4 – Доставка на таблети; Обособена позиция № 5 – Доставка на монитори
и дисплеи; Обособена позиция № 6 – Доставка на скенери, принтери,
мултифункционални устройства и копирни машини; Обособена позиция № 7 –
Доставка на презентационна техника; Обособена позиция № 8 – Доставка на фото и
видео продукти; Обособена позиция № 9 – Доставка на мрежови устройства и мрежови
компоненти; защита на електрозахранването; Обособена позиция № 10 – Доставка на
компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване,
се сключи настоящият договор („Договора/- ът“ ) по обособена позиция №___ ________________________ за следното:
I.

ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение
да извърши доставка и гаранционно обслужване на техниката по обособена позиция № ___
- __________________, определена по вид /модел и производител/, количество и технически
характеристики в Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение № 1) на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по утвърдените стандартизационни документи.
(2) Предметът по ал. 1 се изпълнява при условията на Предложението за изпълнение на
поръчката (Приложение № 1) и Ценовото предложение (Приложение № 2) на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, условията на настоящия договор и другите
приложения към него.
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(3) При обективна невъзможност за доставка на техниката, определена по вид /модел и
производител/ и технически характеристики в Предложението за изпълнение на поръчката
(Приложение № 1) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително частично, при съгласие между
страните е допустима замяна на предложената техника, включително частично, с такава,
отговаряща на техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със същите или по-добри
характеристики, когато замяната е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната се извършва
при постигнато съгласие между страните с подписване в два екземпляра на допълнително
споразумение за изменение на договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1,
т. 1 от ЗОП.
(4) За възникналата обективна невъзможност по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление, съдържащо минимум: 1. подробно
описание на непредвидените обстоятелства, налагащи замяната; 2. предложение за замяна,
съдържащо описание по вид /модел и производител/, количество и технически
характеристики на заменящата техника; 3. доказателства, потвърждаващи описаните в
уведомлението непредвидени обстоятелства. Описанието на техническите характеристики
на заменящата техника, съдържащо се в предложението за замяна, следва да позволява
съпоставка с техническите спецификации от документацията за участие.
(5) Техниката, с която се заменя предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Предложението за
изпълнение на поръчката (Приложение № 1), се описва по вид /модел и производител/ и
количество в допълнителното споразумение. Замяната се извършва без увеличение на
оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото предложение (Приложение № 2) цена и без
промяна на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Предложението за изпълнение на поръчката
срок за доставка. Времето, считано от писменото уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
невъзможността за изпълнение, до датата на сключване на допълнителното споразумение,
не се включва в срока за доставка.
(6) Обективна невъзможност по смисъла на ал. 3 е налице при невъзможност за изпълнение,
причинена от настъпване на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от ЗОП обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат
предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие
на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е _________ (______________) лв. без включен
ДДС, __________ (_____________________) лв. с включен ДДС и включва всички разходи
за изпълнение на предмета на договора.
(2) Общата и единичните цени, посочени в Приложение № 2 към договора са окончателни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в български лева.
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2 от договора по
банков път, с платежно нареждане, по сметка IBAN ____________________________, BIC
_________________ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след
представяне на документите, удостоверяващи изпълнението на цялата доставка съгласно
чл. 4. Срокът за плащане започва да тече, считано от датата на входиране на придружително
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писмо, заедно с последния съставен приемо-предавателен протокол по чл. 11, ал. 2 от
договора.
(2) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се
счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено.
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора след представяне/ входиране в
деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи:
1.

Придружително писмо, заедно с:

2. Фактура - оригинал, надлежно оформена и подписана от представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приемо-предавателни протоколи по чл. 11, ал. 2, удостоверяващи приемане на
всички количества от доставката по места, подписани от представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2)1 При участие на подизпълнител/и в изпълнението на поръчката, когато частта от
поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен
обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя при долупосочените условия:
1. В случая на ал. 2 разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено
от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
2. Към искането по т. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща директно с подизпълнителя при горепосочените
условия и след представяне на следните документи:
- фактура, издадена от подизпълнителя в оригинал;
- копие на съставен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приетото от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнение;
- искане за плащане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- становище, от което да е видно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не оспорва исканото плащане
или част от него като недължимо,
надлежно заведени с придружително писмо в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1

Алинея 2 се прилага в случаите, когато в изпълнението на обществената поръчка участва подизпълнител/и.
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СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

II.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на доставката е __________ (словом) дни от датата на
сключване на договора.
Чл. 6. (1) Местата на изпълнение на задължението за доставка са посочени в Приложение
№1 към Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№…………………
(2) Мястото на изпълнение на задължението за гаранционно обслужване е по места на
доставка на техниката, съгласно Приложение №1 към Предложението за изпълнение на
поръчката по обособена позиция №…………………
Чл. 7. (1) Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан и от двете страни страни
и която се удостоверява с дата на извеждането му в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането
му в сила.
III.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 8. Правото на собственост и риска върху стоката преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
след приемане на стоката с подписване на приемо-предавателен протокол.
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие при извършване на
дейностите по предмета на договора, включително предоставяне на необходимата
информация за изпълнение на договора;
2. да иска проверка и приемане на доставката чрез определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лица;
3. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извърши дейностите, предмет на настоящия договор, добросъвестно, точно,
качествено, в срок и при спазване на всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта на
доставката до местоизпълнението;
3. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на техниката, както и да
представи всички изискуеми съпътстващи документи, сертификати и др., съгласно
условията на обявената поръчка;
4. да достави оригинални, нови и неупотребявани технически средства с
гарантиран произход;
5. да предаде техниката, комплектована с необходимите документи (сертификат за
качество, декларация за съответствие, потребителска документация, условия за
гаранционно обслужване и гаранционна карта, др.);
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6. да осигури гаранционна поддръжка на доставените технически средства в
рамките на целия гаранционен срок при условията на настоящия договор, изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение № 1);
7. да определи отговорници, упълномощени да вземат оперативни решения и
оторизирани да подписват документи от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с
изпълнението на настоящия договор;
8. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението
на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор;
9. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощените лица за всички трудности
по изпълнение на договора, които могат да осуетят изпълнението, както и за мерките, които
са взети за отстраняването им;
10. да предоставя всякаква информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негово запитване,
свързана с изпълнението на договора;
11. да отстранява за своя сметка констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и/или отклонения;
12. да съставя, оформя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за
плащането по настоящия договор;
13. да носи пълна отговорност за действието и/или бездействието на
подизпълнителите, ако има наети;
14. да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно
Приложение № 10 от ЗОП;
15. при участие на подизпълнител/и - да сключи договор/договори за подизпълнение
с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и;
16. в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати
копие на договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.
(3)2 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е неперсонифицирано обединение, участниците в
обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на паричните задължения,
произтичащи от настоящия договор за обществена поръчка.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява точно, добросъвестно, качествено и
в срок дейностите, включени в предмета на обществената поръчка;
2. да провери, чрез своите упълномощени представители, доставената техника за
съответствие и да иска отстраняването в определен срок на констатираните недостатъци,
Алинея 3 се прилага в случаите, когато изпълнителят е обединение, което не е самостоятелно юридическо
лице.
2
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несъответствия и пропуски, включително замяна на техниката със съответстваща на
изискванията в рамките на предмета на договора;
3. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без с това да пречи на
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. да прихваща от гаранцията за изпълнение дължимата/ите неустойка/и и/или
обезщетение/я при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора или
при развалянето му в размера, определен в раздел ΧI от настоящия договор;
5. да не приема доставката, ако тя е несъответстваща по вид, обем и качество;
6. да предявява претенции за обезщетения и неустойки в размера, определен в раздел
IΧ от настоящия договор, като реализира правата си, включително чрез прихващане от
дължимото плащане;
7. да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с изпълнението на
настоящия договор;
8. при участие на подизпълнител/и - да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи
договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и;
9. да получи в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или
на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител копие на
договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП;
10. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от неговия/неговите подизпълнител/и, в случай
че участва/т такъв/такива в изпълнението на поръчката, да спазва всички приложими
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право съгласно Приложение №10 от ЗОП;
11. да определи отговорници, упълномощени да вземат оперативни решения и
оторизирани да упражняват права и задължения от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия
договор, включително да подписват протоколи и др. документи от името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
дейностите по настоящия договор;
2. да определи служители, упълномощени да приемат доставката и да подпишат
приемо-предавателен протокол при пълно, точно и качествено изпълнение;
3. да заплати посочената в настоящия договор цена при уговорените в същия
условия и срокове;
4. да не позволява на неупълномощени лица да настройват, разглобяват или
ремонтират доставената стока в гаранционния срок;
5. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конфиденциална информация, имаща характер на търговска/техническа
тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
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VI.

ПРЕДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И
РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 11. (1) Предаването на техниката, предмет на настоящия договор, се извършва на
местата, съгласно чл. 6, ал. 1 от договора. Предаването по места се удостоверява със
съставянето на отделен двустранен предавателен протокол, подписан от двете страни или
техните упълномощени представители, съдържащ минимум опис на предадената техника,
количество, място и дата на предаване.
(2) Приемането на доставката се извършва от страните или от определени от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица по места съгласно чл. 6, ал. 1 в разумен срок след
преглеждане, като приемането на изпълнението по места се удостоверява със съставянето
на отделен двустранен приемо – предавателен протокол, подписан от двете страни или
техните упълномощени представители по чл. 35 от договора, съдържащ минимум опис на
приетата техника, количество, място и дата на приемането.
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез упълномощените лица приема техниката след проверка
дали опаковката, маркировката, съдържанието и качеството са в съответствие със
спецификациите, Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение №1) и
придружаващите документи, както и дали техниката е придружена с всички изискуеми
съпътстващи документи.
(2) След извършване на проверката се подписва приемо – предавателен протокол за
доставката.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации за:
а/ Количеството и окомплектовката на техниката – при доставката;
б/ Рекламация за видими недостатъци на техниката - до пет работни дни от
получаването и чрез изпращане на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
в/ Рекламация за скрити недостатъци - в рамките на гаранционния срок чрез
изпращане на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) При рекламация за количество и качество, видими или скрити недостатъци,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок от деня на получаване
на рекламацията, на свой риск и за своя сметка, да достави, респ. да замени съответната
техника и/или да отстрани възникналите проблеми и дефекти.
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка на доставената техника за
предложения в Предложението за изпълнение на поръчката – Приложение №1 срок.
(2) Срокът на гаранционната поддръжка по ал. 1 започва да тече от датата на подписване на
съответния протокол за приемане на доставката по места съгласно Приложение 1 към
Предложението за изпълнение на поръчката.
Чл. 14. (1) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприема
действия и да отстранява за своя сметка всички възникнали проблеми и дефекти по
доставената техника.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява следните възможности за гаранционно обслужване и
поддръжка на доставената техника:
- гаранционното обслужване се извършва на местата на доставка на техниката
съгласно разпределението в Приложение №1 към Предложението за изпълнение на
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поръчката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с осигурени от него сервизни специалисти отстранява
възникналата повреда;
- гаранционното обслужване се извършва в сервиз, осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
при невъзможност за отстраняване на повредата на мястото на доставка на техниката
съгласно разпределението в Приложение №1 към Предложението за изпълнение на
поръчката, като транспортът на техниката от мястото на доставка до сервиза и обратно е за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Всички разходи по сервизирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) В срока на гаранционното обслужване, техниката се приема за ремонт/замяна с
двустранен приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощените по
настоящия договор лица, като отремонтираното/заменящо оборудване също се предоставя
с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол.
Чл. 15. (1) Времето за реакция при възникнал проблем е до _____ (словом_______________)
часа на следващия работен ден от подаването на сигнал за неизправност (по телефон, факс,
е-mail или регистриране на проблем в on-line система за сервизно обслужване на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).
(2) Времето за отстраняване на възникнал проблем е ________ (словом______________)
работен ден/работни дни3 след подаването на сигнал за неизправност. В случай че
проблемът не може да бъде отстранен в срок от 2 (два) работни дни, в същия срок
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оборотно техническо устройство, което да замести
съответната техника за периода, необходим за отстраняване на проблема.
Чл. 16. (1) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен за своя сметка да ги отстрани или
да замени некачествената техника с нова, ако недостатъкът не може да бъде отстранен. При
обективна невъзможност за замяна на дефектирала в рамките на гаранционния срок техника
с такава, идентична с оферираната в Предложението за изпълнение на поръчката Приложение №1, при съгласие между страните е допустима замяна на дефектиралата в
рамките на гаранционния срок техника с друга, отговаряща на техническите спецификации
на възложителя със същите или по-добри характеристики, когато замяната е в интерес на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Замяната по ал. 1, изречение второ се извършва при постигнато съгласие между страните
с подписване в два екземпляра на допълнително споразумение за изменение на договора за
обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) За възникналата обективна невъзможност по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление, съдържащо минимум: 1. подробно
описание на непредвидените обстоятелства, налагащи замяната; 2. предложение за замяна,
съдържащо описание по вид /модел и производител/ и технически характеристики на
заменящата техника; 3. доказателства, потвърждаващи описаните в уведомлението
непредвидени обстоятелства. Описанието на техническите характеристики на заменящата
техника, съдържащо се в предложението за замяна, следва да позволява съпоставка с
техническите спецификации от документацията за участие.
При подготовка на договора за сключване неотносимото отпада в зависимост от предложението на
участника, определен за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
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(4) Техниката, с която ще се заменя дефектиралата в рамките на гаранционния срок, се
описва по вид /модел и производител/ в допълнителното споразумение.
(5) Обективна невъзможност по смисъла на настоящата клауза е налице при невъзможност
за замяна, причинена от настъпване на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27
от ЗОП - обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да
бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или
бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
(6) Всички разходи, свързани с отстраняването на недостатъците или замяната, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. Гаранционното обслужване се извършва съгласно условията по настоящия договор
и условията по издадената към датата на доставка гаранционна карта, доколкото последните
не противоречат на условията по договора.
VII.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ______
(__________________________) лева, представляващи 2 % (две на сто) от неговата обща
стойност без ДДС по чл. 2, ал. 1 от договора.
Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или да се удовлетворява
от нея, ако договорът бъде развален/прекратен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в
случаите на лошо, частично и друго неизпълнение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържа и се удовлетворява от сумата по гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си за гаранционно обслужване
(под „системно” следва да се разбира 3 и повече от 3 пъти неизпълнение), както и когато
забави изпълнението на някое от задълженията си по договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от
правото да търси обезщетение за претърпените вреди в по-голям размер. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да прихваща дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки от гаранцията за
изпълнение.
Чл. 20. (1) Гаранцията за изпълнение в съответния размер 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.
(2) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава
гаранцията в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от представено от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено искане, без да дължи лихви за периода, през който средствата
законно са престояли при него.
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VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени загуби и
пропуснати ползи, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била
в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с
грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
IX.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 22. (1) При забавено изпълнение на задължението за доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на
забавената дейност.
(2) При частично изпълнение на задължението за доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за частично забавената доставка в размер на 0.1 % (нула цяло
и един процента) от стойността на забавената част от доставката с ДДС за всеки просрочен
ден, но не повече от 5 % (пет процента) от същата.
(3) При забавено изпълнение на задължение за отстраняване на несъответствия и/или
недостатъци или за замяна на некачествена техника, в предвидените в този договор случаи,
включително в рамките на гаранционната поддръжка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка
в размер на 0.01 % (нула цяло нула и един процента) от общата стойност с ДДС за всеки
просрочен ден, но не повече от стойността на дефектната/несъответстващата техника с ДДС
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2. Неустойката се
дължи за всеки констатиран случай на забавено изпълнение.
(4) При системно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване (под
„системно” следва да се разбира 3 и повече от 3 пъти неизпълнение) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % (два процента) от общата стойност с
включен ДДС по чл. 2, ал. 1 от договора.
(5) При пълно неизпълнение на задължението за доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 10% (десет процента) от общата стойност с ДДС по чл. 2, ал. 1 от
договора.
(6) Изплащането на неустойките по горните алинеи не лишава изправната страна от правото
да търси реално изпълнение и/или обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер.
Чл. 23. При разваляне на договора в случаите на виновно неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от общата стойност с ДДС на договора
по чл. 2, ал. 1.
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Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 24. (1) Договорът се прекратява или разваля:
а) по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
б) с окончателното му изпълнение;
в) едностранно, с 10-дневно (десетдневно) писмено предупреждение, представляващо
същевременно и покана за доброволно изпълнение, отправено от изправната до
неизправната страна, ако последната виновно не изпълнява или не изпълнява точно свое
задължение по договора;
г) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в
състояние да изпълни своите задължения - с изпращане на едностранно писмено
уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
д) при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
е) 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;
ж) в случаите и при условията на чл. 118 от ЗОП.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
а) системно не изпълнява задълженията си за гаранционно обслужване (под
„системно” следва да се разбира 3 и повече от 3 пъти неизпълнение), както и когато забави
изпълнението на задължението си за доставка по договора с повече от 60 (шестдесет) дни;
б) използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, освен когато
подизпълнителят е заменен или включен в изпълнението на договора в допустимите от ЗОП
случаи;
в) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация освен в случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4, б. „б” от ЗОП.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие и при възникване
на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява без предизвестие настоящия договор за обществена
поръчка в случаите и при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен
ако е приложим чл. 5, ал. 2 от закона.
(5) При прекратяване или разваляне на договора страните уреждат и финансовите си
взаимоотношения, съгласно разпоредбите на действащото в Република България
законодателство.
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XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 25. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, то
всички спорове ще се решават съгласно действащото в Република България
законодателство.
XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв повод и под
никаква форма информацията за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен ако има предварително изрично
писмено разрешение за това от него.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска само при
условията на Закона за обществените поръчки. Измененията се извършват с подписване на
писмено допълнително споразумение между страните.
Чл. 28. Всички съобщения, предизвестия, уведомления и нареждания, свързани с
изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са
валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща
или предадени лично или чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
Чл. 29. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на
стария адрес.
Чл. 30. Всички спорове по този договор или във връзка с него ще се уреждат чрез преговори
между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от
компетентния съд в гр. София, Република България.
Чл. 31. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл. 32. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, предвидени в ЗОП.
Чл. 33. (1) Упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, съгласно договора,
адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща и факс, са:
Отговорен/упълномощен за СУ „Св. Климент Охридски“ служител и лице за контакт от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора, адрес за кореспонденция, телефон, електронна
поща и факс:
______________________________________________________________________________
Отговорен/упълномощен служител и лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
договора, адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща и факс:
______________________________________________________________________________
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(2) Във връзка с изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя списък с
оправомощените лица по звена, факултети и данни за контакт се предоставя на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в подходящ срок след сключване на договора.
(3) В случай, че за изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощи лица,
различни от посочените в ал. 1, същият се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
списък с техните имена, адреси за кореспонденция, телефони, електронни пощи и факсове,
както за къде е оторизирано.

Страните приемат като неразделна част от настоящия договор следните
приложения:
1. Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ __ „____________”;
2. Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция
№ __ „____________”;
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, от които един
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
________________________

ПРОФ. Д.Ф.Н. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР

________________________
/длъжност/

ДАРИ ИВАНОВ
И.Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

