Образец №9a
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР
№ BG16RFOP001-5.001-0016-C01 - U-…………………./ ……………2018 г.
за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
“Доставка на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и
Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр.
Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“,
Обособена позиция: …………………... (приложимо за обособена позиция 1 и обособена
позиция 2)
Днес, ……………………….., в гр. ......................., между:
1. ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, БУЛСТАТ 000159458, с адрес: гр. Белоградчик, ул. „Княз
Борис - I“ № 6, представлявана от г-н Борис Стефанов Николов – Кмет на Община
Белоградчик и Марияна Маринова – Гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. „…………………………..” ……………….., ЕИК/БУЛСТАТ ………………………….., със
седалище и адрес на управление гр. ……………………, ул. ………………№ ..…..,
представлявано от …………………………….,
определен за изпълнител чрез процедура за възлагане на обществена поръчка №
………………… (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки),
обявена във връзка с реализиране на проект: № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне
на нови социални услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001,
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, и
наричан по- долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
и на основание чл.112 ЗОП и Решение на кмета на Община Белоградчик се сключи
настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:
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І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява за доставка, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване и обзавеждане, по Обособена позиция
……………… (наричани по-нататък в договора “стоките”), описани в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Към доставката по чл.1, ал. 1 се включват и всички допълнителни дейности,
свързани с транспорт, монтаж и гаранционно обслужване.
(3) Доставките се извършват по писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е
заявил и които са доставени при условията на настоящия договор.
(4) Допълнителните дейности по чл. 1, ал.2 се осигуряват изцяло и са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни доставката в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение, в едно с
Количествено – стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съставляващи съответно
Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна
част от него.
(6) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от
настъпване на съответното обстоятелство.
ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА.
Чл.2.(1) Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки, е крайната доставна цена без ДДС, определена в
Ценовото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
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(2) Цените подлежат на промяна само в случаите, визирани в чл.116 от ЗОП.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
.................................... / ……………………………./ лв. без ДДС,...................................... /
…………………………../ лв. с ДДС, както следва:
1.
За „Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ Х-947,
кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Дедо
Божин“ №10, гр. Белоградчик - .................................... / ……………………………./ лв. без
ДДС,...................................... / …………………………../ лв. с ДДС;
2.
За „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с
увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по
плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал.
Батенберг“ №6, гр. Белоградчик - .................................... / ……………………………./ лв. без
ДДС,...................................... / …………………………../ лв. с ДДС, съгласно Ценовото
предложение и Количествено стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3
ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез
банков
превод
по
следната
сметка
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………………………………
(2). В Цената по чл. 3, ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на доставката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е
други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както
следва:
(а) авансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от общата стойност на
договора, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договора за
възлагане на обществена поръчка, след предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение
под формата на гаранция за авансово плащане в полза на Възложителя и след получаване на
авансови средства по договора за безвъзмездна помощ от УО на ОПРР.
(б) окончателно плащане – в размер на стойността на договора след приспадане на
получения аванс (ако е приложимо), в срок до 30 ( тридесет) календарни дни след
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подписване на приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж и приложена оригинална
фактура, издадена на името на Община Белоградчик.
(4) При сключени договор/договори за подизпълнение и в случай, че частта от
поръчката, която се изпълнява може да бъде предадена отделно на изпълнителя или
възложителя, съответните плащания се извършат при спазване на разпоредбите на чл. 66,
ал.4-7 от ЗОП /когато е приложимо/.
(6) Всички фактури и др. разходооправдателни документи, издавани от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор следва да включват текст: “Разходът е по договор
за безвъзмездна помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-5.001-0016-C01.
(7) Всички разходооправдателни документи по проекта трябва да се съставят
самостоятелно от останалите документи на организацията. Трябва да са ясни, точни и да
съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство.

ІV. СРОК
Чл.4.(1) Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок
до ........................ календарни дни след получаване на писмена заявка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При заявка за доставка и монтаж на част от оборудването и обзавеждането на двете
сградите, сроковете за изпълнение на частичните доставки и монтаж са равни на
предложения от участника общ срок в техническото му предложение и текът по отделно за
всяка една от заявките.
(3) В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както за
закъснението, така и за причините, довели до закъснението, и за последващите възможности
и срок на доставка.
(4) Договорът влиза в сила на датата на подписването му, и е със срок на действие до
изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.5.(1) Мястото на доставяне стоките по този договор е територията на гр.
Белоградчик – ул. „Княз Ал. Батенберг“ №6 и ул.“Дедо Божин“ №10.
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(2) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им в мястото на доставяне.
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6.(1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на
Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора и е вид на ..............................................., съгласно чл.111, ал.5, т. ..........ЗОП.
(2) Разходите във връзка с предоставянето на банковата гаранция са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, в 30-дневен срок след
приключване на договора;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за
изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, както и когато прекъсне или системно забави
изпълнението на задължение/ята си по договора, без да са налице форсмажорни
обстоятелства и без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Претърпените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред,
съгласно законодателството на Република България.
(6) Гаранцията за изпълнение 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.
(7) Когато гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция,
последната може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант;
(8) Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната
сметка на Община Белоградчик:
БАНКА:……………………………….
IBAN: ……………………………
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BIC:……………..
В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочено името на
процедурата, както и Административен договор BG16RFOP001-5.001-0016-C01 за
предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г.
(9) Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в
нея следва изрично да е посочено името на процедурата и да е записано, че:
- е безусловна и неотменима;
- е в полза на възложителя;
е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни, след крайния срок за изпълнение
на договора за обществена поръчка;
(10) Когато гаранцията за изпълнение на договора е представена от определеният
изпълнител под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Община
Белоградчик, като застрахователната сума да е равна по размер на размера на дължимата
гаранция за изпълнение и премията по застраховката да е внесена еднократно, а не на части.
Срок на валидност на застраховката, трябва да бъде най-малко 30 дни след изтичане срока за
изпълнение.
(11)Гаранциите, които обезпечават авансовите плащания по договора могат да са във
някоя от формите по смисъла на чл.111, ал.5 ЗОП и се освобождават съобразно правилата на
чл.111, ал.3 ЗОП.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с необходимата
документация.
2. Да предаде стоките в съответния вид, количество.
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
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4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното
в Договора;
5. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
6. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност,
определени в договора за БФП;
7. задължително да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално
развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Той
трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г.;
8. осигурява достъп за извършване проверки на място и одити от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други контролни органи, като осигури присъствието на негов
представител, да осигури достъп, преглед на цялата документация, да съдейства при вземане
на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на
договора за доставки;
9. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
10.следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на
установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички
неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви по посочена Възложителя банкова
сметка;
11.
спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в
договора за БФП;
12.
при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган,
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция
„Защита на финансови интереси на Европейския съюз”, МВР (АФКОС) и други национални
одитни и контролни органи да осигури присъствието на свой представител, както и да
осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направени разходи в
рамките на предоставената безвъзмездна помощ, както и всякаква друга информация,
свързана с изпълнението на договора и задълженията му по него.
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13.
съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР,
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на
Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз”,
МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от
изпълненото по договора, за период от три години, считано от 31 декември след предаване
към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 20142020 г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано
искане от страна на Европейската комисия; в случай на проекти, по които е предоставена
държавна или минимална помощ, срокът е 10 години от датата на последното плащане по
проекта.
14.
спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на
приложимото европейско и национално законодателство;
15.
запази поверителността на всички предоставени документи, информация или
други материали, за срок не по-малко от 3 (три) години, считано от 31.12 след предаване към
Европейската комисия на окончателните документи по приключване на ОПРР.
16.
Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в каквато и да било
форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, трябва
да съдържа следното заявление: “Този документ е създаден в рамките на проект
.................................................., който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от „НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ” и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”;.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи заплащане за извършените доставки,
съгласно офертата си и изискванията на настоящия договор.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички
необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение
на Договора;
VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
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1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
2. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима
за извършването на доставката, предмет на Договора, при спазване на относимите
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното
в Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на настоящия Договор;
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1. Да получи стоките, предмет на настоящия договор;
2 Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката;
3. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.
Чл.11.(1) Извършената доставка се удостоверява с двустранно подписан приемопредавателен протокол от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ годността на стоката за експлоатация, съответствието й с
техническите спецификации на възложителя, както и завършването на монтажа.
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(2) Ако при приемането се установят недостатъци, възложителят има право да иска
отстраняването им за сметка на изпълнителя в сроковете посочени в чл. 12, ал. 2, т. 3.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ, СРОК НА ГОДНОСТ И СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ДЕФЕКТИ.
Чл.12.(1) Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря
на техническите стандарти на производителя.
(2) Гаранционни срокове:
1. Гаранционен срок за изпълнените доставки : ________ /словом __________________/
месеца от датата на подписване на двустранен протокол за доставка и монтаж.
2. Срок за отстраняване на дефекти: ________ /словом __________________/ календарни
дни от датата на получаване на уведомително писмо от Възложител.
(3) По време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява
възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и
поема разходите за всякакви дефекти и/или повреди на оборудването, съответно
обзавеждането, възникнали при експлоатацията на му по време на гаранционния срок.
(4) В случай на констатиран дефект и/или повреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
последният се задължава в срок от три дни да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви за отстраняване на възникналите
дефекти и/или повреди в оказания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок в уведомителното писмо. При
явяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните подписват двустранен протокол, в който се отразяват
възникналата повреда и/или дефекти.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата и/или дефекта, като в срока
посочен в чл. 12, ал. 2, т. 3 се задължава да доставя и всички необходими за ремонта
резервни части, които в рамките на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Гаранцията не покрива дефекти и/или повреди, ако не са спазвани изискванията за
експлоатация съгласно съпровождащите оборудването технически документи или ако
дефектите и/или повредите се дължат на външни причини или модификации, които са
извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
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Чл.13.(1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната
страна дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността на неизпълнението в
договорените срокове задължение, но не повече от 5 % /пет процента/ от стойността на
неизпълнението.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
ХІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.14.(1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди
и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.
(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в срок от 10 дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15.(1) Настоящият договор се прекратява :
1. При изтичане на срока.
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство,
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
7. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на всяка от Страните;
8. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
ХIV. СПОРОВЕ
Чл.16.(1) Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях.
(2) В случай на непостигане на договореност по предходния текст, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния
съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
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Чл.17.(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на
съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се
смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
…………………………
(4) При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми
другата в тридневен срок от промяната в писмен вид
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.18.(1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
(2) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван през срока на
неговото действие, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.
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Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език –
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:
1. Приложение № 1: Техническа спецификация.
2. Приложение № 2. Техническо предложение на изпълнителя;
3. Приложение № 3: Ценово предложение на изпълнителя и Количествено –
стойностна сметка
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
…………………………..

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………
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Образец №9b
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР
№ BG16RFOP001-5.001-0016-C01 - S-…………………./ ……………2018 г.
за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
“Доставка на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и
Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр.
Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“,
Обособена позиция: …………………... (приложимо за обособена позиция 3)
Днес, ……………………….., в гр. ......................., между:
1. ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, БУЛСТАТ 000159458, с адрес: гр. Белоградчик, ул. „Княз
Борис - I“ № 6, представлявана от г-н Борис Стефанов Николов – Кмет на Община
Белоградчик и Марияна Маринова – Гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. „…………………………..” ……………….., ЕИК/БУЛСТАТ ………………………….., със
седалище и адрес на управление гр. ……………………, ул. ………………№ ..…..,
представлявано от …………………………….,
определен за изпълнител чрез процедура за възлагане на обществена поръчка №
………………… (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки),
обявена във връзка с реализиране на проект: № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне
на нови социални услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001,
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, и
наричан по- долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
и на основание чл.112 ЗОП и Решение на кмета на Община Белоградчик се сключи
настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява за доставка, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване и обзавеждане (наричани по-нататък в договора
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“стоките”), описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор,
срещу тяхното заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Към доставката по чл.1, ал. 1 се включват и всички допълнителни дейности,
свързани с транспорт, монтаж и гаранционно обслужване.
(3) Доставките се извършват по писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е
заявил и които са доставени при условията на настоящия договор.
(4) Допълнителните дейности по чл. 1, ал.2 се осигуряват изцяло и са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни доставката в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение, в едно с
Количествено – стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съставляващи съответно
Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна
част от него.
(6) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от
настъпване на съответното обстоятелство.
ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА.
Чл.2.(1) Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки, е крайната доставна цена без ДДС, определена в
Ценовото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
(2) Цените подлежат на промяна само в случаите, визирани в чл.116 от ЗОП.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
.................................... / ……………………………./ лв. без ДДС,...................................... /
…………………………../ лв. с ДДС, съгласно Ценовото предложение и Количествено
стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3
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ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез
банков
превод
по
следната
сметка
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………………………………
(2). В Цената по чл. 3, ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на доставката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е
други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както
следва:
(а) авансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от общата стойност на
договора, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договора за
възлагане на обществена поръчка, след предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение
под формата на гаранция за авансово плащане в полза на Възложителя и след получаване на
авансови средства по договора за безвъзмездна помощ от УО на ОПРР.
(б) окончателно плащане – в размер на стойността на договора след приспадане на
получения аванс (ако е приложимо), в срок до 30 ( тридесет) календарни дни след
подписване на приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж и приложена оригинална
фактура, издадена на името на Община Белоградчик.
(4) При сключени договор/договори за подизпълнение и в случай, че частта от
поръчката, която се изпълнява може да бъде предадена отделно на изпълнителя или
възложителя, съответните плащания се извършат при спазване на разпоредбите на чл. 66,
ал.4-7 от ЗОП /когато е приложимо/.
(6) Всички фактури и др. разходооправдателни документи, издавани от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор следва да включват текст: “Разходът е по договор
за безвъзмездна помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-5.001-0016-C01.
(7) Всички разходооправдателни документи по проекта трябва да се съставят
самостоятелно от останалите документи на организацията. Трябва да са ясни, точни и да
съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство.
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ІV. СРОК
Чл.4.(1) Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок
до ........................ календарни дни след получаване на писмена заявка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При заявка за доставка и монтаж на част от оборудването и обзавеждането на двете
сградите, сроковете за изпълнение на частичните доставки и монтаж са равни на
предложения от участника общ срок в техническото му предложение и текът по отделно за
всяка една от заявките.
(3) В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както за
закъснението, така и за причините, довели до закъснението, и за последващите възможности
и срок на доставка.
(4) Договорът влиза в сила на датата на подписването му, и е със срок на действие до
изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.5.(1) Мястото на доставяне стоките по този договор е територията на гр.
Белоградчик – ул.“Дедо Божин“ №10.
(2) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им в мястото на доставяне.
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6.(1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на
Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора и е вид на ..............................................., съгласно чл.111, ал.5, т. ..........ЗОП.
(2) Разходите във връзка с предоставянето на банковата гаранция са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, в 30-дневен срок след
приключване на договора;
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носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за
изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, както и когато прекъсне или системно забави
изпълнението на задължение/ята си по договора, без да са налице форсмажорни
обстоятелства и без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Претърпените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред,
съгласно законодателството на Република България.
(6) Гаранцията за изпълнение 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.
(7) Когато гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция,
последната може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант;
(8) Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната
сметка на Община Белоградчик:
БАНКА:……………………………….
IBAN: ……………………………
BIC:……………..
В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочено името на
процедурата, както и Административен договор BG16RFOP001-5.001-0016-C01 за
предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г.
(9) Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в
нея следва изрично да е посочено името на процедурата и да е записано, че:
- е безусловна и неотменима;
- е в полза на възложителя;
е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни, след крайния срок за изпълнение
на договора за обществена поръчка;
(10) Когато гаранцията за изпълнение на договора е представена от определеният
изпълнител под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Община
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Белоградчик, като застрахователната сума да е равна по размер на размера на дължимата
гаранция за изпълнение и премията по застраховката да е внесена еднократно, а не на части.
Срок на валидност на застраховката, трябва да бъде най-малко 30 дни след изтичане срока за
изпълнение.
(11)Гаранциите, които обезпечават авансовите плащания по договора могат да са във
някоя от формите по смисъла на чл.111, ал.5 ЗОП и се освобождават съобразно правилата на
чл.111, ал.3 ЗОП.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде придружени с необходимата
документация.
2. Да предаде стоките в съответния вид, количество.
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното
в Договора;
5. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
6. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност,
определени в договора за БФП;
8. задължително да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално
развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Той
трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г.;
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8. осигурява достъп за извършване проверки на място и одити от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други контролни органи, като осигури присъствието на негов
представител, да осигури достъп, преглед на цялата документация, да съдейства при вземане
на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на
договора за доставки;
9. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
10.следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на
установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички
неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви по посочена Възложителя банкова
сметка;
17.
спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в
договора за БФП;
18.
при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган,
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция
„Защита на финансови интереси на Европейския съюз”, МВР (АФКОС) и други национални
одитни и контролни органи да осигури присъствието на свой представител, както и да
осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направени разходи в
рамките на предоставената безвъзмездна помощ, както и всякаква друга информация,
свързана с изпълнението на договора и задълженията му по него.
19.
съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР,
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на
Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз”,
МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от
изпълненото по договора, за период от три години, считано от 31 декември след предаване
към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 20142020 г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано
искане от страна на Европейската комисия; в случай на проекти, по които е предоставена
държавна или минимална помощ, срокът е 10 години от датата на последното плащане по
проекта.
20.
спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на
приложимото европейско и национално законодателство;
21.
запази поверителността на всички предоставени документи, информация или
други материали, за срок не по-малко от 3 (три) години, считано от 31.12 след предаване към
Европейската комисия на окончателните документи по приключване на ОПРР.
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22.
Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в каквато и да било
форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, трябва
да съдържа следното заявление: “Този документ е създаден в рамките на проект
.................................................., който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от „НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ” и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”;.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи заплащане за извършените доставки,
съгласно офертата си и изискванията на настоящия договор.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички
необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение
на Договора;
VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
2. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима
за извършването на доставката, предмет на Договора, при спазване на относимите
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното
в Договора;
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5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на настоящия Договор;
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1. Да получи стоките, предмет на настоящия договор;
2 Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката;
3. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.
Чл.11.(1) Извършената доставка се удостоверява с двустранно подписан приемопредавателен протокол от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ годността на стоката за експлоатация, съответствието й с
техническите спецификации на възложителя, както и завършването на монтажа.
(2) Ако при приемането се установят недостатъци, възложителят има право да иска
отстраняването им за сметка на изпълнителя в сроковете посочени в чл. 12, ал. 2, т. 3.
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ, СРОК НА ГОДНОСТ И СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ДЕФЕКТИ.
Чл.12.(1) Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря
на техническите стандарти на производителя.
(2) Гаранционни срокове:
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1. Гаранционен срок за изпълнените доставки : ________ /словом __________________/
месеца от датата на подписване на двустранен протокол за доставка и монтаж.
2. Срок за отстраняване на дефекти: ________ /словом __________________/ календарни
дни от датата на получаване на уведомително писмо от Възложител.
(3) По време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява
възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и
поема разходите за всякакви дефекти и/или повреди на оборудването, съответно
обзавеждането, възникнали при експлоатацията на му по време на гаранционния срок.
(4) В случай на констатиран дефект и/или повреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
последният се задължава в срок от три дни да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви за отстраняване на възникналите
дефекти и/или повреди в оказания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок в уведомителното писмо. При
явяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните подписват двустранен протокол, в който се отразяват
възникналата повреда и/или дефекти.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата и/или дефекта, като в срока
посочен в чл. 12, ал. 2, т. 3 се задължава да доставя и всички необходими за ремонта
резервни части, които в рамките на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Гаранцията не покрива дефекти и/или повреди, ако не са спазвани изискванията за
експлоатация съгласно съпровождащите оборудването технически документи или ако
дефектите и/или повредите се дължат на външни причини или модификации, които са
извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
Чл.13.(1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната
страна дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността на неизпълнението в
договорените срокове задължение, но не повече от 5 % /пет процента/ от стойността на
неизпълнението.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
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ХІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.14.(1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди
и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.
(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в срок от 10 дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15.(1) Настоящият договор се прекратява :
1. При изтичане на срока.
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство,
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
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7. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на всяка от Страните;
8. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
ХIV. СПОРОВЕ
Чл.16.(1) Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях.
(2) В случай на непостигане на договореност по предходния текст, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния
съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.17.(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на
съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.
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(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се
смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
…………………………
(4) При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми
другата в тридневен срок от промяната в писмен вид
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.18.(1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
(2) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван през срока на
неговото действие, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език –
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:
4. Приложение № 1: Техническа спецификация.
5. Приложение № 2. Техническо предложение на изпълнителя;
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6. Приложение № 3: Ценово предложение на изпълнителя и Количествено –
стойностна сметка
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
…………………………..

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………
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