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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на преносими компютри";

Настоящата обособена позиция цели избор на изпълнител за доставка на нови и 
неупотребявани преносими компютри за нуждите на Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания при БАН. Предвижда се закупуването на два типа конфигурации.

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните изисквания към 
характеристиките на оборудването, бройки и максимална стойност. 

Голяма част от доставената техника по тази обособена позиция (лаптопи ТИП І) ще 
бъде използвана при изпълнението на проекти, финансирани от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. в рамките на Програма 
BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги, а именно:

1. Проект: „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – Средство в 
подкрепа на управлението на чужди видове в България / East and South European Network for
Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS-
TOOLS), договор Д-33-51/30.06.2015 г., финансиран в рамките на ФМ на ЕИП (2009–2014 г.) -
4 броя;

2. Проект: „Подобряване на Информационната система към Националната система за 
мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“, договор Д-33-72/20.07.2015 г., 
финансиран в рамките на ФМ на ЕИП (2009–2014 г.) -2 броя;

3. Проект: „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в 
България (SPA-EcoServices)“, договор Д-33-88/28.08.2015 г., финансиран в рамките на ФМ на 
ЕИП (2009–2014 г.) - 4 броя,

както и в изпълнение на Проект: „Устойчива промяна в селското стопанство чрез 
екологично инжинерство и оптимално използване на природните ресурси (STACCATO)” № 
ДОО2/2 26.11.2015 г. финансиран от Фонд "Научни изследвания" по програма „Биодиверса“.

Останалите преносими компютри ще бъдат закупени за нуждите на ИБЕИ - БАН
(лаптопи ТИП ІІ).

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа 
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Характеристика на продуктите и изисквания към доставката 

за Обособена позиция 1.

Доставените преносими компютри по настоящата обособена позиция следва да 
притежават следните минимални параметри:

1.1. Преносими компютри – тип конфигурация I - общо 10 броя:

        ТИП І ЛАПТОП
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КАПАЦИТЕТ HDD минимално 1000 GB, 5400 rpm

SSD минимално 120 GB

ТЕГЛО максимално 3 kg

ДИАГОНАЛ НА ЕКРАНА В INCH минимално 15.6"

ДИАГОНАЛ НА ЕКРАНА В СМ минимално 39.6 см

ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА минимално 2.4 GHz

БРОЙ ЯДРА В ПРОЦЕСОРА минимално 4

БРОЙ ТРЕДОВЕ минимално 4

КАПАЦИТЕТ RAM минимално 8 GB

ТИП RAM ПАМЕТ минимално DDR 3 @ 1600 MHz

ОПТИЧНО УСТРОЙСТВО вградено или външно - DVD±RW

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ LED, матово покритие

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ минимално 1920x1080

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА
допълнителна, със собствена 

памет

ОБЕМ НА ГРАФИЧНАТА ПАМЕТ минимално 2 GB

УЕБ КАМЕРА

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР/ 
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

802.11 b/g/n, Bluetooth

USB ПОРТОВЕ USB 3.0, USB 2.0

HDMI

ДРУГИ ПОРТОВЕ CARD READER, LAN

КЛАВИАТУРА
надписана на латиница по 

QWERTY и на кирилица по БДС

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS 10

ГАРАНЦИЯ минимално 24 МЕСЕЦА

Индикативна цена за 1 брой - 1 800.00 лв. без ДДС

Обща прогнозна цена за 10 броя конфигурация тип I: - 18 000.00 лв. без ДДС

1.2. Преносими компютри – тип конфигурация II - 1 брой

          ТИП ІІ ЛАПТОП

КАПАЦИТЕТ HDD минимално 1000 GB, 5400 rpm

ТЕГЛО максимално 3 kg

ДИАГОНАЛ НА ЕКРАНА В INCH минимално 15.6"
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ДИАГОНАЛ НА ЕКРАНА В СМ минимално 39.6 см

ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА минимално 1,9 GHz

БРОЙ ЯДРА В ПРОЦЕСОРА минимално 4

КАПАЦИТЕТ RAM минимално 8 GB

ТИП RAM ПАМЕТ минимално DDR 3

ОПТИЧНО УСТРОЙСТВО вградено или външно - DVD±RW

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ LED, матово покритие

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ минимално 1366x768

ОБЕМ НА ГРАФИЧНАТА ПАМЕТ минимално 2 GB

УЕБ КАМЕРА

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР/ 
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

802.11 b/g/n, Bluetooth

USB ПОРТОВЕ USB 3.0, USB 2.0

HDMI

ДРУГИ ПОРТОВЕ CARD READER, LAN

КЛАВИАТУРА
надписана на латиница по 

QWERTY и на кирилица по БДС

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS 10

ГАРАНЦИЯ минимално 24 МЕСЕЦА

Индикативна цена за 1 брой: - 1000 лв. без ДДС

Обща прогнозна цена за конфигурация тип II: - 1000 лв. без ДДС

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да осигури и извърши инсталиране и тестване на доставеното 
техническо оборудване на място и гаранционна поддръжка за срок от най-малко 24 (двадесет 
и четири) месеца, която да включва актуализация (Update) на софтуера.

Предлаганото оборудване трябва да е ново, оригинално, неупотребявано, в 
производство в момента, да има поддръжка за него.

В случай, че до изпълнението на договора някои от предложените модели компютри и 
софтуер бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, изпълнителят трябва да 
достави такива с еднакви или по-добри технически параметри, на същата стойност, като 
оферираните.

Доставените продукти трябва да бъдат монтирани, пуснати в експлоатация и 
предадени в работещ вид.

Доставената техника следва да бъде в оригинална опаковка и да бъде придружена със 
съответните инструкции за монтаж и експлоатация на български език.
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Трябва да бъде представена техническа брошура от производителя (на английски или 
български език) на предлаганото оборудване, която да потвърждава предложените 
характеристики или да се посочи линк към електронната страница на производителя на 
английски или български език за конкретните модели, с технически характеристики, които 
потвърждават предложените.

Компютърната техника следва да бъде окомплектована с всички необходими 
интерфейсни и захранващи кабели по БДС. Захранването на предлаганото оборудване трябва 
да бъде 220 V АС, 50 Hz, с кабели и конектори съгласно Българския Държавен Стандарт.

Предлаганото оборудване трябва да е сертифицирано и да покрива изискванията 
в съответствие с европейските стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност.

Доставената техника да бъде с гаранционен срок не по-малко от 24 месеца. 

Изпълнителят следва да може да осигури гаранционно обслужване на доставените 
компютри за периода на гаранционния срок.

  Срокът за извършване на монтаж, пускане в експлоатация и предаване в работещ вид на 
доставените продукти е до 7 (седем) работни дни, считано от датата на приемо-предавателния 
протокол за съответствие на доставката.

Пускането в експлоатация обхваща цялата последователност на инсталиране на всички 
компоненти на продуктите от разопаковане на стоките до пълното окабеляване, инсталиране 
на софтуер (ако е приложимо) и провеждане на тестове за доказване на нормалната 
работоспособност.

При възникнал проблем изискваните от Възложителя срокове, са както следва: 

- за реакция – до 24 часа от уведомяването за възникнал проблем; 

- за отстраняване на проблема до 3 (три) работни дни.

Техниката ще бъде доставяна поетапно от изпълнителя след подаване на съответна 
заявка за това от страна на Възложителя, съдържаща броя и вида на лаптопите. 

Срок за изпълнение на конкретна поръчка – до 10 работни дни считано от датата на 
заявката на Възложителя, но не по-късно от 31.12.2016г.

Посочените характеристики и брой на продуктите на доставката са минимални като 
изисквания на Възложителя. Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта 
по-добри характеристики от описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри 
характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на 
Възложителя.

Място на доставка: в сградите на Възложителя на следните адреси: 
гр. София, ул. майор Юрий Гагарин № 2 (База 1);
гр. София, бул. Цар Освободител № 1 (База 2);
гр. София, ул. акад. Георги Бончев, бл. 23 (База 3).
Конкретното място ще бъде уточнено във всяка заявка от страна на Възложителя.
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УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Възложителят ще заплаща стойността на извършените доставки по банков път, в 20 
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за конкретната доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.

Когато доставките се извършват в изпълнение на проект, финансиран от ФМ на ЕИП 
2009–2014 г., във фактурите задължително следва да се посочва номера и името на проекта,
по който се прави доставката.

При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 
изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва 
да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

Обща прогнозна стойност за обособена позиция № 1: 19 000.00 лв. без ДДС.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Доставка на стационарни 

компютърни конфигурации"

Настоящата обособена позиция цели избор на изпълнител за доставка на нови и 
неупотребявани стационарни компютърни конфигурации за нуждите на Институт по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Предвижда се закупуването на два 
типа конфигурации.

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните изисквания към 
характеристиките на оборудването, бройки и максимална стойност. 

Голяма част от доставената техника по тази обособена позиция (конфигурация ТИП І) 
ще бъде използвана при изпълнението на проекти, финансирани от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. в рамките на Програма 
BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги, а именно:

1. Проект: „Подобряване на Информационната система към Националната система за 
мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“, договор Д-33-72/20.07.2015 г., 
финансиран в рамките на ФМ на ЕИП (2009–2014 г.) - 1 брой;

2. Проект: „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в 
България (SPA-EcoServices)“, договор Д-33-88/28.08.2015 г., финансиран в рамките на ФМ на 
ЕИП (2009–2014 г.) - 1 брой,

както и в изпълнение на Проект: „Устойчива промяна в селското стопанство чрез екологично 
инжинерство и оптимално използване на природните ресурси (STACCATO)” № ДОО2/2 
26.11.2015 г., финансиран от Фонд "Научни изследвания" по програма „Биодиверса“ - 1 брой.

Останалите компютри (конфигурация ТИП ІІ) общо 3 на брой ще бъдат закупени в 
изпълнение на Проект: „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа –
Средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България / East and South European 
Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in Bulgaria 
(ESENIAS-TOOLS), договор Д-33-51/30.06.2015 г., финансиран в рамките на ФМ на ЕИП 
(2009–2014 г.).

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа 
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Характеристика на продуктите и изисквания към доставката 

за Обособена позиция 2.

Доставените компютри по настоящата обособена позиция следва 
да притежават следните минимални параметри:
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2.1. Стационарни компютърни конфигурации – тип конфигурация I – 3 броя

ТИП І Настолен

КАПАЦИТЕТ HDD минимално 1000 GB

SSD минимално 240 GB

ДИАГОНАЛ НА ЕКРАНА В INCH минимално 24 "

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ LED, матово покритие

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ минимално 1920x1080

МЕЖДУТОЧКОВО РАЗСТОЯНИЕ максимално 0.28 mm

ОСВЕТЕНОСТ минимално 250 cd/m²

ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ максимално 2 ms

БРОЙ ЯДРА В ПРОЦЕСОРА минимално 4

БРОЙ ТРЕДОВЕ минимално 8

ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА минимално 3.4 GHz

КАПАЦИТЕТ RAM минимално 16 GB

ТИП RAM ПАМЕТ
(задължително  еднаква версия 
DDR с дъното и поддържана от 
процесора)

минимално

DDR4 @ 1866 MHz

ОПТИЧНО УСТРОЙСТВО DVD±RW

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА Добавена, не вградена в дъното

ОБЕМ И ТИП НА ГРАФИЧНАТА 
ПАМЕТ

минимално
4 GB DDR5

ETHERNET МРЕЖОВА КАРТА вградена и външна, 1000 Mbit

USB ПОРТОВЕ USB 3.0, USB 2.0

УЕБ КАМЕРА 1.3 Mpix

БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР/ 
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

802.11 b/g/n

BLUETOOTH АДАПТОР Bluetooth

БЕЗЖИЧЕН РУТЕР 802.11 b/g/n, 300 Mbps

HDMI

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS 10 Pro, 64-bit, DSP

КЛАВИАТУРА
Надписана на латиница по 

QWERTY и на кирилица по БДС

МИШКА с лазерен сензор и скрол бутон

КУТИЯ минимално 500 W ATX

UPS минимално 1000VA/600W

ГАРАНЦИЯ минимално 24 МЕСЕЦА
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Индикативна цена за 1 брой - 2 800.00 лв. без ДДС

Обща прогнозна цена за 3 броя конфигурация тип I: - 8 400.00 лв. без ДДС

2.2. Стационарни компютърни конфигурации – тип конфигурация II – 3 броя

ТИП ІІ Настолен

КАПАЦИТЕТ HDD минимално 1000 GB

SSD минимално 120 GB

ДИАГОНАЛ НА ЕКРАНА В INCH минимално 22 "

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ LED, матово покритие

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ минимално 1920x1080

МЕЖДУТОЧКОВО РАЗСТОЯНИЕ максимално 0.28 mm

ОСВЕТЕНОСТ минимално 350 cd/m²

ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ максимално 2 ms

БРОЙ ЯДРА В ПРОЦЕСОРА минимално 4

БРОЙ ТРЕДОВЕ минимално 4

ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА минимално 3.2 GHz

КАПАЦИТЕТ RAM минимално 8 GB

ТИП RAM ПАМЕТ
(задължително  еднаква версия 
DDR с дъното и поддържана от 
процесора)

минимално
DDR3@1600 MHz или 

DDR4@1866 MHz

ОПТИЧНО УСТРОЙСТВО DVD±RW

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА Добавена, не вградена в дъното

ОБЕМ И ТИП НА ГРАФИЧНАТА 
ПАМЕТ

минимално
2 GB DDR5, 128bit

USB ПОРТОВЕ USB 3.0, USB 2.0

HDMI

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS 10

КЛАВИАТУРА
надписана на латиница по 

QWERTY и на кирилица по БДС

МИШКА

КУТИЯ минимално 500 W ATX

ГАРАНЦИЯ минимално 24 МЕСЕЦА

Индикативна цена за 1 брой - 1 700.00 лв. без ДДС

Обща прогнозна цена за 3 броя конфигурация тип II: - 5 100.00 лв. без ДДС
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УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да осигури и извърши инсталиране и тестване на доставеното 
техническо оборудване на място и гаранционна поддръжка за срок от най-малко 24 (двадесет 
и четири) месеца, която да включва актуализация (Update) на софтуера.

Предлаганото оборудване трябва да е ново, оригинално, неупотребявано, в 
производство в момента, да има поддръжка за него.

В случай, че до изпълнението на договора някои от предложените модели компютри и 
софтуер бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, изпълнителят трябва да 
достави такива с еднакви или по-добри технически параметри, на същата стойност, като 
оферираните.

Доставените продукти трябва да бъдат монтирани, пуснати в експлоатация и 
предадени в работещ вид.

Доставената техника следва да бъде в оригинална опаковка и да бъде придружена със 
съответните инструкции за монтаж и експлоатация на български език.

Компютърната техника следва да бъде окомплектована с всички необходими 
интерфейсни и захранващи кабели по БДС. Захранването на предлаганото оборудване трябва 
да бъде 220 V АС, 50 Hz, с кабели и конектори съгласно Българския Държавен Стандарт.

Предлаганото оборудване трябва да е сертифицирано и да покрива изискванията 
в съответствие с европейските стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност.

Доставената техника да бъде с гаранционен срок не по-малко от 24 месеца. 

Изпълнителят следва да може да осигури гаранционно обслужване на доставените 
компютри за периода на гаранционния срок.

  Срокът за извършване на монтаж, пускане в експлоатация и предаване в работещ вид на 
доставените продукти е до 7 (седем) работни дни, считано от датата на приемо-предавателния 
протокол за съответствие на доставката.

Пускането в експлоатация обхваща цялата последователност на инсталиране на всички 
компоненти на продуктите от разопаковане на стоките до пълното окабеляване, инсталиране 
на софтуер (ако е приложимо) и провеждане на тестове за доказване на нормалната 
работоспособност.

При възникнал проблем изискваните от Възложителя срокове, са както следва: 

- за реакция – до 24 часа от уведомяването за възникнал проблем; 

- за отстраняване на проблема до 3 (три) работни дни.

Техниката ще бъде доставяна поетапно от изпълнителя след подаване на съответна 
заявка за това от страна на Възложителя, съдържаща броя и вида на компютрите. 
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Срок за изпълнение на конкретна поръчка – до 10 работни дни считано от датата на 
заявката на Възложителя, но не по-късно от 31.12.2016г.

Посочените характеристики и брой на продуктите на доставката са минимални като 
изисквания на Възложителя. Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта 
по-добри характеристики от описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри 
характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на 
Възложителя.

Място на доставка: в сградите на Възложителя на следните адреси: 
гр. София, ул. майор Юрий Гагарин № 2 (База 1);
гр. София, бул. Цар Освободител № 1 (База 2);
гр. София, ул. акад. Георги Бончев, бл. 23 (База 3).
Конкретното място ще бъде уточнено във всяка заявка от страна на Възложителя.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Възложителят ще заплаща стойността на извършените доставки по банков път, в 20 
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за конкретната доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.

Когато доставките се извършват в изпълнение на проект, финансиран от ФМ на ЕИП 
2009–2014 г., във фактурите задължително следва да се посочва номера и името на проекта,
по който се прави доставката.

При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 
изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва 
да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

Обща прогнозна стойност за обособена позиция № 2: 13 500.00 лв. без ДДС.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: "Доставка на сървър"

Настоящата обособена позиция цели избор на изпълнител за доставка на 1 брой сървър
за нуждите на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Сървърът ще бъде доставен в изпълнение на Проект: „Мрежата за инвазивни чужди 
видове в Югоизточна Европа – Средство в подкрепа на управлението на чужди видове в 
България / East and South European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the
management of alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS)“, договор Д-33-51/30.06.2015 г., 
финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-
2014 г.) в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги.

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа 
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Характеристика на продукта и изисквания към доставката 

за Обособена позиция 3.

Доставеният сървър по настоящата обособена позиция следва 
да притежава следните минимални параметри:

ТИП настолен сървър

КАПАЦИТЕТ HDD за RAID 1
минимално

2 броя за RAID
2000 GB, SATA3- 6Gb/s, 7200 rpm

КАПАЦИТЕТ SSD за RAID 1
минимално

2 броя за RAID
минимум капацитет на дисковете 

250 GB

КАПАЦИТЕТ външен/външни
HDD for recovery

минимално
капацитет

4000 GB

ДЪННА ПЛАТКА
подходяща за 4 диска 6Gb/s – 2х2 в RAID

1  

БРОЙ ЯДРА В ПРОЦЕСОРА минимално 6

БРОЙ ТРЕДОВЕ минимално (Брой ядра)х2

ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА минимално 2.4 GHz

КАПАЦИТЕТ RAM минимално 16 GB

ТИП RAM ПАМЕТ (задължително  
еднаква версия DDR с дъното и 
подържана от процесора)

минимално
Type@MHz DDR3@1600 MHz или DDR4@1866 MHz

ЛАТЕНТНОСТ RAM ПАМЕТ (CL)
максимално CL за 

поне един 
подържан профил 

за 1600 MHz  CL10; за 1866 MHz  - CL13;
за памети над 1866 MHz -  CL 15

ОПТИЧНО УСТРОЙСТВО DVD±RW

ТИП ГРАФИЧНА КАРТА Добавена, не вградена в дъното
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ОБЕМ И ТИП НА ГРАФИЧНАТА 
ПАМЕТ

минимално
2GB DDR5

USB ПОРТОВЕ USB 3.0, USB 2.0

LAN карти 2 броя LAN 1GB/s

КУТИЯ
минимално 500 W ATX, подходяща за райд 

конфигурация

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА (ОС) Без ОС

ПОДДЪРЖАНА ОС LINUX и WINDOWS Server 2012

UPS минимално 1000VA/600W

ГАРАНЦИЯ минимално 24 МЕСЕЦА

Индикативна цена за 1 брой - 4 420.00 лв. без ДДС

обща цена за сървъра: - 4420 лв. без ДДС

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предлагания сървър трябва да е нов, оригинален и неупотребяван, в производство в 
момента, да има поддръжка за него.

Доставената техника следва да бъде в оригинална опаковка и да бъде придружена със 
съответните инструкции за монтаж и експлоатация на български език.

Доставения продукт трябва да бъде монтиран, пуснат в експлоатация и предаден в 
работещ вид.

Сървърът следва да бъде окомплектован с всички необходими интерфейсни и 
захранващи кабели по БДС. Захранването на предлаганото оборудване трябва да бъде 220 V
АС, 50 Hz, с кабели и конектори съгласно Българския Държавен Стандарт.

Предлаганото оборудване трябва да е сертифицирано и да покрива изискванията 
в съответствие с европейските стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност.

Доставения сървър да бъде с гаранционен срок не по-малко от 24 месеца. 

Изпълнителят следва да може да осигури гаранционно обслужване на доставения 
сървър за периода на гаранционния срок.

  Срокът за извършване на монтаж, пускане в експлоатация и предаване в работещ вид на 
доставения продукт е до 7 (седем) работни дни, считано от датата на приемо-предавателния 
протокол за съответствие на доставката.

При възникнал проблем изискваните от Възложителя срокове, са както следва: 

- за реакция – до 24 часа от уведомяването за възникнал проблем; 

- за отстраняване на проблема до 3 (три) работни дни.
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  Срок за изпълнение на поръчката – до 20 работни дни считано от датата на 
подписване на договора за настоящата обособена позиция, но не по-късно от 31.12.2016г.

    Посочените характеристики са минимални като изисквания на Възложителя. 
Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта по-добри характеристики от 
описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри характеристики се считат тези, 
които имат параметри над минималните изисквания на Възложителя.

Място на доставка: в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, бул. Цар 
Освободител № 1 (База 2).

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Възложителят ще заплаща стойността на извършената доставка по банков път, в 20 
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за извършената доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.

Във фактурата задължително следва да се посочи номера и името на проекта, по който 
се прави доставката, а именно: „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа –
Средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България (ESENIAS-TOOLS)“,
договор Д-33-51/30.06.2015 г., финансиран от ФМ на ЕИП (2009-2014) по Програма BG03 
„Биоразнообразие и Екосистемни услуги“.

При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 
изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва 
да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

Обща прогнозна стойност за обособена позиция № 3: 4 420.00 лв. без ДДС.
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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА 
УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА.

1. В публичната покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 
или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, 
регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в 
настоящата документация и публичната покана.

2. Не може да участва в публичната покана лице, при което е налице някое от следните 
обстоятелства: 

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния 
кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна 
група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 
194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 
Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран;

б) при който лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация;

в) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.

г) декларирал е съгласие да участва в обединение или фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник.
* Изискванията по букви: а), б), в) и г) се отнасят за лицата, които представляват 
участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП

3. В публичната покана не могат да участват пряко или косвено юридически лица 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници. 
5. В публичната покана не могат да участват външни експерти, участвали при 

изготвянето на техническата спецификация или методиката за оценка по настоящата поръчка, 
самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-
участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието 
изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, 
която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. 

6. В случай, че участник в публичната покана е обединение, което не е юридическо лице 
изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението.  

7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изисквания на т. 2, букви а), б), в) и г) се прилагат и за подизпълнителите.  

8. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско 
дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или 
чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на 
горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

9. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата публична 
покана самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е 
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дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта.

10. В публичната покана едно физическо или юридическо лице може да участва само в 
едно обединение.

11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на публичната покана да 
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. 
„а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ и ал.5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

12. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят договор за 
учредяване на обединението. 

В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически 
лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 
установени.

Договорът за създаване на обединение трябва да бъде представен от Участника в 
заверено копие. 

Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за 

изпълнението на договора; 
- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички 

членове на обединението; 
- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора.
- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена.

Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 
представят идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, 
в която са установени.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението за целите на поръчка. В случай, че в договора не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението, следва да бъде представен и документ, подписан 
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

13. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се 
прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
документа за създаване на обединението.

14. Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, 
ал. 1 от ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания.

Съгласно чл.16г, ал. 5 от ЗОП заявления или оферти могат да подават и други 
заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена.
         Офертите на другите заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, се 
разглеждат само ако няма:
1. участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 
2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на 
възложителя.
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Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания, посочва в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията 
за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на 
държава - членка на Европейския съюз. 

Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания, може да участва в обществената поръчка, при условие че може да изпълни 80 на 
сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за 
самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се 
позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 7 
от ЗОП.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта за една, няколко или всички 
обособени позиции, включени в публичната покана.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.
3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг 

участник за същата поръчка под каквато и да е форма. 
4. Всеки участник в публичната покана е длъжен да заяви в офертата си дали при 

изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 
5. В публичната покана могат да участват български или чуждестранни физически или 

юридически лица, включително техни обединения, при условие че отговарят на обявените в 
документацията условия.

6. Не се допуска до участие в публичната покана участник, който не отговаря на 
законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е 
налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

6.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 
свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случаите на чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в процедурата.

6.2. В офертата не е представил някой от необходимите документи или информация по 
чл. 56;

6.3. Наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от Закона 
за обществените поръчки; 

6.4. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя;

7. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 
участници в процедурата.

8. Възложителят не приема за участие в публичната покана и връща незабавно оферта, 
която е:

8.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;
8.2. Постъпила е след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на постъпилите оферти.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата публична покана, 
задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази 
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документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв 
начин Възложителя.

ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата публична покана са в писмен вид. 
         2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване 
на оферти: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, гр. 
София, бул. „Цар Освободител“ № 1, деловодство, по пощата, по факс, по електронен път 
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 
комбинация от тези средства, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, 
посочено в публичната покана. 

3. Протоколите и уведомителните писма на Възложителя, за които той е длъжен да 
уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу 
подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен 
път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

4. За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало 
до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е 
информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме 
уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, 
известен на изпращача.

5. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на публичната покана ще 
се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на 
офертите на участниците.
           

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА И ИНФОРМАЦИЯТА КЪМ НЕЯ. 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес.

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания при БАН, гр. София, бул. „Цар Освободител“ №1, деловодство, 
втори етаж в срок до 17:00 часа на 26.04.2016 г., включително.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва 
друг начин за представяне. 

3. Възложителят предоставя документацията за участие безплатно и същата може да 
бъде намерена на интернет адреса на Институт по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания при БАН: http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/445.

4. Офертите се представят по един от следните начини: от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, офертата 
може да бъде представена от физическо лице, участващо в обединението или от лицето, което 
представлява някое от юридическите лица в обединението, или от пълномощник на някое от 
посочените лица въз основа на изрично пълномощно, като не е необходимо пълномощно и от 
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останалите лица. Оригинал на пълномощното /или заверено копие/ се прилага към Офертата 
за участие. 

5. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща, разходите за същите са 
за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи 
тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване 
на офертите, посочен в публичната покана. Рискът от забава или загубване на документите е 
за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 
адреса и в срока, определен от него.

6. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка 
на участника в публичната покана. Възложителят не носи отговорност и не дължи 
възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 
участие в обществената поръчка.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията 
за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан 
текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

8. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
● Адрес на възложителя за подаване на оферти и кореспонденция: Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, гр. София, бул. „Цар 
Освободител“, №1 –Деловодство, втори етаж;

● Наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес на участника;  

● Следното означение: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И СЪРВЪР В 
ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: "Доставка на преносими компютри";
Обособена позиция № 2: "Доставка на стационарни компютърни конфигурации"; Обособена 
позиция № 3: "Доставка на сървър".

Участникът следва да посочи, за кои обособени позиции участва с подаването на 
настоящата оферта.

9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на риносителя 
се издава документ.

10. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:
10.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период.
10.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен 

ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 
първия работен ден, следващ почивния.

10.3. Началният ден на срока за получаване на оферти е денят, следващ датата на 
публикуване на публичната покана до Агенцията по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на публичните покани.

11. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. 
По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника 
или от съответно упълномощени лица.

12. Когато участникът в публичната покана е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът 
по чл.  56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод (по см. на § 1, т. 16а от ДР на 
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ЗОП)1, а именно: копие от документа за регистрация, единен идентификационен код, съгласно 
чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверения за актуално състояние, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, 
когато участникът е физическо лице, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, които са 
на чужд език, се представят и в превод.

13. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се 
представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и 
едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и заявленията. 

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф 
„Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или 
изрично упълномощено от него лице. 

14. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, 
описани в тях са задължителни за участниците. 

15. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния срок за 
получаването им. 

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в публичната 
покана.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 
той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на 
валидност на офертата си, се отстранява от участие.

16. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да 
представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 на 
чл. 57 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

17. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея следва 
да бъдат номерирани.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В големия запечатан непрозрачен плик се поставят следните документи:
1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, 

посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата 
документация, участниците в публичната покана трябва да представят следните документи:

1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството 
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата - важи за всички обособени позиции;

1.2. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора 
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан 
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият- важи за всички обособени 
позиции;

1.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договора за съответната 
обособена позиция;

1.4. Декларация за неразгласяване на информация - важи за всички обособени позиции;
1.5. Декларация за автономност на офертата- важи за всички обособени позиции;
1.6. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП - важи за всички обособени позиции;

                                                          
1 "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
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1.7. Декларация за съгласие от подизпълнител/и - важи за всички обособени позиции;
1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -
важи за всички обособени позиции

1.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - важи за всички обособени 
позиции;

2. За доказване на техническите възможности и/или квалификация участникът 
трябва да представи следните документи:

2.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
услуга - за всяка обособена позиция за която се участва.

За доставки с еднакъв или сходен предмет за всички обособени позиции ще се считат 
доставки, без значение от източника на финансирането им с предмет: „доставка и
инсталиране на компютърна техника.”

Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с еднакъв или сходен 
предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата- важи за 
всяка обособена позиция за която се участва. Доказателството за извършената доставка се 
предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугата.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички 
членове в обединението.

     2.2. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството 
ISO 9001:2008 или еквивалентна в областта на доставка/поддръжка/управление на 
хардуери/софтуерни продукти - за всяка обособена позиция за която се участва.

    За доказване на изискването участникът представя:

    Заверено копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за 
управление на качеството в областта на доставка/поддръжка/управление на 
хардуери/софтуерни продукти или еквивалентен документ за въведени еквивалентни мерки за 
управление на качеството.

    Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по 
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно 
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 
други държави членки, както и други доказателства за въведени еквивалентни мерки.

      2.3. Участникът следва да притежава оторизация/представителство от производителя/ 
ите на доставената техника с обхват доставка/търговия с продуктите предмет на настоящата 
доставка - за всяка обособена позиция за която се участва.
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      За доказване на изискването участникът представя:
Документ за удостоверяване оторизация/представителство от производителя/ите с 

обхват доставка/търговия с продуктите предмет на настоящата доставка.

2.4. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на 
производителя/ите на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази 
на доставчика - за всяка обособена позиция за която се участва.

      Участникът следва да разполага с поне един сервиз, собствен или нает, оторизиран от 
производител/ите да извършва сервизна и гаранционна поддръжка за продуктите, предмет на 
доставката.

    За доказване на изискването участникът представя:
Документ за удостоверяване, че участника разполага с поне един сервиз, собствен или 

нает, оторизиран от производител/ите да извършва сервизна и гаранционна поддръжка за 
продуктите предмет на доставката.

Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга фирма, като 
приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от производителя на 
предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и писмено съгласие от 
фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за гаранционно сервизно 
обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. 

Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се 
извършва от производителя в срока, посочен в техническото предложение, като всички 
разходи за транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на 
участника. 

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически 
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези 
случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 
възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има 
на разположение ресурсите на третите лица.

Офертите на участниците, неотговарящи на минималните изисквания на Възложителя 
за техническите възможности на участника ще бъдат отстранени от участие в настоящата 
обществена поръчка.

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. 
„а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП - важи за всички обособени позиции.

Когато участниците са юридически лица, декларацията за липса на обстоятелствата по 
чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП, се подписва, както следва:

3.1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;

3.2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници;

3.3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;

3.4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

3.5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон;
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3.6. при едноличен търговец - от физическото лице - търговец;
3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника;
3.8. в случаите по т. 3.1 – 3.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, 

Когато участникът в публичната покана е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по т.1.1, 1.4, 1.8. и 3. се представят от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, а документите по т. 2 се представят само за участниците, чрез 
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

4. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на публичната 
покана, участникът трябва да посочи подизпълнителите, както и видовете работи от предмета 
на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи 
дял в проценти от стойността на публичната покана. За целта посоченият подизпълнител 
следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация;

5. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в 
отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да 
бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

6. Представяне на участника - по образец.
7. Техническо предложение по образец за всяка обособена позиция за която се участва.

Към техническото предложение участникът следва да представи следната информация:
- Описание на техническото предложение;
- Подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира;
- Попълнена Таблица 1 към техническото предложение за съответната позиция;
- Техническа брошура от производителя (на английски или български език) на 

предлаганото оборудване, която да потвърждава предложените характеристики или линк към 
електронната страница на производителя за конкретните модели, с технически 
характеристики - важи само за обособена позиция № 1;

- Гаранционни условия;
- Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, свободен текст, при преценка на участника.
8. Ценово предложение по образец за всяка обособена позиция за която се участва. В 

ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за 
изпълнението на поръчката.

9. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.

10. Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни от крайния срок за подаване 
на оферти.

Разяснения по Информацията към публичната покана
1. В срок до 3 (три) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки 

участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документите и поставените 
изисквания.

2. Възложителят се задължава да публикува разяснение в „Профила на купувача” 
писмени разяснения до края на следващият ден от постъпване на въпросите на следния 
интернет адрес: http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/445.
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  VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Участникът, определен за Изпълнител на публичната покана по съответната обособена 
позиция, е длъжен да представи гаранция за изпълнение преди подписването на всеки 
конкретен договор.

1. Гаранцията се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя:

Банкова сметка на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:
IBAN сметка: BG44 UNCR 9660 3120 7187 11
BIC код на банката: UNCRBGSF
Банка: „УниКредит Булбанк”

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
2. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
3. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участниците. 

Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да 
предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й 
да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

   4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо 
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 
вносител на сумата по гаранцията за изпълнение.

На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, в  случаите, когато участниците са регистрирани 
по чл. 30 от Закона за интегриране на хората с увреждания, изискванията за внасяне на
гаранция за изпълнение на договор не важат за тях.

                          Условия и размер на гаранцията за изпълнение.
1. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5 на сто от прогнозната стойност на 

договора без ДДС за конкретната обособена позиция.
2. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 

уреждат с договора за възлагане на публичната покана между Възложителя и Изпълнителя.
3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него.
4. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на 

възложителя, когато е парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на
възложителя и се представя в оригинал. 

5. В случай, че участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора,  
нейната валидност следва да бъде най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на 
договора.

6. Възложителят може да изиска от участника, определен за изпълнител, и други 
гаранции за изпълнението на договора, когато това е предвидено в нормативен акт.

VІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

Разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Осъществяване на контрол от страна на Възложителя.
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Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите. 
В състава на комисията се включва задължително едно лице, притежаващо компетентност, 
свързана с предмета на поръчката.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
публичната покана или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за 
достъп до сградата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.
Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ 
тяхното присъствие.

Отварянето на офертите ще се извърши в 14:30 часа на 27.04.2016 г., в сградата на 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, гр. София, бул. „Цар 
Освободител“ №1, заседателна зала.

В деня, обявен за отваряне на офертите, комисията отваря офертите по реда на тяхното 
постъпване. След отварянето на офертите комисията оповестява документите, които те 
съдържат, обявява ценовите предложения, след което всички нейни членове ги подписват. 
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите 
и техническите предложения на останалите участници. С извършването на тези действията 
приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в офертата на участниците за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

По преценка на комисията, в случай, че установи липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа 
грешка, комисията може да изисква съответните документи от всички участници в публичнта 
покана в срок 3 работни дни от получаването на искането за това. 

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници 
по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. 

В посочените по-горе случаи възложителят уведомява Комисията за защита на 
конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисията по критерий
„икономически най-изгодна оферта”.

Критерият се прилага за оценяване на оферти по всички обособени позиции, които: 
1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и
2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, 

б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП и които отговарят на изискванията за техническите 
възможности и/или квалификацията.

Показатели за оценка  и относителната им тежест 
Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на Комплексна оценка 

(КО) , която се формира по следната формула: 

КО =  ТО + ЦО, където:

ТО (техническа оценка) = 60 точки максимална стойност. Точките са разпределени 
по следния начин:
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За техника с параметри, неотговаряща на заданието, не се прави класиране, т.е. 
участникът, подал такава оферта, се отстранява от участие в процедурата по съответната 
обособена позиция;

 За параметри, съответстващи точно на заданието се присъждат общо 10 точки;
 За параметри, по-добри от зададените минимални такива се присъждат до 50 точки, 

които се добавят към точките от предходния абзац. При оценката по този показател ще бъдат 
взети под внимание следните параметри, за които е посочен и максималния брой точки:

Тип техника Параметри с максимален брой точки

За Обособена позиция 
№ 1: Преносими 
компютри

 Честота на процесора – 12 т.

 Капацитет RAM – 10 т.

 Капацитет HDD – 9 т.

 Резолюция на дисплея – 8 т.

 Гаранция – 7 т.

 Наличие на подходяща чанта и мишка – 4 т.

За Обособена позиция 
№ 2: Стационарни 
компютърни 
конфигурации

 Честота на процесора – 12 т.

 Капацитет RAM – 11 т.

 Капацитет HDD – 10 т.

 Гаранция – 7 т.

 Време за реакция – 5 т.

 Резолюция на дисплея – 5 т.

За Обособена позиция 
№ 3: Доставка на 
Сървър

 Брой ядра в процесора – 15 т.

 Честота на процесора – 12 т.

 Капацитет RAM – 10 т.

 Капацитет HDD – 8 т.

 Гаранция – 5 т.

Присъждането на тези точки има за цел да стимулира участниците в процедурата да предлагат 
техника с максимално добри параметри за дадената цена. Максималните точки за дадено 
превишение се присъждат на фирмата, направила най-голямото по размер превишение в 
съответния параметър. Ако има други участници, направили превишение по същия 
параметър, то на тях се присъждат брой точки, пропорционален на размера на направеното 
превишение спрямо размера на най-голямото превишение (най-голямото превишение се 
приема за 100% и получава максималния брой точки за дадения параметър съгласно 
таблицата по-горе).

ЦО (ценова оценка) = (Ц), формирана по следния начин:
Показател Ц = Цена = 40 точки максимална стойност.
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Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците обща 
цена за изпълнение по съответната обособена позиция, по следната формула:

Ц = най-ниска цена, предложена от участник по обособената позиция × 40 т.
                                             цена на конкретния участник 

Получените по-горе числа при извършване на аритметичните действия по 
формирането на ТО и ЦО се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Крайно класиране на участниците
1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени от 

всеки участник.
2. На първо място се класира участникът с най-висок брой точки.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите 
и го представя на директора за утвърждаване.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола на възложителя.

   Осъществяване на контрол върху работата на комисията 
от страна на Възложителя

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на 
публичната покана преди утвърждаване на протокола.

При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на 
съставения от комисията протокол за съответствие с изискванията на закона и предварително 
обявените условия на публичната покана.

В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които 
могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава 
писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния 
протокол.

Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и 
взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на 
несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Обявяване на резултатите
Възложителят след утвърждаване на протокола на комисията, в един и същи ден го 

изпраща на участниците и го публикува в „Профила на купувача” при условията на чл. 22б, 
ал. 3 от ЗОП на следния интернет адрес: http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/445.

Определяне на Изпълнител по публична покана 
1. Възложителят ще определи за изпълнител на публичната покана класирания на 

първо място участник за всяка една от обособените позиции и ще сключи договор с него.
2. В договора ще бъдат включени задължително всички предложения от офертата на 

участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.
Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от 

договора по съответната позиция.
3. Договор за възлагане на публична покана се сключва с участника, избран за 

изпълнител, който към датата на подписване на договора  представи: 



29

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в 
която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен 
регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и 

- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Представяните документи по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП при подписването на договор 

се приемат за актуални, ако не са изтекли повече от шест месеца от датата на издаването 
им.

- определената гаранция за изпълнение на договора.
4. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с участника, 

класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи 
договора:

1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ 

неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.
Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито клаузи 

участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата си декларация за 
приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата. 

Договор за подизпълнение
Избрания Изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя 
от отговорността му за изпълнение на договора за публична покана.

Изпълнителите нямат право да:
1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 

47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

публичната покана, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 

1 или 5 от ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.
В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 
изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение 
на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т.1, т. 2  и т. 3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една или повече от дейностите в 
14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за 
подизпълнение при спазване на горните условията и изискванията.
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Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за публична покана, за 
която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на 
подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 
извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за публична покана, за 
който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя 
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи, освен в случай че 
договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 
подизпълнителя

Други условия
1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в 

настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната 
последователност: 

а) Публична покана; 
б) Информация към публичната покана за възлагане по реда на Глава VIIIа от ЗОП;
в) Проект на договор;
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и 
други действащи нормативни актове, свързани с предмета на публичната покана.
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Проект по обособена позиция № 1

Д О Г О В О Р
№ ……… / ……… 2016 г.

Днес, …………2016 г., гр. София, между:

1. ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИСЛЕДВАНИЯ ПРИ 
БАН /ИБЕИ-БАН/с адрес: гр. София, ул.”Майор Юрий Гагарин” № 2, Булстат 175905652, 
представляван от доц. д-р АННА ГАНЕВА – Директор и ЛАЛКА ПРЕДЬОВА –Главен 
счетоводител,  наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. ……………………………., представлявано от………………….., в качеството му 
на ……………….., със седалище и адрес на управление: гр…………….., ул. 
„………….........” №….,         с ЕИК: …………………, наричано за краткостпо-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 101е от ЗОП и Протокол за избор на изпълнител от.....................2016 г., 
утвърден от директора на Директора на ИБЕИ-БАН, за определяне на изпълнител след 
проведена процедура по реда на глава осма “a” от ЗОП чрез публична покана с № 
…………………… в Портала за обществени поръчки на АОП, се сключи настоящият договор, 
като страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение доставка на преносими компютри, наричани за краткост „стоката” с 
технически показатели съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата 
спецификация по обособена позиция № 1 от публичната покана и офертата на Изпълнителя за 
обособена позиция № 1 (техническо и ценово предложения).

(2) Доставката, предмет на настоящия договор включва всички необходими дейности 
по предмета на настоящата обществена поръчка, включително да бъдат монтирани, пуснати в 
експлоатация и предадени в работещ вид.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави „стоките” в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
следните адреси: 

гр. София, ул. майор Юрий Гагарин № 2 (База 1);
гр. София, бул. Цар Освободител № 1 (База 2);
гр. София, ул. акад. Георги Бончев, бл. 23 (База 3).
Конкретното място ще бъде уточнено във всяка заявка от страна на Възложителя.

                                  
                                           II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.  (1) Общата цена, дължима за изпълнение на доставките предмет на настоящия 
договор е в размер на ..................... лв (............) без ДДС или .............. лв. с ДДС. Единичните   
цени  на "стоките",  предмет  на  настоящия  договор  са  съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора. 
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(2) Цените  на  "стоките",  предмет  на  настоящия  договор съответстват на 
предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите са крайни, окончателни и не подлежат на промяна,
и включват всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на доставката до мястото 
на изпълнение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия договор по единични
цени валидни за целия срок на договора.

   (4) Всички цени се оферират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
български лева съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

   (5) Възложителят дължи плащане само за действително извършеното от Изпълнителя 
и прието от Възложителя.

(6) 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, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя.

Чл.3. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършените доставки по банков 
път в 20 (двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан 
приемо - предавателен протокол за конкретната доставка.

(2)  Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, 
задължително се посочва номера и името на проекта, финансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014
г., в изпълнение на който са извършени съответните доставки (когато се изпълняват 
доставки по посочените в техническата спецификация поректи). При липса на някой от 
горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на 
плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът 
за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на 
фактура, съответстваща на изискванията.

(3) За доставка, свързана с всеки отделен проект следва да се издава отделна фактура.
Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща цената на доставките чрез банков превод, по 

следната IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN сметка: ……………………………….
BIC код: ……………………………………..
Банка: ……………………………………….
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) 
дни от промяната.

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е със 

срок на действие до 31.12.2016 г. или до изпълнение на всички доставки в пълен обем, 
съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Срокът за изпълнение на конкретна доставка по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 
............... работни дни, считано от датата на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При доставяне на „стоки” с отклонения от уговореното качество или 
несъответстващи на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени с качествени такива за своя сметка и в максимално 
кратък технологичен срок, но не по-дълъг от срока по ал.2.

IV.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
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На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, в  случаите, когато участниците са регистрирани 
по чл. 30 от Закона за интегриране на хората с увреждания, изискванията за внасяне на
гаранция за изпълнение на договор не важат за тях.

Чл.6.(1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него в размер на 5 % от прогнозната стойност на 
обособена позиция № 1 без включен ДДС възлизаща на ............. (словом:….............……........) 
лева, под формата на банкова гаранция или внесена сума по следната банкова сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: …………………….. IBAN: ………………......... BIC: …………………
   (2) Валидността на учредената банкова гаранция /в случай, че изпълнителят учреди 

банкова гаранция за изпълнение/ следва да покрива срока за изпълнение на договора, както и 
30 дни след този срок, с оглед удовлетворяване на евентуални претенции на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

   (3) Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата 
трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължение по договора за 
възлагане на обществената поръчка. 

(4) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 
несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, 
или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в 
срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга 
банкова институция.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
до 30 (тридесет) дни след неговото качествено изпълнение, без да дължи лихви.

   (1) Гаранцията за изпълнение се освобождава напълно при изпълнение на всички 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и уреждането на всички финансови 
претенции между страните.

   (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение до размера 
на сума, равна на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка. 

  (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 
на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от съдебен 
орган - до окончателното разрешаване на спора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да усвои цялата или част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално
свое вземане, установено при произнасянето по спора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора в 
случай на неговото разваляне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без това да го лишава от правото да 
търси обезщетение за претърпени вреди.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
   1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

договора. 
2. да изпраща писмени заявки за доставка на "стоките", предмет на настоящия

договор по поща, факс или електронна поща, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съдържащи необходимите данни за изпълнение, съгласно Техническата спецификация по 
обособена позиция № 1- приложение към договора;

3. да извърши фактическа проверка като прегледа доставените „стоки” и в случай, че 
открие явни недостатъци в тях, незабавно да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;



34

4. да приеме „стоките”, ако отговарят на уговореното по отношение на качествени и 
технически параметри;

5. да заплати цената за извършените доставки, съгласно уговореното.
6. да изпрати уведомление на Изпълнителя с посочване на дата за започване на 

изпълнение на договора, посочване на точния адрес на доставката и съответния брой 
продукти на доставката, както и във връзка с кой от проектите е доставката.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонения 

от поръчаното.  
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката, съгласно

уговорените технически параметри, да откаже нейното приемане и заплащането на част или 
на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 
договора.

2.1. За установяване на отклоненията и недостатъците се съставя протокол с 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. Констатираните по реда на предходните точки отклонения и недостатъци се 
поправят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка във взаимно приемливи срокове, определени в 
протокола по предходната точка 2.1.

3. да извършва проверки по изпълнението на настоящия договор, включително да 
изисква съответните документи, доказващи надлежното изпълнение. 

4. в случай на констатирани явни недостатъци при доставката, да иска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени „стоките” с други - качествени и отговарящи на уговореното.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица от 
него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 
предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
  Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да доставя "стоките" в договорения срок, място и количество и ги предава в
съответствие с писмената заявка, съгласно техническата спецификация, в работното време на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Доставката на техниката, предмет на договора, се извършва в оригинална 
опаковка с ненарушена цялост, като трябва да бъде пакетирана според стандартите за 
съответното транспортиране и да е придружена от съответните документи.

2. в случай на несъответствие на „стоките” /по вид, количество и качество/ с 
представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, констатирано в присъствието на упълномощени 
представители на двете страни, да извърши замяна на доставените стоки и/или да достави 
липсващото количество от тях; 

3. да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 
подизпълнители, ако такива са посочени в офертата му. 

4. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 
изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 
отчитане. 

5. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура в 5-дневен 
срок, считано от датата на извършване на съответната доставка, при условията на настоящия 
договор;
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6. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова сметка, 
както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен срок от 
тяхното настъпване;

7. да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от 
всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като 
последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или 
жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на 
нарушение на правата на трето лице.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в 
офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

         9. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на съответната доставка.
10. да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на доставеното 

оборудване.
11. да поеме разходите по транспортирането на "стоката" до мястото на изпълнение.
12. да приеме рекламация при доставена повредена и/или некачествена стока в рамките 

на …. (…..) работни дни от деня на доставката, а когато това е открито при експлоатацията на 
стоката - до …. (……) работни дни от деня на откриването; 

13. да осигури качество на предлаганата стока, което следва да отговаря на съответния 
стандарт, норматив за този вид стока и техническите показатели, описани подробно в 
Техническите спецификации; 

14. да представи сертификат за произход на предлаганата стока или декларация за 
произхода й в момента на доставката, алтернативно: оторизационно писмо от производителя 
или официален вносител (ако участникът не е производител на стоката) за участие в 
процедурата;

15. да поддържа валиден, актуален към крайния срок на доставката сертификат по 
системата за удостоверяване на качеството или еквивалентен документ спрямо вида на 
доставената стока.

16. да осигури най-малко 24 (двадесет и четири) месеца гаранционна поддръжка на 
доставените стоки.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко 

отношение към изпълнението на този договор, вкл. и свързаните с безвъзмездната финансова 
помощ в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. 

2. спазва Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани в рамките на 
Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги, от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. задължение да спазва 
изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в указанията на 
Договарящия орган;

3. осигури  присъствието на свой  представител,  както и да осигури достъп до 
помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, в 
случай на проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, 
Сертифициращия орган или Одитиращия орган;

4. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
5. съхранява всички документи по изпълнението на този договор за период от 3 години 

след датата на приключване и отчитане на Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни 



36

услуги, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство в периода 2009-2014 г. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките.
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършената работа с подписване на 

приемо-предавателен протокол, при положение, че доставената "стока" отговаря на 
комплексността и техническите показатели от техническата спецификация.

VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.15. (1) Доставките   на  стоките,   предмет   на   настоящия   договор   се   извършват 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. "Стоките" следва да 
бъдат доставени до сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София, ул. ...........................
            (2) За дата на доставяне се счита датата, на която "стоките" са получени от крайния
получател, съгласно приемно-предавателен протокол.

(3) Доставката на "стоките" се удостоверява с двустранно подписан приемно-
предавателен протокол и оригинална фактура.
            (4) Собствеността върху "стоките" преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на
фактическото им приемане на мястото на доставка.

(5) Срокът на годност на доставените "стоки" е съгласно техническото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и започва да тече от датата на предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Изпълнението на договора се приема от Комисия, назначена от 
Възложителя за приемане на изпълнението на договора.

(2) Комисията извършва фактическа проверка и изготвя Приемо-предавателни 
протокол/и за съответствие на доставената стока, с който удостоверява извършеното точно, 
качествено и в срок изпълнение съгласно изискванията от Техническата спецификация

(3) След извършване на инсталиране и тестване на доставената стока Комисията 
изготвя Констативен протокол, с който удостоверява извършеното точно, качествено и в срок 
изпълнение съгласно изискванията на Възложителя

(4) Комисията може да не приеме изпълнението изцяло или частично, когато е налице 
неизпълнение или некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора 
от страна на Изпълнителя, като даде задължителни за Изпълнителя писмени указания за
отстраняване на констатациите в определен от нея подходящ срок до окончателно приемане 
изпълнението.

(5) В случай на рекламации за качествено и/или количествено несъответствие на 
стоката, Комисията ги констатира в Приемо-предавателните протоколи по ал.2 като дава 
указания за отстраняването им в срок до ….. (…..) дни/часа от датата на подписването на 
протокола, в т.ч. в приложимите случаи заменянето им с идентични.

(6) При неотстранени недостатъци съгласно указанията на Комисията, както и при 
забавено изпълнение, Комисията начислява съответните неустойки.

(7) В Протокола по ал.3 удостоверяващ съответствието на изпълнението с 
изискванията, Комисията дава мотивирано становище дали на Изпълнителя следва да се 
заплати плащането, посочва размера или то следва да се удържи изцяло или отчасти 
съобразно несъответствието в изпълнението и задълженията по договора, с посочване на вида 
на неизпълнението.

VIІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17.  Договорът се прекратява с изтичането на уговорения срок.
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Чл. 18. Преди изтичането на срока, договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. с 30-дневно писмено предизвестие от всяка от страните;
3. от Възложителя, без предизвестие, при съществено неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. при неговото изпълнение в пълен обем.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   може   да   прекрати   договора   без   предизвестие,   когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- не   отстрани   в  разумен   срок,   определен   от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,   констатирани 
недостатъци.

- не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация.
Чл. 20. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, по 
смисъла на чл.43, ал.4 от ЗОП. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Чл. 21. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 
изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 
потвърждава с при-подписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 
собственик откаже такова при-подписване и поиска промяна на условията или прекратяване 
на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият дължи 
неустойка за неизпълнение.

ІХ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 22.(1) При пълно неизпълнение на договора Изпълнителят дължи на Възложителя 

неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от цената на договора.
(2) При частично неизпълнение на отделни задължения/дейности от страна на 

Изпълнителя, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер до 25% (двадесет и 
пет процента) от цената на неизпълнението.

(3) Възложителят не заплаща стойността на неизвършените от Изпълнителя дейности 
или части от тях.

(4) При забава при изпълнението на отделни задължения/дейности от договора 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден за всеки 
ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) от цената на неизпълнението. 

(5) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора като цяло 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден за всеки ден забава, но не повече от 
25% (двадесет и пет процента) от цената на договора.

(6) При формиране на съответното плащане Възложителят удържа стойността на 
неизвършените от Изпълнителя дейности или части от тях и съответната неустойка за 
неизпълнение или закъснение. 

Чл. 23.  При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи 
парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки 
просрочен ден, изчислен на годишна база.
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Чл. 24. Независимо от уговорените неустойки, изправната страна има право на 
обезщетение в пълен размер за претърпените вреди и пропуснатите ползи, следствие 
виновното неизпълнение на задълженията на другата страна по договора.
  Чл. 25. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото 
и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко 
следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по 
какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите 
задължения.

Чл. 26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

Х. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
Чл. 27. (1) Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно доставката предмет 

на настоящата обществена поръчка в сроковете посочени в Техническото предложение.

           (2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола по чл. 
…., удостоверяващ приемането на изпълнението.

           Чл. 28. Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на доставката съгласно 
Техническите спецификации от датата на доставката, при спазване на условията, описани в 
гаранционната карта.

           Чл. 29. Всички дефекти, които не са причинени от неправилно експлоатация на 
служители на Възложителя се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

           Чл. 30. (1) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме 
действия по направената рекламация не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от 
заявяването й. Срокът за изпълнение на ремонта е до 3 (три) работни дни, а ако е необходим 
по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на специализираното 
оборудване за ремонт, в като в този случай Изпълнителят предоставя за временно ползване 
(до отстраняване на проблема) функционално еквивалентно оборотно специализирано 
оборудване.

           (2) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на 
специализираното оборудване до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

           Чл. 31. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил 
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени 
некачественото специализирано оборудване с ново със същите или по-добри характеристики, 
ако недостатъкът го прави негоден за използване по предназначение. Всички разходи по 
замяната са за сметка на Изпълнителя.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 32. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, 

забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, 
което може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския 
закон, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 
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(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до 
отпадането на непреодолимата сила. 

(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с 
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не 
направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в 
срок не по–дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след 
изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има 
право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо 
от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от
непреодолимата сила.

Чл. 33. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 34. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
договора.

Чл. 35. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
- количество и некомплектност на стоките (явни недостатъци);
- качество (скрити недостатъци): при доставяне на стоки не от договорения вид и при 

констатиране на дефекти при употреба на стоките.
(2) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 

крайните получатели на стоките, в едномесечен срок от доставянето им, за което се съставя 
протокол, подписан и от двете страни.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в срок 10 /десет/ 
работни дни от откриването им, през целия срок на действие на договора.

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

       Чл.37. (1) Всички съобщения, предизвестия, уведомления, искания или съгласия, 
както и цялата официална кореспонденция свързани с изпълнението на този договор и 
разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени в 
писмен вид по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна или предадени 
чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна, по електронна поща или по факс. 
Съобщенията или уведомленията, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще 
се считат за получени в следващия работен ден. 

       (2) Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор са: 
       За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес: …………….., тел. ………. Факс:……….
       За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес: ……………….., тел. ………………., Факс:……
        (3) При промяна на данните по ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от настъпване на промяната.
        (4) За дата на съобщението се смята:
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1. датата на предаването – при лично предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. датата на получаването - при изпращане по факс или електронна поща;
        (5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият 
се задължава да уведоми Възложителя за промяната в 7-дневен срок от вписването й в 
съответния регистър.

Чл. 38. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото 
подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими изменения и допълнения 
на същия, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

  Чл. 39. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 40. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
гражданското и търговското законодателство на Република България.

   Чл. 41. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на договора.

Чл. 42. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните, и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него, 
които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и прилагане, следваща тази на 
самия договор:

          1. Техническа спецификация по обособена позиция № 1;
          2. Ценова оферта на Изпълнителя по обособена позиция № 1;
          3. Техническо предложение на Изпълнителя по обособена позиция № 1;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Проект по обособена позиция № 2

Д О Г О В О Р
№ ……… / ……… 2016 г.

Днес, …………2016 г., гр. София, между:

1. ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИСЛЕДВАНИЯ ПРИ 
БАН /ИБЕИ-БАН/с адрес: гр. София, ул.”Майор Юрий Гагарин” № 2, Булстат 175905652, 
представляван от доц. д-р АННА ГАНЕВА – Директор и ЛАЛКА ПРЕДЬОВА –Главен 
счетоводител,  наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. ……………………………., представлявано от………………….., в качеството му на 
……………….., със седалище и адрес на управление: гр…………….., ул. „………….........” 
№….,         с ЕИК: …………………, наричано за краткостпо-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 101е от ЗОП и Протокол за избор на изпълнител от.....................2016 г., 
утвърден от директора на Директора на ИБЕИ-БАН, за определяне на изпълнител след 
проведена процедура по реда на глава осма “a” от ЗОП чрез публична покана с № 
…………………… в Портала за обществени поръчки на АОП, се сключи настоящият договор, 
като страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение доставка на стационарни компютърни конфигурации, наричани за краткост 
„стоката” с технически показатели съгласно изискванията на Възложителя, посочени в 
техническата спецификация по обособена позиция № 2 от публичната покана и офертата на 
Изпълнителя за обособена позиция № 2 (техническо и ценово предложения).

  (2) Доставката, предмет на настоящия договор включва всички необходими дейности 
по предмета на настоящата обществена поръчка, включително да бъдат монтирани, пуснати в 
експлоатация и предадени в работещ вид.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави „стоките” в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
следните адреси: 

гр. София, ул. майор Юрий Гагарин № 2 (База 1);
гр. София, бул. Цар Освободител № 1 (База 2);
гр. София, ул. акад. Георги Бончев, бл. 23 (База 3).
Конкретното място ще бъде уточнено във всяка заявка от страна на Възложителя.

                                  
                                           II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.  (1) Общата цена, дължима за изпълнение на доставките предмет на настоящия 
договор е в размер на ..................... лв (............) без ДДС или .............. лв. с ДДС. Единичните   
цени  на "стоките",  предмет  на  настоящия  договор  са  съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора. Цените  на  "стоките",  предмет  на  настоящия  
договор съответстват на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите са крайни и включват 
всички разходи с ДДС до мястото на изпълнение.

(2) Цените  на  "стоките",  предмет  на  настоящия  договор съответстват на 
предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите са крайни, окончателни и не подлежат на промяна,
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и включват всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на доставката до мястото 
на изпълнение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия договор по единични
цени валидни за целия срок на договора.

   (4) Всички цени се оферират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
български лева съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

   (5) Възложителят дължи плащане само за действително извършеното от Изпълнителя 
и прието от Възложителя.

(6) 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, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя.

Чл.3. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършените доставки по банков 
път в 20 (двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан 
приемо - предавателен протокол за конкретната доставка.

(2)  Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, 
задължително се посочва номера и името на проекта, финансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014
г., в изпълнение на който са извършени съответните доставки (когато се изпълняват 
доставки по посочените в техническата спецификация поректи). При липса на някой от 
горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на 
плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът 
за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на 
фактура, съответстваща на изискванията.

(3) За доставка, свързана с всеки отделен проект следва да се издава отделна фактура.
Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща цената на доставките чрез банков превод, по 

следната IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN сметка: ……………………………….
BIC код: ……………………………………..
Банка: ……………………………………….
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) 
дни от промяната.

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е със 

срок на действие до 31.12.2016 г. или до изпълнение на всички доставки в пълен обем, 
съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Срокът за изпълнение на конкретна доставка по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 
............... работни дни, считано от датата на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При доставяне на „стоки” с отклонения от уговореното качество или 
несъответстващи на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени с качествени такива за своя сметка и в максимално 
кратък технологичен срок, но не по-дълъг от срока по ал.2.

IV.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
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На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, в  случаите, когато участниците са регистрирани 
по чл. 30 от Закона за интегриране на хората с увреждания, изискванията за внасяне на
гаранция за изпълнение на договор не важат за тях.

    Чл.6.(1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него в размер на 5 % от прогнозната стойност на 
обособена позиция № 1 без включен ДДС възлизаща на ............. (словом:….............……........) 
лева, под формата на банкова гаранция или внесена сума по следната банкова сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: …………………….. IBAN: ………………......... BIC: …………………
   (2) Валидността на учредената банкова гаранция /в случай, че изпълнителят учреди 

банкова гаранция за изпълнение/ следва да покрива срока за изпълнение на договора, както и 
30 дни след този срок, с оглед удовлетворяване на евентуални претенции на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

   (3) Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата 
трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължение по договора за 
възлагане на обществената поръчка. 

   (4) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 
несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, 
или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в 
срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга 
банкова институция.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
до 30 (тридесет) дни след неговото качествено изпълнение, без да дължи лихви.

   (1) Гаранцията за изпълнение се освобождава напълно при изпълнение на всички 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и уреждането на всички финансови 
претенции между страните.

   (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение до размера 
на сума, равна на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка. 

  (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 
на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от съдебен 
орган - до окончателното разрешаване на спора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да усвои цялата или част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално 
свое вземане, установено при произнасянето по спора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора в 
случай на неговото разваляне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без това да го лишава от правото да 
търси обезщетение за претърпени вреди.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
  1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

договора. 
2. да изпраща писмени заявки за доставка на "стоките", предмет на настоящия

договор по поща, факс или електронна поща, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съдържащи необходимите данни за изпълнение, съгласно Техническата спецификация по 
обособена позиция № 1- приложение към договора;

3. да извърши фактическа проверка като прегледа доставените „стоки” и в случай, че 
открие явни недостатъци в тях, незабавно да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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4. да приеме „стоките”, ако отговарят на уговореното по отношение на качествени и 
технически параметри;

5. да заплати цената за извършените доставки, съгласно уговореното.
6. да изпрати уведомление на Изпълнителя с посочване на дата за започване на 

изпълнение на договора, посочване на точния адрес на доставката и съответния брой 
продукти на доставката, както и във връзка с кой от проектите е доставката.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонения 

от поръчаното.  
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката, съгласно

уговорените технически параметри, да откаже нейното приемане и заплащането на част или 
на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 
договора.

2.1. За установяване на отклоненията и недостатъците се съставя протокол с 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. Констатираните по реда на предходните точки отклонения и недостатъци се 
поправят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка във взаимно приемливи срокове, определени в 
протокола по предходната точка 2.1.

3. да извършва проверки по изпълнението на настоящия договор, включително да 
изисква съответните документи, доказващи надлежното изпълнение. 

4. в случай на констатирани явни недостатъци при доставката, да иска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени „стоките” с други - качествени и отговарящи на уговореното.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица от 
него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 
предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
  Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да доставя "стоките" в договорения срок, място и количество и ги предава в
съответствие с писмената заявка, съгласно техническата спецификация, в работното време на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Доставката на техниката, предмет на договора, се извършва в оригинална 
опаковка с ненарушена цялост, като трябва да бъде пакетирана според стандартите за 
съответното транспортиране и да е придружена от съответните документи.

4. в случай на несъответствие на „стоките” /по вид, количество и качество/ с 
представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, констатирано в присъствието на упълномощени 
представители на двете страни, да извърши замяна на доставените стоки и/или да достави 
липсващото количество от тях; 

5. да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 
подизпълнители, ако такива са посочени в офертата му. 

4. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 
изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 
отчитане. 
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5. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура в 5-дневен 
срок, считано от датата на извършване на съответната доставка, при условията на настоящия 
договор;

6. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова сметка, 
както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен срок от 
тяхното настъпване;

7. да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от 
всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като 
последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или 
жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на 
нарушение на правата на трето лице.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в 
офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

         9. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на съответната доставка.
10. да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на доставеното 

оборудване.
11. да поеме разходите по транспортирането на "стоката" до мястото на изпълнение.
12. да приеме рекламация при доставена повредена и/или некачествена стока в рамките 

на …. (…..) работни дни от деня на доставката, а когато това е открито при експлоатацията на 
стоката - до …. (……) работни дни от деня на откриването; 

13. да осигури качество на предлаганата стока, което следва да отговаря на съответния 
стандарт, норматив за този вид стока и техническите показатели, описани подробно в 
Техническите спецификации; 

14. да представи сертификат за произход на предлаганата стока или декларация за 
произхода й в момента на доставката, алтернативно: оторизационно писмо от производителя 
или официален вносител (ако участникът не е производител на стоката) за участие в 
процедурата;

15. да поддържа валиден, актуален към крайния срок на доставката сертификат по 
системата за удостоверяване на качеството или еквивалентен документ спрямо вида на 
доставената стока.

16. да осигури най-малко 24 (двадесет и четири) месеца гаранционна поддръжка на 
доставените стоки.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко 

отношение към изпълнението на този договор, вкл. и свързаните с безвъзмездната финансова 
помощ в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. 

2. спазва Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани в рамките на 
Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги, от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. задължение да спазва 
изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в указанията на 
Договарящия орган;

3. осигури  присъствието на свой  представител,  както и да осигури достъп до 
помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, в 
случай на проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, 
Сертифициращия орган или Одитиращия орган;
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4. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
5. съхранява всички документи по изпълнението на този договор за период от 3 години 

след датата на приключване и отчитане на Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни 
услуги, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство в периода 2009-2014 г. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките.
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършената работа с подписване на 

приемо-предавателен протокол, при положение, че доставената "стока" отговаря на 
комплексността и техническите показатели от техническата спецификация.

VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.15. (1) Доставките   на  стоките,   предмет   на   настоящия   договор   се   извършват 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. "Стоките" следва да 
бъдат доставени до сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София, ул. ...........................
            (2) За дата на доставяне се счита датата, на която "стоките" са получени от крайния
получател, съгласно приемно-предавателен протокол.

(3) Доставката на "стоките" се удостоверява с двустранно подписан приемно-
предавателен протокол и оригинална фактура.
            (4) Собствеността върху "стоките" преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на
фактическото им приемане на мястото на доставка.

(5) Срокът на годност на доставените "стоки" е съгласно техническото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и започва да тече от датата на предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16 (1) Изпълнението на договора се приема от Комисия, назначена от Възложителя 
за приемане на изпълнението на договора.

(2) Комисията извършва фактическа проверка и изготвя Приемо-предавателни 
протокол/и за съответствие на доставената стока, с който удостоверява извършеното точно, 
качествено и в срок изпълнение съгласно изискванията от Техническата спецификация

   (3) След извършване на инсталиране и тестване на доставената стока Комисията 
изготвя Констативен протокол, с който удостоверява извършеното точно, качествено и в срок 
изпълнение съгласно изискванията на Възложителя

(4) Комисията може да не приеме изпълнението изцяло или частично, когато е налице 
неизпълнение или некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора 
от страна на Изпълнителя, като даде задължителни за изпълнителя писмени указания за 
отстраняване на констатациите в определен от нея подходящ срок до окончателно приемане 
изпълнението.

(5) В случай на рекламации за качествено и/или количествено несъответствие на 
стоката, Комисията ги констатира в Приемо-предавателните протоколи по ал.2 като дава 
указания за отстраняването им в срок до ….. (…..) дни/часа от датата на подписването на 
протокола, в т.ч. в приложимите случаи заменянето им с идентични.

(6) При неотстранени недостатъци съгласно указанията на Комисията, както и при 
забавено изпълнение, Комисията начислява съответните неустойки.

(7) В Протокола по ал.3 удостоверяващ съответствието на изпълнението с 
изискванията, Комисията дава мотивирано становище дали на Изпълнителя следва да се 
заплати плащането, посочва размера или то следва да се удържи изцяло или отчасти 
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съобразно несъответствието в изпълнението и задълженията по договора, с посочване на вида 
на неизпълнението.

VIІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17.  Договорът се прекратява с изтичането на уговорения срок.
Чл. 18. Преди изтичането на срока, договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. с 30-дневно писмено предизвестие от всяка от страните;
3. от Възложителя, без предизвестие, при съществено неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. при неговото изпълнение в пълен обем.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   може   да   прекрати   договора   без   предизвестие,   когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- не   отстрани   в  разумен   срок,   определен   от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,   констатирани 
недостатъци.

- не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация.
   Чл. 20. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, по 
смисъла на чл.43, ал.4 от ЗОП. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

    Чл. 21. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 
изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 
потвърждава с при-подписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 
собственик откаже такова при-подписване и поиска промяна на условията или прекратяване 
на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият дължи 
неустойка за неизпълнение.

ІХ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 22.(1) При пълно неизпълнение на договора Изпълнителят дължи на Възложителя 

неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от цената на договора.
(2) При частично неизпълнение на отделни задължения/дейности от страна на 

Изпълнителя, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер до 25% (двадесет и 
пет процента) от цената на неизпълнението.

(3) Възложителят не заплаща стойността на неизвършените от Изпълнителя дейности 
или части от тях.

(4) При забава при изпълнението на отделни задължения/дейности от договора 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден за всеки 
ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) от цената на неизпълнението. 

(5) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора като цяло 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден за всеки ден забава, но не повече от 
25% (двадесет и пет процента) от цената на договора.

(6) При формиране на съответното плащане Възложителят удържа стойността на 
неизвършените от Изпълнителя дейности или части от тях и съответната неустойка за 
неизпълнение или закъснение. 
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Чл. 23.  При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи 
парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки 
просрочен ден, изчислен на годишна база.

Чл. 24. Независимо от уговорените неустойки, изправната страна има право на 
обезщетение в пълен размер за претърпените вреди и пропуснатите ползи, следствие 
виновното неизпълнение на задълженията на другата страна по договора.

  Чл. 25. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото 
и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко 
следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по 
какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите 
задължения.

Чл. 26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

Х. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 27. (1) Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно доставката предмет 
на настоящата обществена поръчка в сроковете посочени в Техническото предложение.

           (2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола по чл. 
…., удостоверяващ приемането на изпълнението.

           Чл. 28. Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на доставката съгласно 
Техническите спецификации от датата на доставката, при спазване на условията, описани в 
гаранционната карта.

           Чл. 29. Всички дефекти, които не са причинени от неправилно експлоатация на 
служители на Възложителя се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

           Чл. 30. (1) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме 
действия по направената рекламация не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от 
заявяването й. Срокът за изпълнение на ремонта е до 3 (три) работни дни, а ако е необходим 
по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на специализираното 
оборудване за ремонт, в като в този случай Изпълнителят предоставя за временно ползване 
(до отстраняване на проблема) функционално еквивалентно оборотно специализирано 
оборудване.

           (2) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на 
специализираното оборудване до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

           Чл. 31. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил 
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени 
некачественото специализирано оборудване с ново със същите или по-добри характеристики, 
ако недостатъкът го прави негоден за използване по предназначение. Всички разходи по 
замяната са за сметка на Изпълнителя.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 32. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, 

забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, 
което може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския 
закон, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.
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(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до 
отпадането на непреодолимата сила. 

(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с 
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не 
направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в
срок не по–дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след 
изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има 
право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо 
от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от
непреодолимата сила.

Чл. 33. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 34. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
договора.

  Чл. 35. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
- количество и некомплектност на стоките (явни недостатъци);
- качество (скрити недостатъци): при доставяне на стоки не от договорения вид и при 

констатиране на дефекти при употреба на стоките.
(2) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 

крайните получатели на стоките, в едномесечен срок от доставянето им, за което се съставя 
протокол, подписан и от двете страни.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в срок 10 /десет/ 
работни дни от откриването им, през целия срок на действие на договора.

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

       Чл.37. (1) Всички съобщения, предизвестия, уведомления, искания или съгласия, 
както и цялата официална кореспонденция свързани с изпълнението на този договор и 
разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени в 
писмен вид по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна или предадени 
чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна, по електронна поща или по факс. 
Съобщенията или уведомленията, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще 
се считат за получени в следващия работен ден. 

       (2) Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор са: 
       За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес: …………….., тел. ………. Факс:……….
       За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес: ……………….., тел. ………………., Факс:……
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       (3) При промяна на данните по ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от настъпване на промяната.

       (4) За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването – при лично предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. датата на получаването - при изпращане по факс или електронна поща;
       (5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият 
се задължава да уведоми Възложителя за промяната в 7-дневен срок от вписването й в 
съответния регистър.

Чл. 38. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото 
подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими изменения и допълнения 
на същия, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

  Чл. 39. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 40. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
гражданското и търговското законодателство на Република България.

   Чл. 41. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на договора.

Чл. 42. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните, и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от 
него, които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и прилагане, следваща тази 
на самия договор:

          1. Техническа спецификация по обособена позиция № 2;
          2. Ценова оферта на Изпълнителя по обособена позиция № 2;
          3. Техническо предложение на Изпълнителя по обособена позиция № 2;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Проект по обособена позиция № 3

Д О Г О В О Р
№ ……… / ……… 2016 г.

Днес, …………2016 г., гр. София, между:

1. ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИСЛЕДВАНИЯ ПРИ 
БАН /ИБЕИ-БАН/с адрес: гр. София, ул.”Майор Юрий Гагарин” № 2, Булстат 175905652, 
представляван от доц. д-р АННА ГАНЕВА – Директор и ЛАЛКА ПРЕДЬОВА –Главен 
счетоводител,  наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. ……………………………., представлявано от………………….., в качеството му на 
……………….., със седалище и адрес на управление: гр…………….., ул. „………….........” 
№….,         с ЕИК: …………………, наричано за краткостпо-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 101е от ЗОП и Протокол за избор на изпълнител от.....................2016 г., 
утвърден от директора на Директора на ИБЕИ-БАН, за определяне на изпълнител след 
проведена процедура по реда на глава осма “a” от ЗОП чрез публична покана с № 
…………………… в Портала за обществени поръчки на АОП, се сключи настоящият договор, 
като страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение доставка на един брой сървър, наричан за краткост „стоката” с технически 
показатели съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация 
по обособена позиция № 3 от публичната покана и офертата на Изпълнителя за обособена 
позиция № 3 (техническо и ценово предложения).
            (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави „стоката” в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: 
гр. София, бул. Цар Освободител № 1 (База 2).

                                  
                                           II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.  (1) Цената, дължима за изпълнение на доставката предмет на настоящия договор 
е в размер на ..................... лв (............) без ДДС или .............. лв. с ДДС. Цената  на "стоката",  
предмет  на  настоящия  договор  са  съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -
неразделна част от договора. Същата е крайна и включва всички разходи с ДДС до мястото на 
изпълнение.

(2) Цените  на  "стоките",  предмет  на  настоящия  договор съответстват на 
предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите са крайни, окончателни и не подлежат на промяна,
и включват всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на доставката до мястото 
на изпълнение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия договор по единични
цени валидни за целия срок на договора.

   (4) Всички цени се оферират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
български лева съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

   (5) Възложителят дължи плащане само за действително извършеното от Изпълнителя 
и прието от Възложителя.
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(6) 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, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя.

Чл.3. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършената доставка по банков 
път в 20 (двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан 
приемо - предавателен протокол за конкретната доставка.

(2)  Във фактурата задължително следва да се посочи номера и името на проекта, по 
който се прави доставката, а именно: „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна 
Европа – Средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България / East and South
European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in
Bulgaria (ESENIAS-TOOLS)“ договор Д-33-51/30.06.2015 г., финансиран от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. в рамките на 
Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги.

При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 
изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва 
да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща цената на доставките чрез банков превод, по 
следната IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: ……………………………….
BIC код: ……………………………………..
Банка: ……………………………………….
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) 
дни от промяната.

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е със 

срок на действие до .........2016 г. 
(2) При доставяне на „стока” с отклонения от уговореното качество или 

несъответстваща на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я замени с качествена такава за своя сметка и в максимално 
кратък технологичен срок. 

IV.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, в  случаите, когато участниците са регистрирани 

по чл. 30 от Закона за интегриране на хората с увреждания, изискванията за внасяне на
гаранция за изпълнение на договор не важат за тях.

Чл.6.(1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него в размер на 5 % от прогнозната стойност на 
обособена позиция № 3 без включен ДДС възлизаща на ............. (словом:….............……........) 
лева, под формата на банкова гаранция или внесена сума по следната банкова сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: …………………….. IBAN: ………………......... BIC: …………………
   (2) Валидността на учредената банкова гаранция /в случай, че изпълнителят учреди 

банкова гаранция за изпълнение/ следва да покрива срока за изпълнение на договора, както и 
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30 дни след този срок, с оглед удовлетворяване на евентуални претенции на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

   (3) Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата 
трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължение по договора за 
възлагане на обществената поръчка. 

  (4) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 
несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, 
или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в 
срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга 
банкова институция.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
до 30 (тридесет) дни след неговото качествено изпълнение, без да дължи лихви.

   (1) Гаранцията за изпълнение се освобождава напълно при изпълнение на всички 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и уреждането на всички финансови 
претенции между страните.

   (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение до размера 
на сума, равна на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка. 

  (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 
на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от съдебен 
орган - до окончателното разрешаване на спора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да усвои цялата или част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално 
свое вземане, установено при произнасянето по спора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора в 
случай на неговото разваляне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без това да го лишава от правото да 
търси обезщетение за претърпени вреди.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
   1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

договора. 
2. да прегледа доставената „стока” и в случай, че открие явни недостатъци в тях, 

незабавно да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да извърши фактическа проверка като приеме „стоката”, ако отговаря на 

уговореното по отношение на качествени и технически параметри;
4. да заплати цената за извършените доставки, съгласно уговореното.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонения 

от поръчаното.  
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката, съгласно

уговорените технически параметри, да откаже нейното приемане и заплащането на част или 
на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 
договора.

2.1. За установяване на отклоненията и недостатъците се съставя констативен протокол с 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. Констатираните по реда на предходните точки отклонения и недостатъци се 
поправят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка във взаимно приемливи срокове, определени в 
протокола по предходната точка 2.1.
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3. да извършва проверки по изпълнението на настоящия договор, включително да 
изисква съответните документи, доказващи надлежното изпълнение. 

4. в случай на констатирани явни недостатъци при доставката, да иска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени „стоките” с други - качествени и отговарящи на уговореното.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица от 
него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 
предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
  Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да достави "стоката" в договорения срок, място и количество и да я предаде в
съответствие с техническата спецификация, в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Доставката 
на техниката, предмет на договора, се извършва в оригинална опаковка с ненарушена цялост, 
като трябва да бъде пакетирана според стандартите за съответното транспортиране и да е 
придружена от съответните документи.

6. в случай на несъответствие на „стоката” /по вид, количество и качество/ с 
представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, констатирано в присъствието на упълномощени 
представители на двете страни, да извърши замяна на доставените стоки и/или да достави 
липсващото количество от тях; 

7. да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 
подизпълнители, ако такива са посочени в офертата му. 

4. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 
изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 
отчитане. 

5. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура в 5-дневен 
срок, считано от датата на извършване на доставката, при условията на настоящия договор;

6. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова сметка, 
както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен срок от 
тяхното настъпване;

7. да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от 
всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като 
последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или 
жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на 
нарушение на правата на трето лице.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в 
офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

         9. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на съответната доставка.
10. да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на доставеното 

оборудване.
11. да поеме разходите по транспортирането на "стоката" до мястото на изпълнение.
12. да приеме рекламация при доставена повредена и/или некачествена стока в рамките 

на …. (…..) работни дни от деня на доставката, а когато това е открито при експлоатацията на 
стоката - до …. (……) работни дни от деня на откриването; 
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13. да осигури качество на предлаганата стока, което следва да отговаря на съответния 
стандарт, норматив за този вид стока и техническите показатели, описани подробно в 
Техническите спецификации; 

14. да представи сертификат за произход на предлаганата стока или декларация за 
произхода й в момента на доставката, алтернативно: оторизационно писмо от производителя 
или официален вносител (ако участникът не е производител на стоката) за участие в 
процедурата;

15. да поддържа валиден, актуален към крайния срок на доставката сертификат по 
системата за удостоверяване на качеството или еквивалентен документ спрямо вида на 
доставената стока.

16. да осигури най-малко 24 (двадесет и четири) месеца гаранционна поддръжка на 
доставените стоки.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко 

отношение към изпълнението на този договор, вкл. и свързаните с безвъзмездната финансова
помощ в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. 

2. спазва Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани в рамките на
Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни услуги, от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. задължение да спазва 
изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в указанията на 
Договарящия орган;

3. осигури  присъствието на свой  представител,  както и да осигури достъп до 
помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, в 
случай на проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, 
Сертифициращия орган или Одитиращия орган;

4. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
5. съхранява всички документи по изпълнението на този договор за период от 3 години 

след датата на приключване и отчитане на Програма BG03 Биоразнообразие и Екосистемни 
услуги, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство в периода 2009-2014 г. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките.
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършената работа с подписване на 

приемо-предавателен протокол, при положение, че доставената "стока" отговаря на 
комплексността и техническите показатели от техническата спецификация.

VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.15. (1) Доставките   на  стоките,   предмет   на   настоящия   договор   се   извършват 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. "Стоките" следва да 
бъдат доставени до сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София, ул. ...........................
            (2) За дата на доставяне се счита датата, на която "стоките" са получени от крайния
получател, съгласно приемно-предавателен протокол.

(3) Доставката на "стоките" се удостоверява с двустранно подписан приемно-
предавателен протокол и оригинална фактура.
            (4) Собствеността върху "стоките" преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на
фактическото им приемане на мястото на доставка.
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(5) Срокът на годност на доставените "стоки" е съгласно техническото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и започва да тече от датата на предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16 (1) Изпълнението на договора се приема от Комисия, назначена от Възложителя 
за приемане на изпълнението на договора.

(2) Комисията извършва фактическа проверка и изготвя Приемо-предавателни 
протокол/и за съответствие на доставената стока, с който удостоверява извършеното точно, 
качествено и в срок изпълнение съгласно изискванията от Техническата спецификация

(3) След извършване на инсталиране и тестване на доставената стока Комисията 
изготвя Констативен протокол, с който удостоверява извършеното точно, качествено и в срок 
изпълнение съгласно изискванията на Възложителя

(4) Комисията може да не приеме изпълнението изцяло или частично, когато е налице 
неизпълнение или некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора 
от страна на Изпълнителя, като даде задължителни за изпълнителя писмени указания за 
отстраняване на констатациите в определен от нея подходящ срок до окончателно приемане 
изпълнението.

(5) В случай на рекламации за качествено и/или количествено несъответствие на 
стоката, Комисията ги констатира в Приемо-предавателните протоколи по ал.2 като дава 
указания за отстраняването им в срок до ….. (…..) дни/часа от датата на подписването на 
протокола, в т.ч. в приложимите случаи заменянето им с идентични.

(6) При неотстранени недостатъци съгласно указанията на Комисията, както и при 
забавено изпълнение, Комисията начислява съответните неустойки.

(7) В Протокола по ал.3 удостоверяващ съответствието на изпълнението с 
изискванията, Комисията дава мотивирано становище дали на Изпълнителя следва да се 
заплати плащането, посочва размера или то следва да се удържи изцяло или отчасти 
съобразно несъответствието в изпълнението и задълженията по договора, с посочване на вида 
на неизпълнението.

VIІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17.  Договорът се прекратява с изтичането на уговорения срок.
Чл. 18. Преди изтичането на срока, договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. с 30-дневно писмено предизвестие от всяка от страните;
3. от Възложителя, без предизвестие, при съществено неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. при неговото изпълнение в пълен обем.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   може   да   прекрати   договора   без   предизвестие,   когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- не   отстрани   в  разумен   срок,   определен   от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,   констатирани 
недостатъци.

- не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация.
Чл. 20. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, по 
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смисъла на чл.43, ал.4 от ЗОП. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Чл. 21. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 
изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 
потвърждава с при-подписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 
собственик откаже такова при-подписване и поиска промяна на условията или прекратяване 
на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият дължи 
неустойка за неизпълнение.

ІХ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 22.(1) При пълно неизпълнение на договора Изпълнителят дължи на Възложителя 

неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от цената на договора.
(2) При частично неизпълнение на отделни задължения/дейности от страна на 

Изпълнителя, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер до 25% (двадесет и 
пет процента) от цената на неизпълнението.

(3) Възложителят не заплаща стойността на неизвършените от Изпълнителя дейности 
или части от тях.

(4) При забава при изпълнението на отделни задължения/дейности от договора 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден за всеки 
ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) от цената на неизпълнението. 

(5) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора като цяло 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден за всеки ден забава, но не повече от 
25% (двадесет и пет процента) от цената на договора.

(6) При формиране на съответното плащане Възложителят удържа стойността на 
неизвършените от Изпълнителя дейности или части от тях и съответната неустойка за 
неизпълнение или закъснение. 

Чл. 23.  При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи 
парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки 
просрочен ден, изчислен на годишна база.

  Чл. 24. Независимо от уговорените неустойки, изправната страна има право на 
обезщетение в пълен размер за претърпените вреди и пропуснатите ползи, следствие 
виновното неизпълнение на задълженията на другата страна по договора.

  Чл. 25. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото 
и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко 
следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по 
какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите 
задължения.

Чл. 26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

Х. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
Чл. 27. (1) Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно доставката предмет 

на настоящата обществена поръчка в сроковете посочени в Техническото предложение.

           (2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола по чл. 
…., удостоверяващ приемането на изпълнението.
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           Чл. 28. Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на доставката съгласно 
Техническите спецификации от датата на доставката, при спазване на условията, описани в 
гаранционната карта.

           Чл. 29. Всички дефекти, които не са причинени от неправилно експлоатация на 
служители на Възложителя се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

           Чл. 30. (1) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме 
действия по направената рекламация не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от 
заявяването й. Срокът за изпълнение на ремонта е до 3 (три) работни дни, а ако е необходим 
по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на специализираното 
оборудване за ремонт, в като в този случай Изпълнителят предоставя за временно ползване 
(до отстраняване на проблема) функционално еквивалентно оборотно специализирано 
оборудване.

           (2) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на 
специализираното оборудване до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

           Чл. 31. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил 
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени 
некачественото специализирано оборудване с ново със същите или по-добри характеристики, 
ако недостатъкът го прави негоден за използване по предназначение. Всички разходи по 
замяната са за сметка на Изпълнителя.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 32. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, 

забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, 
което може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския 
закон, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до 
отпадането на непреодолимата сила. 

(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с 
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не 
направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в 
срок не по–дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след 
изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има 
право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо 
от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от
непреодолимата сила.

Чл. 33. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
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Чл. 34. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
договора.

Чл. 35. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
- количество и некомплектност на стоките (явни недостатъци);
- качество (скрити недостатъци): при доставяне на стоки не от договорения вид и при 

констатиране на дефекти при употреба на стоките.
(2) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 

крайните получатели на стоките, в едномесечен срок от доставянето им, за което се съставя 
протокол, подписан и от двете страни.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в срок 10 /десет/ 
работни дни от откриването им, през целия срок на действие на договора.

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

        Чл.37. (1) Всички съобщения, предизвестия, уведомления, искания или съгласия, 
както и цялата официална кореспонденция свързани с изпълнението на този договор и 
разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени в 
писмен вид по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна или предадени 
чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна, по електронна поща или по факс. 
Съобщенията или уведомленията, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще 
се считат за получени в следващия работен ден. 

          (2) Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор са: 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес: …………….., тел. ………. Факс:……….
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес: ……………….., тел. ………………., Факс:……
          (3) При промяна на данните по ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от настъпване на промяната.
          (4) За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването – при лично предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. датата на получаването - при изпращане по факс или електронна поща;
          (5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият 
се задължава да уведоми Възложителя за промяната в 7-дневен срок от вписването й в 
съответния регистър.

Чл. 38. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото 
подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими изменения и допълнения 
на същия, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

  Чл. 39. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 40. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
гражданското и търговското законодателство на Република България.
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   Чл. 41. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на договора.

Чл. 42. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните, и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от 
него, които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и прилагане, следваща тази 
на самия договор:

          1. Техническа спецификация по обособена позиция № 3;
          2. Ценова оферта на Изпълнителя по обособена позиция № 3;
          3. Техническо предложение на Изпълнителя по обособена позиция № 3;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:


