Д О Г О В О Р
№ ……………….

Днес, .........………… 2017 г., в гр. София се сключи настоящият договор между
1. "ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ" ООД, ЕИК 121813346, със седалище и адрес на управление:
област София (столица), община Столична, с. Лозен 1151, Съединение № 311,
представлявано от Пантелей Тошев, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,
от една страна,
2.

……………., ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ………………,
представлявано от …………….. – Управител, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от
друга страна,

на основание чл. 10, ал. 1 от Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне
правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за
избор с публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на безвъзмездна финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, във връзка с проведената процедура
съгласно Глава Четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и сключен административен Договор N. BG16RFOP002-2.002-0042C01/06.03.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ и проектно
предложение – Приложение 1 към посочения договор, с предмет: Разработване и въвеждане
на специализиран софтуер за управление на процесите в предприятието - ERP система и
доставка на оборудване, допринасящо за внедряването на ERP системата с две обособени
позиции: Обособена позиция 1 - Разработване, инсталиране и въвеждане на специализиран
софтуер за управление на процесите в предприятието - ERP система; Обособена позиция 2 –
Закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на допълнително, необходимо за
функционирането на интегрираната информационна система хардуерно оборудване: Сървър за
продуктивна среда - 1 бр. и Сървър за тест, разработка и архивиране - 1 бр. и Решение №
………/……………г. за избор на изпълнител на управителя на "ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ" ООД.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при условията на
настоящия договор закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на
допълнително, необходимо за внедряване и функциониране на интегрираната информационна
система за управление на ресурсите: ............................... хардуерно оборудване посочено в
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Обособена позиция 2 от административен Договор N. BG16RFOP002-2.002-0042C01/06.03.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/, което включва
Сървър за продуктивна среда - 1 бр. и Сървър за тест, разработка и архивиране - 1 бр.
Чл.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите пo чл.1.1. при пълно спазване на условията на
настоящия Договор, условията от Публичната покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Офертата на
Изпълнителя, както и техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са част от
документацията за участие в процедура за избор на изпълнител.
Чл.1.3. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническата спецификация към нея; Технически
изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение II
„Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 на административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ са неразделна част от този договор.
Чл.1.4. Оборудването трябва да отговаря на минималните изисквания на техническата
спецификация на Възложителя и/или надвишава.
Чл.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението за закупуване,
доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване, допринасящо за внедряването
на специализираната система за управление:.............................
Чл.1.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигури пълна гаранционна поддръжка на оборудването.
РАЗДЕЛ II. СРОК И МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.2.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
Чл.2.2. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора по Раздел I, в срок до
..................календарни дни от сключването на договора, но не по-късно от 60 /шестдесет/
календарни дни от датата на подписване на настоящия договор.
Чл.2.3. Мястото на доставка и изпълнение на договора е с. Лозен , община Столична, ул.
„Съединение“ № 311.
РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение при
цялостно и точно изпълнение на дейностите по настоящия договор в размер на
.........................................лева без ДДС.
Чл.3.2. В цената са включени всички разходи по доставка на оборудването, включително
транспорт, монтаж, пуск, тестове на оборудването и други дейности, необходими за нормално
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функциониране на оборудването и на специализираната система за управление………….., както
и всякакви предвидими и непредвидими дейности, които могат да възникнат за успешно
реализиране на договора.
Чл.3.3. Уговорената цена по чл. 3.1. е максимална и не подлежи на промяна. Цената съставлява
цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази
цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
Чл.3.4. Изплащането на сумата по Чл.3.1. ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване
на приемо-предавателен протокол за доставка и подписване на финален приемо-предавателен
протокол за приключен монтаж, инсталация, въвеждане на оборудването в експлоатация и
приключване на обучението на операторите. Плащането на фактурата за доставка и въвеждане в
експлоатация на оборудването е със срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване
на финалния приемо-предавателен протокол.
Чл.3.5. Фактурата предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следва да съдържа
следния текст „Разхода е извършен във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0042-C01 / 06.03.2017“. В издадената фактура, трябва
да бъде описано в детайли предмета на доставка, с количества и единични цени.
Чл.3.6. Плащанията ще се извършват по банков път в български левове чрез превеждане на
средствата по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN:
BIC:
Банка:
Чл.3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дължен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на
банковата си сметка, адрес на или друга регистрация, в срок от 5 /пет/ дни от промяната.

РАЗДЕЛ IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4.1. При сключване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя гаранция за добро
изпълнение, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си. Гаранцията следва
да бъде под формата на парична сума, преведена по сметката на Възложителя, или
предварително одобрена от последния банкова гаранция, в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, за срок не по-малък от срока за изпълнение на договора.
Чл.4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение в срок до 6 (шест)
месеца след приключване на инсталацията и пускането в експлоатация на оборудването,
удостоверено с подписването на Финален приемо-предавателен протокол за пускане в
експлоатация. Гаранцията не се освобождава до отстраняване на несъответствията, както и в
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случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на конкретния договор или
договорът бъде развален. В последния случай, задържаната гаранция не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение. При гаранция под формата на банкова гаранция, същата се
връща в оригинал, а в случай на внесена парична сума – сумата се превежда в посочената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Разходите по откриване на банковата гаранция за добро
изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.4.3. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
усвои гаранцията до максималния й размер.
Чл.4.4. Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред до пълния размер на
вредите и пропуснатите ползи.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Чл.5.1.1. да положи необходимата грижа за точно изпълнение на задълженията по договора.
Чл.5.1.2. при поискване да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълна и точна информация относно
етапа на изпълнение на доставката.
Чл.5.1.3. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали при изпълнението на
договора обстоятелства, които са от значение за запазване на неговите интереси.
Чл.5.1.4. да гарантира съответствието на доставеното и монтираното оборудване с параметрите,
указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и функционалната му годност за реализиране целите на
договора за финансиране
Чл.5.1.5. да предаде на Възложителя оборудване с високо качество, без недостатъци,
необременено с права на трети лица и от вида и с качество съгласно Офертата на Изпълнителя и
техническата спецификация към нея.
Чл.5.1.6. да информира в писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на която ще бъде
доставено оборудването, както и при всички случаи на забава на някое от задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.5.1.7. да осигури нормалната работа на оборудването в експлоатационни условия за срока на
гаранцията.
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Чл.5.1.8. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкции за работата на оборудването на
български език, най-късно с подписване на финален приемо-предавателен протокол.
Чл.5.1.9. да изпрати за своя сметка и в зависимост от нуждите с цел спазване на заложените
срокове необходимия брой и с нужната квалификация специалисти за монтажните и
инсталационни дейности, както и за провеждане на обучението на място.
Чл.5.1.10. да изпълни доставката с грижата на добър търговец, при спазване на изискванията за
ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната
област.
Чл.5.1.11. да спазва изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Управляващия орган и на съответната
нормативна уредба. Да спазва действащи правилници и наредби по безопасността на труда.
Изпълнителят носи отговорност за всякакви инциденти и вреди, възникнали поради действия
или бездействия на наети от него лица.
Чл.5.1.12. да спазва изискванията за съхранение на документацията по настоящия договор, в
съответствие с Указанията за съхранение на документите по Оперативна програма „Иновации и
конкурентноспособност” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 ,,Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП„„
Чл.5.1.13. да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и
националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос
2 ,,Предприемачество и капацитет за растеж на МСП„„,
Чл. 5.1.14. се задължава да не преотстъпва правата и задълженията си по този договор на трети
лица.
Чл.5.1.15. да декларира, че доставеното оборудване е негова собственост, която ще прехвърли
при условията на договора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.5.1.16. да декларира, че Оборудването не е обременено с каквито и да е тежести и няма
ограничения относно неговото прехвърляне, в т.ч. няма наложен запор върху него, няма
учредени залози с предмет оборудването; същото не е предмет на договори с други лица; по
отношение на оборудването няма претенции на трети лица; не съществуват каквито и да са
пречки за прехвърляне на оборудването в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.5.1.17. да декларира, че има опита и познанията да изпълни точно доставката, предмет на
настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че лицата, осъществяващи съответните
действия по този договор, притежават съответните знания, умения, професионална
квалификация и опит за изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
---------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ“ ООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.
с т р . 5 | 15

Чл.5.1.18. да гарантира, че стоките са нови, неизползвани и е в пълно съответствие с
техническите и качествените изисквания, определени с настоящия договор, приложенията към
него и съответните законови изисквания.
Чл.5.1.19. да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка на доставеното оборудване в срок
не по-малък от ..........месеца, считано от подписване на Финалния приемо – предавателен
протокол.
Чл.5.1.20. в срок не повече от ...........минути, екипа по поддръжка по време на гаранционния
срок, от подаване на сигнал за възникнал проблем, да реагира и диагностицира проблема на
място при Възложителя.
Чл.5.1.21. да отстрани за своя сметка проблема, в т.ч при необходимост да извърши подмяна на
повреден компонент, хардуерен и/или софтуерен от оборудването за периода на гаранционната
отговорност, в срок не повече от .......... часа.
Чл.5.1.22. да допуска Договарящия и Сертифициращия орган, националните одитиращи органи,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата
и външни одитори да проверяват посредством проучване на документацията или проверки на
място изпълнението на договора и да провеждат пълен одит;
Чл.5.1.23. да предоставя на органите и лицата по предходната точка достъп до местата, на
които се изпълнява договора, както и до всички документи и бази данни, свързани с
изпълнението на договора.
Чл.5.1.24. да упомене финансовия принос, предоставен от Европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014 - 2020 г във
всички документи и предоставяна информация, свързани с изпълнението на настоящия договор.
Чл.5.2.25. да отстрани повредата в срока по член 5.1.21 , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
осигури в технологично най-кратък срок, но не повече от 36 часа от уведомяването за
повредата, за своя сметка заместващо оборудване/компоненти със същите функционални
характеристики и качество с цел оптимилна работа на ERP системата при Възложителя, до
отстраняване на повредите.
Чл.5.2.Отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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Чл.5.2.1. При възникване на вреди, нанесени на служителите или имуществото на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие на действие или бездействие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или
негови служители, или като последица от тях, то отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
Чл.5.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и
отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на
проекта или като последица от него.
Чл.5.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за
избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на §1 от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
незабавно в писмен вид относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика
подобен конфликт или свързаност.
Чл.5.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запазва поверителността на всички документи,
информация или други материали, станали му извести по повод и при изпълнението на
настоящия договор и да не ги използва за други цели освен за прякото изпълнение на
възложените с настоящия договор дейности.
Чл.5.2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички счетоводни и други документи
свързани с изпълнението на настоящия договор за период не по малко от 3 /три/ години след
приключването на оперативната програма в съответствие с чл.89, ал.3 от Регламент на Съвета
№1083/2006 г.
Чл. 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
Чл.5.3.1. да получи уговореното възнаграждение при пълното, качествено и в срок изпълнение
на настоящия договор по реда и условията предвидени в договора.
Чл.5.3.2.да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оказване на необходимото съдействие при изпълнение на
договора;
Чл.5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
Чл.5.4.1. да заплати стойността на доставката, в размера и сроковете, и при условита уговорени
в настоящия договор.
Чл.5.4.2. да приеме извършената при условията на настоящия договор доставка.
Чл.5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
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Чл.5.5.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията към оборудването и/или е
доставил оборудване с недостатъци да откаже приемането на част или цялата Доставка, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не достави оборудване без отклонения от изискванията на Възложителя и/или
докато не отстрани за своя сметка недостатъците.
Чл.5.5.2. да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
изпълни своите задължения съгласно договора.

не

Чл.5.5.3. на рекламации по повод количеството, комплектността, качеството на доставеното
оборудване, както и по повод проявени дефекти при използването му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен, във възможно най-кратък срок, да отстранява за своя сметка посочените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации.
РАЗДЕЛ VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
Чл.6.1. Доставката се извършва на предварително уговорена от страните дата .
Чл.6.2. Предаването на доставката се удостоверява с подписване на приемо-предавателен
протокол от страните, в който се описва предаденото оборудване. С подписване на този
протокол се прехвърля правото на собственост върху оборудването в полза на Възложителя.
Чл.6.3. Въвеждането в експлоатация на оборудването се доказва с подписване на финален
приемо-предавателен протокол от страните. С подписване на протокола по настоящия член
доставката се счита за изпълнена.
Чл.6.4. Оборудването трябва да бъде опаковано по подходящ начин, за да се предпази от
повреждане или нараняване по време на транспортирането.
Чл.6.4.1. Всички рискове по Доставката са за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до приемане на същата от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.6.4.2. При предаване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата придружителна документация, вкл. и гаранционните карти.
РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И
ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ
Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че доставените активи са нови, отговарят на техническата
спецификация от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на
нормативната уредба. Оборудването може да изпълни целите, за които е осигурено
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финансиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.7.2. Гаранционният срок на доставеното оборудване по договора е ........ месеца и започва да
тече от датата на подписване на Финален приемо – предавателен протокол.
Чл.7.3. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани повредата в срока по предходния
член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури за своя сметка заместващо
оборудване/компоненти със същите функционални характеристики с цел оптимална работа на
ERP системата при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до остраняване на повредите.
Чл.7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ указва следните адреси, телефони и електронни пощи, на които се
задължава да осигури лица за приемане на сигналите от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
възникнали повреди:
1. гр ................ , ж.к./ул .............................
2. email : ..............................
3. телефон : .......................
Чл.7.7. Изпращането на уведомление на един от посочените адреси/телефони/електронни пощи
се счита за достатъчно уведомяване на Изпълнителя. Последният се задължава при промяна на
адресите, в т.ч.телефони или електронната поща, да уведоми писмено за това Възложителя в
срок от 3 дни предварително.
Чл.7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури извънгаранционен сервиз за оборудването в
срок от.... месеци от изтичане на гаранционния срок.
Чл.7.9. Извънгаранционният сервиз включва остраняване на повреди по оборудването, които да
гарантират непрекъсваемост на тяхното използване при запазване на функционалните им
характеристики.
Чл.7.10. Изпълнителят е длъжен във възможно най-кратък срок да отстранява за своя сметка
посочените от Възложителя рекламации.
Чл.7.11. Рекламациите за количество, комплектност и видими недостатъци на доставеното
оборудване Възложителят предявява в срок до 30 (тридесет) дни след датата на подписване на
приемо - предавателния протокол за пускане в експлоатация на оборудването, а рекламациите
по повод проявени дефекти при използването на оборудването - в рамките на гаранционния
срок по договора.
Чл.7.12. Рекламациите по този раздел се доказват с протокол, подписан от Възложителя. В
протокола за рекламацията се посочва искането на Възложителя, номера на договора и
причината за рекламацията.
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Чл.7.13. При рекламации относно количество, комплектност и/или видими недостатъци на
доставеното оборудване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка в срок до 1 ден уведомяването
му, да достави липсващата част от оборудването, доокомплектова или да замени с нова в
зависимост от естеството на рекламацията.
Чл.7.14. При рекламации за проявени дефекти при използването на оборудването,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 150 минути да проучи естеството на проявения дефект,
чрез съответните специалисти в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което
се съставя констативен протокол, отразяващ причините за дефекта.

РАЗДЕЛ VIII. САНКЦИИ
Чл.8.1. Страните се съгласяват, че извършването на Доставката (доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация) в уговорения срок е изключително важно условие за точно изпълнение както на
настоящия договор, така и на договора за ЕRP системата и на договора за финансиране. По тази
причина неизпълнението в срок от страна на Изпълнителя на задължението за Доставка, се
приравнява на пълно неизпълнение с всички произтичащи от това последици. Правото да се
позове на пълно неизпълнение на договора принадлежи на Възложителя.
Чл.8.2. Ако в резултат на действие или бездействие на Изпълнитля не бъде възстановен или
отказан разход на Възложителя от страна на Управляващия орган, Изпълнителят се задължава
да заплати на Възложителя размера на непризнатия разход или оказана сума.
Чл.8.3. В случай, че Възложителя понесе санкция по договора за финансиране поради каквото
и да е неизпълнение от страна на Изпълнителя, последният дължи на Възложителя заплащане
на съответната санкция в пълен размер и допълнителна неустойка в размер на 20% от тази
санкция.
Чл.8.4. Ако Изпълнителят не достави в уговорения срок оборудването или част от същото или
изискуемата се техническа документация и ако Възложителят не упражни правото си по ал.1,
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% от стойността на договора за
всеки ден закъснение, но не повече от 40% от стойността на договора.
Чл.8.5. Ако при пускане в експлоатация на оборудването или след това се окаже, че същото не
отговаря на обявените технически изисквания на Възложителя, последният има право да
развали договора както и да получи връщане на платените до този момент суми, както и
неустойка в размер на 20% от стойността на договора. В този случай Възложителят може да
предостави възможност на Изпълнителя да достави в указан срок точното оборудване и да
намали размера на неустойката.

Чл.8.6. Ако при възникване на проблем, Изпълнителят не извърши в установеното време
диагностициране на проблема и последващото му отсраняване, Възложителят има право на
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неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки час закъснение, но не повече от
20% от стойността на договора.
Чл.8.7. При забава на плащането по негова вина Възложителят дължи на Изпълнителя
неустойка в размер на 0,1% от стойността на договора за всеки забавен ден, но не повече от 10
% от стойността на договора.
Чл.8.9. При неизпълнение на други задължения по договора, за които съответната страна е била
надлежно предупредена и не е последвало в разумен срок поправка, неизправната страна дължи
на изправната неустойка, в размер до 1 % от стойността на договора за всяко отделно
неизпълнение.
Чл.8.9.1. При нарушаване на изискванията за конфиденциалност, неизправната страна дължи на
изправанта неустойка в размер на 5% от стойността на договора за всяко отделно нарушение.
Чл.8.10. При пълно или приравнено на пълно неизпълнение на настоящия договор,
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 40% от стойността на договора.
Чл.8.10.1. В случай, че декларираните обстоятелства в чл.5.1.15 и/или чл. 5.1.16. от договора се
окажат неверни, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% от стойността
на договора, а при отстраняване от оборудването и стойността на платените суми по договора.
Чл.8.10.2.Неустойките за забава по настоящия договор се дължат и при разваляни/прекратяване
на договора.
Чл.8.10.3. В случай на претенции на трети лица спрямо Възложителя, които са свързани с
нарушения на договора от страна на Изпълнителя, последният носи отговорност по заявените
претенции и произтичащите от това последствия.
РАЗДЕЛ IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9.1. Настоящия договор може да се прекрати от Възложителя без предизвестие, в следните
случаи:
Чл.9.1.1. при неизпълнение от Изпълнителя на задължение по договора, за което е бил
предупреден, предоставен му е бил 7-дневен срок от Възложителя за поправка и въпреки това
не е последвало поправка/изпълнение на съответното задължние.
Чл.9.1.2. при забава в сроковете за изпълнение с повече от 20 дни.
Чл.9.1.3. когато Изпълнителят прехвърли права и задължения по договора или сключи договор
с подизпълнител без да е получил писмено съгласие от Възложителя за това;
Чл.9.1.4. в случай, че по отношение на Изпълнителя бъде открито производство по обявяване в
несъстоятелност или ликвидация, или съдът постанови управление на имуществото му от
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синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или
извършва дейността си под контрола на синдик;
Чл.9.1.5. когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция,
банкрут, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която
накърнява финансовите интереси на Общността;
Чл.9.1.6. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице,
освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;
Чл.9.1.7. при констатирани нередности или конфликт на интереси;
Чл.9.1.8. при всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на
договора;
Чл.9.1.9. при подозрение в измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите
интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации
или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските
общности;
Чл.9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща
каквито и да било обезщетения, в случай на нередност от страна на изпълнителя и подозрение в
измама съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските
общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други
неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности.
Чл.9.3. Извън гореописаните случаи, настоящият договор може да бъде прекратен и:
Чл.9.3.1. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма след одобрение от Управляващия
орган.
Чл.9.3.2. когато са настъпили съществени промени във финансирането на договора, извън
правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати.
Прекратяването в този случай се извършва с писмено уведомление от Възложителя до
Изпълнителя след настъпване на съответните причини за това;
Чл.9.3.3. с точното изпълнение на договора, приемане на работата от Възложителя, усвояване
на средствата за финансиране и изтичане на гаранционните срокове.

РАЗДЕЛ X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задължения по
настоящия договор, ако това се явява вследствие от появата на форсмажорни обстоятелства
като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила”,
и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В
този случай, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното
време, в течение на което, действат такива обстоятелства;
Чл.10.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този
договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:
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Чл.10.2.1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява
неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините за събитието; за неговото
предполагаемо времетраене;
Чл.10.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум
понесените вреди и загуби;
Чл.10.2.3. докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл.10.2.4. не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора;
Чл.10.2.5. липсата на парични средства не представлява непреодолима сила;
Чл.10.3. Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила”, ако:
Чл.10.3.1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала
добросъвестно задълженията си по този договор;
Чл.10.3.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички
разумни грижи;
Чл.10.3.3. Доказването на непреодолима сила се извършва с представяне на удостоверение за
това от Арбитражния съд при БТПП от страната, която се позовава на това.
РАЗДЕЛ XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.11.1.Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация,
получена при и по повод изпълнението на договора.
Чл.11.2.Страните се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи,
информация или други материали, свързани с договора и неговото изпълнение, за срок не помалко от 3 години след приключването на оперативната програма.
Чл.11.3.Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и
всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е. Разкриването на
информация пред наето по проекта лице се осъществява само в необходимата степен за целите
на изпълнение на договора, като Изпълнителят носи отговорност за спазване на условията по
настоящия договор, вкл. и на изискванията за конфиденциалност и за наетите от него лица.
РАЗДЕЛ XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.12.1. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са
направени в писмена форма и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен
само след писмено съгласуване с Управляващия орган на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020г. – Министерство на икономиката.
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Чл.12.2. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма, която
ще се смята за спазена при получаването им на следните адреси:
- За Възложителя: с. Лозен ул. „Съединение“ №311 или на електронна поща: …
- За Изпълнителя:…., или на електронна поща:…..
Чл.12.2.1. При промяна в посочените по-горе адреси страната, за която се отнася промяната, е
длъжна да уведоми другата страна в 7 (седем) дневен срок от настъпване на съответната
промяна.
Чл.12.2.2. При неизпълнение на задължението по предходната алинея, съобщението ще се счита
за валидно изпратено и получено на стария адрес.
Чл.12.3. Условията на членове 3,4,5,6, 11.3 б и чл. 14 от Общите условия към Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0042 – Приложение 2, което е
неразделна част от настоящия договор, приложими за Възложителя като бенефициент, се
отнасят по аналогичен начин и за Изпълнителя по настоящия договор.
Чл.12.4 Министерство на икономиката и Главния директор на Главна дирекция Европейски
фондове за конкурентноспособност, като Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна
финансова помощ по проекта с договор BG16RFOP002-2.002-0042 на Възложителя не е страна
по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили
вследствие неизпълнение на настоящия договор.
Чл.12.5. Страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички необходими
мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно Управляващия орган
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
Чл.12.6. Страните се задължават при поискване да предоставят информация и достъп до
документация и информационни системи при технически и финансови проверки, извършвани
от Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата, външни одитори и други оторизирани национални и европейски
одиторски и контролни органи, в срок цялата необходима информация, отнасяща се до
изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при
извършването на одити, проверки и/или разследвания.
Чл.12.7. Страните по настоящия Договор се задължават да се съобразяват с факта, че договорът
за безвъзмездна финансова помощ е винаги с предимство и неговите условия и разпоредби са
водещи и в този смисъл е възможно да настъпят изменения в настоящия договор или на някои
от неговите клаузи вследствие на промени и анекси в договора за безвъзмездна финансова
помощ.
Чл.12.8. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение
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или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните,
чрез взаимни преговори и отстъпки, а в случай на невъзможност да бъде постигнато съгласие –
от компетентния съд в гр.София.
Чл.12.9. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Техническо и ценовопредложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към
тях;
Приложение № 2 – Общиусловиякъмдоговоразабезвъзмезднафинансовапомощ по ОП
„Иновации и конкурентоспособност ” 2014-2020 г .
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
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