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Проект на ДОГОВОР
№ ……………/………… г.
Днес, ……………… г. в гр. София, между:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, с ЕИК по БУЛСТАТ:
000670680, представляван от проф. дфн Анастас Герджиков , качеството му на Ректор и
Дари Иванов, в качеството му на и.д.Главен счетоводител, наричан по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,
и
[Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес
на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен
код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета
страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в
качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя],
[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или
лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], наричан/а/о за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“),
на основание чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на Решение №………….. от …………. 2019 г.
за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:
„Периодична доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на климатична техника
за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
се сключи настоящият договор („Договора/Договорът“) за следното:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
периодична доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и
сервизно техническо обслужване на климатична техника (наричано за краткост по-долу
„Оборудването“) в сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
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Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от
настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимия
професионализъм и качество, със свои ресурси и техника, с необходимия технически
компетентен персонал и в договорените по-долу срокове.
(3) След приключване на въвеждането в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
провежда обучение за работа с него на посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служители
Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата му на извеждане с индекс номер от
деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е със срок на действие 5 (пет) години или до
достигане на максималната му стойност, което от двете събития настъпи по-рано.
(2) Мястото на изпълнение на предмета на договора са сградите на СУ „Св. Климент
Охридски“, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
документацията за участие.
(3) Местата за монтаж на климатична техника се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІ. ЦЕНИ, РАЗПЛАЩАНЕ И ОТЧИТАНЕ
Чл. 3. (1) Общата прогнозна стойност на настоящия Договор, е в размер до 1 900 000,00
лв. (един милион и деветстотин хиляди лева) без ДДС.
(2) Доставяната климатична техника се заплаща на база единична цена за всеки артикул в
зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цените, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са крайни за времето
на изпълнение на договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично
предвидени в ЗОП.
Посочените цени включват всички разходи и възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само:
1. доставка и стандартен монтаж на климатичната техника, включително необходимите
инструменти, оборудване, транспорт, механизация, техника и съоръжения за достъп стълби, вишки, скелета и други материали и консумативи, необходими за извършването
на монтажните дейности;
2. тестване, извършване на 72 часова проба и въвеждане в експлоатация на доставената и
монтирана климатична техника, включена в обхвата на настоящия договор, съгласно
Ценовото предложение;
3. профилактика на доставената и монтирана нова климатична техника на всеки 6 (шест
месеца) от гаранционния срок, включваща почистване на филтрите и обезпаразитяване.
4. гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване за периода на гаранционния
срок на доставената климатична техника, включена в обхвата на настоящия договор,
включително съпътстващите разходи по логистичното осигуряване;
5. поддържане 24 часа в денонощието на дежурен екип за реакция и ремонт при
дефектиране на климатичната техника;
6. цената на допълнителния тръбен път над стандартния монтаж (където е приложимо) на
доставената и монтирана климатична техника, включена в обхвата на настоящия договор,
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка: ........................................................................................
IBAN: ........................................................................................
BIC: ...........................................................................................
(5) При промяна на банковата сметка, посочена в предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
своевременно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за настъпване на промяната.
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В случай че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, плащането по посочената в ал. 2 сметка се
счита за валидно извършено.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договореното възнаграждение в срок до
60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване/представяне на
придружително писмо със следните документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. надлежно оформена фактура - оригинал, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол, издаден въз основа на приемо-предавателния протокол
за доставка, протокол за провеждане на 72-часовите проби, протокол за проведен
инструктаж на длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилно и безопасно ползване
на монтираната климатична техника при спазване на реда и условията, определени в
Раздел V на настоящия договор.
(7) Документите по ал. 6 се считат за надлежни представени с депозирането им от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в отдел „Секретариат и деловодство“ (стаи 114 и 115) в Централната
сграда - Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, за което му се предоставя входящ
номер и дата на входиране на документите.
(8) Плащане не се извършва в случай, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получена информация от
Национална агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на публични
задължения, съгласно Решение на МС № 592/21.08.2018 г. В този случай плащането се
извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.
(9) 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.
(10) Финансирането за възлагане на настоящата обществена поръчка е от бюджета на СУ
„Св. Климент Охридски“ и съответните звена, заявители на конкретната заявка.
ІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА.
РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за изпълнението на предмета на договора,
включително за срока на гаранционното обслужване, че същото ще е с високо качество в
съответствие с представената оферта и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделни
части от настоящия договор.
Чл. 5. Срокът за доставка и монтаж на един брой климатично тяло е ..........
(...............................) календарни дни от датата на получаване на заявката от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след сключване на договора.
Чл. 6. (1) Гаранционният срок на доставената и монтирана климатична техника
(включително хладилния агент), вложените материали и консумативи при монтажа
е………………., считано от подписването на окончателния приемо-предавателен протокол
за пускането в експлоатация на климатичната техника, но не по-малък от гаранционния
срок, определен от съответния производител.
(2) Гаранционният срок на влаганите резервни части при отстраняване на възникнали по
време на срока по ал. 1 повреди, е не по-малък от гаранционния срок, определен от
съответния производител, считано от датата на подписване на констативен протокол за
извършения ремонт съгласно чл. 7, ал. 4 от настоящия договор .
Чл. 7. (1) В рамките на гаранционния срок по чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема
задължението да осигури гаранционно поддържане и сервизно техническо обслужване на
климатичната техника, включена в обхвата на настоящия договор, за периода на
установения гаранционен срок, което включва:
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1. извършване на дейности по периодично обслужване и профилактика на климатичната
техника, включена в обхвата на настоящия договор, съгласно гаранционните условия на
производителя, изпълнявайки изискванията, както следва:
а) дейностите се извършват на място, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, в която е
монтирана климатичната техника;
б) периодичното сервизно техническо обслужване и профилактиката на климатичната
техника осигуряват поне минималните годишни изисквания на съответния производител,
но не по-малко от 2 пъти годишно;
в) всички разходи за труд, части, материали, консумативи, транспорт и други, по време на
периодично обслужване и профилактиката на климатичната техника са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява всички възникнали повреди със свои сили и за своя
сметка, като при подадена информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнала повреда,
свързана с работоспособността на компонент от климатичната техника или на цялата
техника, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реагира, констатира и отстранява възникналите повреди в
рамките на 24 (двадесет и четири) часа от момента на подаване на информацията за
възникнала повреда, при условие, че разполага с необходимите резервни части.
3. Липсата на резервните части се декларира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 24 (двадесет и
четири) часа след констатиране на повредата. Срокът за доставка на резервни части и
отстраняване на повредата не може да бъде по-дълъг от 15 календарни дни.
(2) При отстраняване на повредите следва да бъдат влагани само резервни части,
материали и консумативи със същите технически характеристики и с гаранционен срок не
по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на констативния
протокол за извършения ремонт по ал. 4.
(3) При невъзможност за възстановяване на техниката, същата се заменя с
нова(неупотребявана и нерециклирана), напълно съответстваща на инсталираната.
(4) Отстраняването на констатирана неизправност, включително извършения ремонт,
вложените резервни части, както и извършената замяна по смисъла на предходната алинея
се удостоверяват с подписване на констативен протокол от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на гаранционния срок да прави
рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани явни недостатъци или появили се
скрити недостатъци на климатичната техника, като иска отстраняването или коригирането
им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и укаже подходящ срок за това. Рекламационното
съобщение може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща, лицензиран
пощенски оператор.
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 9. (1) За изпълнение на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 1 %
(един процент) от цената по договора без ДДС или ……….. (…………………………….)
лв., в една от следните форми:
а) банкова гаранция – трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо
писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е
изпълнил задълженията си по настоящия договор. Банковата гаранция е със срок на
валидност 30 (тридесет) дни след изтичане гаранционния срок по договора;
б) парична сума, преведена по сметка на СУ „Св. Климент Охридски“
при банка БНБ - централно управление,
BIC: BNBGBGSD,
IBAN: BG43 BNBG 9661 3300 1743 01
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в) застраховка- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на
следните изисквания:
1.
да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2.
да бъде със срок на валидност за целия срок на изпълнение на договора и
гаранционния срок плюс 30 (тридесет) дни.
(2) При липса на възражения по изпълнението на договора и с изключение на частта по
ал.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал.1 в срок от 60 (шестдесет)
календарни дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 1/3 (една трета) част от гаранцията за изпълнение по ал.1
за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка и я освобождава, в срок от 60
(шестдесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок на последно доставената,
монтирана и въведена в експлоатация климатична техника.
(4) Гаранцията по ал. 1 обезпечава точното и своевременно изпълнение на задълженията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Посочената в гаранцията сума или част от нея не се
връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същият не изпълни напълно или част от задълженията си
по договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от гаранцията в случаите, когато в негова
полза е възникнало вземане от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Гаранцията 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.
(7) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да търси обезщетение в по-голям размер.
V. СОБСТВЕНОСТ. ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА
Чл. 10. (1) Собствеността и рискът от случайно погиване на продуктите преминават от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемопредавателния протокол по ал. 3.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
съпътстващи доставката и пускането в експлоатация, документи (гаранционни карти,
технически описания и инструкции за работа, декларации за съответствие, протоколи от
направените проби и изпитвания и др.) на монтираната климатична техника.
(3) За монтираната и пусната в експлоатация климатична техника се изготвя и подписва
двустранен приемо-предавателен протокол, съставен въз основа на приемопредавателен протокол за извършената доставка, протокол за извършени 72-часови проби,
протокол за проведен инструктаж за правилно и безопасно ползване на пуснатата в
експлоатация климатична техника и наличие на пълна документация на монтираната
климатична техника, след проверка на реда за приемане на доставката, монтажа и
въвеждането в експлоатация на климатична техника, в съответствие с Техническата
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) След изтичане на срока на гаранционната поддръжка по 6, ал. 1 от договора, страните
подписват констативен протокол за извършените дейности по време на този срок и за
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наличието/липсата на основание за задържане на части или на цялата гаранция,
обезпечаваща гаранционната поддръжка по чл. 9, ал. 2. С подписването на констативния
протокол без забележки договорът се счита за изпълнен и гаранцията за изпълнение на
договора се освобождава по реда на чл. 9, ал. 4.
(5) Страните се съгласяват да определят длъжностни лица по договора, които да
осигуряват контрол по изпълнението му, включително да подписват протоколите по ал. 3
и ал. 4, както следва:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
……………………….. – …………………… (длъжност, телефон, е-поща), при негово
отсъствие ……………………….(длъжност, телефон, е-поща)
Отговорното лице по договора:
1.
Проверява спазване на срока за изпълнение на договора;
2.
Проверява съответствието на изпълнението с изискванията по договора –
технически спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри;
3.
Осъществява контактите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост води
кореспонденция с него;
4.
Предлага да се наложат неустойки;
5.
Подписва протоколи, фактури и всички документи, свързани с изпълнението;
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
………………………………. – …………………..(имена,длъжност, телефон, е-поща)
………………………………. – ……………………………
(6) Упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
възникнала техническа неизправност и повреди, предмет на гаранционната поддръжка
посредством: факс: …………….и-мейл: ……………………….
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на срока по чл. 2, ал. 1 от Договора да
извършва заявки на климатична техника, като конкретизира при заявяването всеки
артикул по вид, количество, и място на доставка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретните си заявки в писмен вид, като посочи място и лице, на
което да бъде предавана доставката.
(2) Писмените заявките се връчват по един от следните начини:
1. лично на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място при
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. чрез изпращане на електронна поща, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като съобщението,
с което се изпращат, се подписва с електронен подпис;
3. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на
адрес, посочен от изпълнителя;
4. по факс.
(3) Когато писмената заявка не е получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по някой от начините,
посочени в ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ публикува съобщение до него в профила на
купувача. Заявката се смята за връчена от датата на публикуване на съобщението.
Чл. 12 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да определи длъжностно лице от СУ „Св.
Климент Охридски“, което да следи за изпълнението на договора, да подписва
необходимите финансово-счетоводни документи, да приема доставката, монтажа и
въвеждането в експлоатация на климатичната техника с място на изпълнение сградите на
СУ „Св. Климент Охридски“, и подава информация до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнала
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неизправност съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 и да подписва приемо-предавателните протоколи и
констативните протоколи за извършените ремонтни дейности и влагане на резервни части
при отстраняване на съответната неизправност.
(2) Освен протоколите по предходната алинея, длъжностното лице подписва и
протоколите за провеждане на 72-часови проби и провеждане на инструктаж за правилно
и безопасно ползване на пуснатата в експлоатация климатична техника.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
местата за монтаж на климатичната техника, както и да му съдейства по време на
изпълнение на дейностите по монтаж на техниката.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури финансиране на дейностите по
договора съобразно изискванията на Раздел III от договора.
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнената в срок и качествено
доставка, удостоверена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и наличие
на всички необходими документи, съпътстващи доставката.
(2) Приемо-предавателният протокол по чл. 10, ал. 3 се подписва от определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, което проверява реда за приемане на доставката,
монтажа и въвеждането в експлоатация на климатичната техника в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Окончателния констативен протокол по чл. 10, ал. 4 се подписва от определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице , което проверява работата на климатичната техника,
предмет на договора и с подписа си удостоверява нормалното й функциониране.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира заплащането на дължими възнаграждения,
докато не бъдат отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при допуснати от последния
непълноти / несъответствия / недостатъци при изпълнение на договора, както и да налага
санкции при забава, частично или пълно неизпълнение на договорните задължения по
реда на Раздел VII на настоящия договор.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора, като отправи
едномесечно писмено предизвестие с обратна разписка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да на свой риск да доставя, монтира и въвежда в
експлоатация климатичната техника, както и да осигурява гаранционно и сервизно
техническо обслужване на климатичната техника за периода на установения гаранционен
срок, в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор.
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички дейности по монтажа на доставената
климатична техника, съгласно изискванията, поставени в Техническата спецификация, на
място и по начин съгласуван с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сградите на СУ „Св.
Климент Охридски“, изпълнявайки изискванията, както следва:
1. Всички дейности по предмета на обществената поръчка се извършат без прекъсване на
учебния и работния процес в сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, за периода на
изпълнение на договора. При невъзможност за изпълнение на задълженията по договора в
рамките на работните дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да планира изпълнението на
същите в неработни дни, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите, създаващи неудобство на студентите и
служителите (къртене, заваряване, пробиване и др.), в неработно време за съответното
звено, в помещенията на което се извършват тези дейности (съгласувано с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка необходимите инструменти, оборудване,
механизация, техника и съоръжения за достъп (стълби, вишки, скелета и др.);
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4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява със свои сили и за своя сметка всички нанесени щети на
сградите, вследствие дейностите по доставката и монтажа на климатичната техника;
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и
здравето на студентите и служителите на СУ „Св. Климент Охридски“, на своите
служители и на трети лица, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд, по време на извършване на демонтажните и монтажните дейности по
климатичната техника. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява за своя сметка функциите на
координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително
ремонтните работи.
6. При изпълнение на дейностите по монтаж на прецизната климатичната техника в
сървърните помещения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва следните изисквания:
6.1. Монтажните дейности се извършват само в присъствието на служител на СУ „Св.
Климент Охридски“, който да следи за опазването на наличното електронно оборудване;
6.2. Да ограничи до минимум дейностите, предизвикващи отделяне на прах и/или
излъчващи шум, лъчения или вибрации. При невъзможност за пълното им ограничаване
да предвиди допълнителни мерки за недопускане на влиянието им върху наличната
сървърна и друга електронна техника.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предвиди мерки против замръзване на кондензопроводите на
климатичната техника чрез монтиране на топлоизолация и нагреватели в откритите им
части, подложени на ниски температури.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва въвеждане в експлоатация на монтираната
климатичната техника след извършване на следните дейности:
1.Пусково-наладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и
тестване, необходими за въвеждане на климатиците в експлоатация (съгласно
инструкциите на завода производител).
2. Провеждане на 72-часови проби, за които се съставят протоколи, подписани от
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно
лице по мястото на монтаж на климатичната техника.
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда инструктаж на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
условията за правилно и безопасно ползване на пуснатата в експлоатация климатична
техника. За извършените инструктажи се съставят протоколи, подписани от представители
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице по мястото
на монтаж на климатичната техника.
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, включени в предмета на
договора, проявявайки грижата на добър търговец в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно документацията за обществената поръчка и „Техническото
предложение” от офертата за участие.
Чл. 21.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка допуснатите
пропуски и недостатъци в процеса на изпълнението на договора.
(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за
телефон, факс и/или по електронна поща, за подаване на сигнал за възникнала
рекламация, относно работоспособността на компонент от климатичната техника или на
цялата техника, както и да осигури квалифицирани специалисти за констатиране и
отстраняване на възникнала неизправност, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е подал
информация съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде изпълнената в срок и качествено
доставка в съответствие с Техническата спецификация, удостоверена с двустранно
подписан приемо-предавателен протокол съгласно Раздел ІV от договора. От момента на
подписване на приемо-предавателен протокол се прехвърля риска от случайно погиване
на техниката, предмет на настоящия договор, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
документите на всички доставени климатици в деня на подписване на приемопредавателния протокол на адреса на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява поддръжка на доставената
климатична техника в сроковете и по реда, предвидени в Раздел ІІІ от настоящия договор.
VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИi
Чл. 25. (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
от отговорността му за изпълнение на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните критерии
за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява, и за него не са налице
предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ основания за отстраняване от поръчката;
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, предмет на договора на лица,
които не са ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ;
3. заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, освен в случайте на чл. 66, ал. 11 от
ЗОП.
4. превъзлага една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за
подизпълнение.
(3) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.
66, ал. 11 от ЗОП.
Чл. 26. (1) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение и/или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11
от ЗОП.
(2) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението
му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода
на изпълнението на поръчката.
Чл. 27. (1) При сключването на договор с подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение
на договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява
възложените му дейности съгласно настоящия договор, той може незабавно да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи.
IX. САНКЦИИ
Чл. 29. (1) При пълно неизпълнение на договорните задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на до 10 % от цената по чл. 3, ал. 1.
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(2) В случай на забава при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от
стойността на забавената дейност. Забава в изпълнението на доставката, монтажа и
въвеждането в експлоатация на климатичната техника с повече от 30 (тридесет)
календарни дни от изтичане на срока по чл. 5 от договора, се счита за пълно
неизпълнение.
(3) При частично неизпълнение на договорните задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 10 % от стойността на неизпълнението.
(4) При неточно изпълнение на договорните задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 10 % от стойността на неизпълнението.
Чл. 30. (1) При забавено изпълнение на договорните задължения, свързано с разпоредбите
на чл. 7, ал. 1, т. 2 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01 % от
цената по чл. 3, ал. 1 на астрономически час от забавянето, но не повече от 1 % върху тази
стойност.
(2) Забава, надхвърляща 4 (четири) календарни дни, се счита за пълно неизпълнение на
рекламацията по чл. 7, ал. 1, т. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 1 % от
цената по чл. 3, ал. 1.
Чл. 31. (1) Страните по настоящият договор не дължат обезщетение за претърпени вреди
и загуби , в случай, че последните са причинени от “непреодолима сила“.
(2) Под „непреодолима сила“се разбира природно бедствие, война, национална стачка,
епидемия, акт на орган на управление и др. събития, които могат да доведат до обективна
невъзможност за изпълнение. В този случай страните си дължат само действително
извършените разходи.
(3) 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.
(4) 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 от 3 (три) календарни дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение на
договора сума, равна на неустойката по чл. 29 и чл. 30 от настоящия раздел, при
допускане на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За дължими неустойки, чийто
размер не се покрива от гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да направи прихващане с дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждения или;
2. Да търси разликата по общия ред.
Чл. 33. При констатиране по съответния ред, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работят лица, за
които не са внесени дължимите осигурителни и здравноосигурителни вноски
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с писмено предизвестие може:
1. да прекрати едностранно договора, като изправна страна. Доставеното/ инсталираното
до момента се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като спрямо него се прилага еднократна
наказателна неустойка в размер на 1 % от цената по чл. 3, ал. 1.
2. да не прекратява договора, ако това отговаря на неговите интереси, и да наложи
еднократна неустойка в размер на 1% от цената по чл. 3, ал. 1, която да удържи от
представената гаранция за изпълнение.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 34. (1) Настоящият договорът се прекратява:
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1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата страна е длъжна да уведоми другата в срок до 14 (четиринадесет) дни от
настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. по реда на чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи обезщетение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при
непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор;
5. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
6. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на всяка от страните.
(2) Договорът се прекратява с едностранно изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без
предизвестие:
1. когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество, което е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е налице някое от
изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и когато са налице условията на
чл. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи връщане
на гаранцията за изпълнение на договора, а получените плащания подлежат на незабавно
възстановяване ведно със законната лихва.
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.
(4) Договорените гаранционни условия и поддръжка се изпълняват за срока на гаранция
на оборудването.
Чл. 35. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора при пълно или частично
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от Закона за задълженията и
договорите, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до
другата.
(3) В случаите на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извън случаите на
неизпълнение по Раздел IХ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа изцяло гаранцията за
изпълнение, а дължими неустойки, чийто размер не се покрива от гаранцията, има право
да търси по общия ред.
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 36. Всички спорове, възникнали по време на изпълнението, интерпретирането или на
приложението на настоящия договор, ще бъдат разрешени на добра воля, по взаимно
съгласие.
Чл. 37. В случай, че не се достигне до съгласие, всяка от договарящите се страни може да
отнесе спорното положение пред съда.
Чл. 38. Всички двустранно подписани документи в процеса на изпълнение на договора са
неразделна част от настоящия договор.
Чл. 39. Неразделна част към настоящия договор е :
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение;
Приложение № 3 – Ценово предложение.
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Чл. 40. Настоящият договор се състави подписа в четири еднообразни екземпляра, от
които три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР

ДАРИ ИВАНОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Разделът се прилага само ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще ползва
подизпълнител/и
i
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