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Съдържание:

Приложение
№

Наименование

Условия и указания за участие в процедурата
1 Описание предмета на поръчката, на обособените позиции

и количеството. Изискване към изпълнението и към
участниците.

2 Указания за подготвяне и подаване на офертата.
Провеждане на процедурата. Сключване на договор.

3 Техническа спецификация на оборудването
4 Методиката за определяне на комплексната оценка на

офертите
5 Проект на договор за изпълнение на поръчката

Образци:
А Представяне на участника
Б Техническо предложение предложение
В Ценово предложение

Г Списък на доставките, сходни с предмета на обществената
поръчка

Д Декларация за приемане на условията в проекта на
договор



Приложение 1

ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА ГГИИММННААЗЗИИЯЯ „„ВВЕЕЛЛИИЗЗААРР ППЕЕЕЕВВ””
град Своге, ул. “Отец Паисий” № 9

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА,
НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ И КОЛИЧЕСТВОТО.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И УЧАСТНИЦИТЕ

Наименование:
“Доставка на оборудване за кабинет - ателие”

(код по КОП: 42630000)
по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на
професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015г. на Министерски съвет.

Оборудването е предназначено за обзавеждане на кабинет - ателие, в койето учениците на ПГ
„Велизар Пеев“ от специалностите „Компютърна графика“, „Машини и системи с ЦПУ“, „Системно
програмиране“, „Компютърна техника и технологии“ ще се обучават в създаването на различни
продукти, свързани с рекламни материали.

Изисквания:
Поръчката включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за кабинет - ателие.
Участникът следва да предложи гаранционен срок на предлаганото от него оборудване, подробно да изложи
в техническото си предложение условията, които предлага за осъществяване на безплатната поддръжка и
сервизно обслужване през гаранционния период, включително гарантирано време за ремонт на дефектирало
оборудване. Гаранционното обслужване трябва да се извършва в сервизите, посочени от участника

Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя всички оригинални счетоводни документи, свързани със
стоките (фактури, митнически декларации и т.н.), както и документите, свързани с употребата на стоките,
предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционни срокове и т.н.).

Място на изпълнение:
Сградата на ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ”, град Своге 2260, ул. “Отец Паисий” № 9

Обособени позиции, количество, максимална цена:
1-ва обособена позиция - „ЛАЗЕРНА СИСТЕМА ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ“
(код по КОП 42632000) - 1 бр.
Максималната стойност на обособената позиция не може да надхвърля – 20 000 /двадесет хиляди./
лева без ДДС
2-ра обособена позиция - „ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ГИЛОТИНА“ (код по КОП 42631000) - 1 бр.
Максималната стойност на обособената позиция не може да надхвърля – 11 900 /единадесет
хиляди и деветстотин/ лева без ДДС

Технически изисквания към оборудването
Специфичните технически изисквания към оборудването са описани подробно в “Техническата
спецификация”.



Срок на валидност на офертата:
Не по-малко от 45 дни, считано от датата на отваряне на офертите.

Срок за изпълнение:
Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-продължителен от 30.11.2015 год.

Начин на плащане:
Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на поръчката, както следва:
50 на сто – авансово в 5-дневен срок от подписване на договор и предоставяне на фактура от Изпълнителя
на Възложителя;
50 на сто - в 5-дневен срок от изпълнението на договора и при посочените в него условия, както ислед
получена от Възложителя фактура, издадена от Изпълнителя.

Гаранция за изпълнине
Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС за
срока на неговото действие.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или банкова гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя  може да бъде внесена по банковата сметка на
възложителя - IBAN: BG55UNCR96603170042916; BIC код: UNCRBGSF при Уникредит Булбанк АД, офис
Своге;
Когато гаранцията е под формата на банковата гаранция трябва да бъде изрично записано, че тя е
безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и със срок до изпълнението на договора.
Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на претърпени вреди на възложителя от неизпълнение
или лошо изпълнение на поръчката от страна на определения за изпълнител на обществената поръчка.

Оценяване на офертите:
Офертите на участниците ще бъдат оценявани и класирани според критерия „икономически най-изгодна
оферта” съгласно методика, определена от Възложител (Приложение 4)

Изисквания към участниците:

Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
поне три доставки или услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.

В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се
прилага за обединението като цяло.



Приложение 2

ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА ГГИИММННААЗЗИИЯЯ „„ВВЕЕЛЛИИЗЗААРР ППЕЕЕЕВВ””
град Своге, ул. “Отец Паисий” № 9

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

1. Офертите на участниците задължително трябва да съдържат:

1.1. Списък на представените докумнети.
1.2. Представяне на участника (съгласно приложения образец А), съдържащо данни за лицето, което прави

предложението, вкл. Единен идентификационен код; Когато участикът е чуждестранно лице, то представя и
документ за регистрация съобразно националното му законодателство - легализиран превод; Ако участникът
е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението; Физическо лице представя копие на документ за самоличност.

1.3. Техническо предложение (по образец Б);
1.4. Ценово предложение(по образец В);
1.5. Списък на доставките, които са сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три

години, считано от датата на подаване на на офертата, заедно с доказателство за извършената доставка и
услуга.
Забележка: Доказателството за извършена доставка или услуга се предоставя под формата на
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата;
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
документите се представят и в превод.

1.6. 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;

1.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
1.8. Пълномощно (когато е приложимо).

2. Техническо предложение, задължително трябва да съдържа:
2.1. Срок за изпълнение на поръчката ;
2.2. Подробно описание на предлаганото оборудване, функции и технически параметри и посочване на

обособената позиция.
2.3. Каталози, проспекти, брошури или други печатни материали, доказващи произхода, производителя и

техническите параметри на предлаганото оборудване, от които да е видно, че то съответства на
Техническата спецификация;

2.4. Предложение за гаранционно обслужване – срокове и условия, сервизи, време за ремонт;
2.5. Срок на валидност на офертата.

2.6. 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;

Срокът за изпълнение на поръчката включва срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
оборудването след сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Срокът за изпълнение на
поръчката се посочва в дни в техническото предложение и не може да бъде по-продължителен от
30.11.2015 год.



Участникът трябва да предложи гаранционен срок на предлаганото от него оборудване (не по-кратък
от 12 /дванадесет месеца/ месеца) . Участникът трябва подробно да изложи условията, които предлага
за осъществяване на безплатната поддръжка и сервизно обслужване през гаранционния период.
Гаранционното обслужване трябва да се извършва в сервизи, които участникът следва да посочи –
наименование, адрес, телефони, електронен адрес и т.н. Участникът трябва да посочи гарантирано
време за ремонт на дефектирало оборудване.

3. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации на Възложителя в
настоящата процедура Невъзможността на участника да предостави цялата изискана информация или
представянето на оферта, неотговаряща на изискванията на Възложителя при всички случаи е риск за
участника и води до отстраняването му от процедурата.

4. Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя и да бъде оформена по приложените към
документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за
участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

5. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложеното оборудване трябва да
отговарят напълно на изискванията на Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката.

6. Всеки участник може да представи само една оферта на хартиен носител за една или повече обособени
позиции от предмета процедурата. Офертата обаче трябва да обхваща целия обем  на всяка една от
обособените позиции. Не се допускат варианти на офертата. При наличието на варианти офертата не се
разглежда и участникът се отстранява.

7. Офертата се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице или
лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. Всички страници на
документи, изхождащи от участника, с изключение на отпечатаната литература и на документите, издадени
от компетентни органи (оригинал или копия), се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата и се
подпечатват с печата на участника. Приложените към офертата копия на документи се представят с
нотариална заверка или се заверяват от участника с надпис „Вярно с оригинала”, подписват се от лицето или
от лицата, подписващи офертата и се подпечатват с печата на участника.

8. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения в Приложение № 1 срок и
представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Срокът на валидност на офертите се посочва в отредения за това образец.

9. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

10. Подаване на офертите.
10.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от упълномощен от него

представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
10.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова

сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения
от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите.

10.3. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са
представени/получени по пощата или чрез куриер след изтичане на крайния срок за получаване на офертите
или в незапечатан или скъсан плик.

10.4. Върху плика следа да бъде посочена следната информация: предмет на процедурата, името на участника,
адрес за кореспонденция, телефон за връзка, факс, електронен адрес, обособената/ите позиция/и, за
която/които участва.

10.5. Срокът за представяне на офертите е 09.09.2015 год. до 16,00 часа



11. За разглеждането, оценяването и класирането на офертите и сключването на договор (както и необходимите
за това документи) се прилагат правилата на Глава VІІІ„а“ ЗОП.

12. При подписване на договора за възлагане на поръчката, определеният за изпълнител участник представя
следните документи: гаранция за изпълнение на договора във форма и размер, посочени в настоящите
указания; свидетелство за съдимост (за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т 1
ЗОП; отнася се за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а в случай,
че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган);
декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от  ЗОП.
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Приложение 4
ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА ГГИИММННААЗЗИИЯЯ „„ВВЕЕЛЛИИЗЗААРР ППЕЕЕЕВВ””

град Своге, ул. “Отец Паисий” № 9

МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-
изгодна оферта”.

1. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на
всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а) Техническа оценка Ti – 80%;
б) Ценова оценка Ci – 20 %.

2. Методика за определяне на комплескната оценка на офертите.
Методът се базира на изчисляване на комплексна оценка на офертата на всеки кандидат,
като се измерва в брой точки.Участникът получил най-голям брой точки се класира на първо
място. Класирането на участниците се извършва в низходящ ред.

2.1 Формулата за определяне на комплексната оценка е KO = Ti + Ci, където
Ti – е техническа оценка на предложението, определя се съгласно правилата, описани в
т.2.2;
Сi – е ценова оценка на предложението, определя се съгласно правилата, описани в т.2.4;
i - e пореден номер на офертата и е = 1 до n, където n е общият оброй на участниците в

класирането.

2.2 Техническата оценка Ti се определя на базата на степента на съответствие на
предложението с параметрите, описани в Приложение 4 „Техническа спецификация”.
Оценява се всеки параметър по отделно, като се използва скалата 0/5 т. Поставят се
следните оценки:
0 т. - за оборудване, което не отговаря на изискването за съответния параметър от
техническата спецификация;
5 т. - за оборудване, което отговаря на изискването за съответния параметър от
техническата спецификация.

2.2.1. Обособена позиция № 1 „ЛАЗЕРНА СИСТЕМА ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ“- 1 бр.

Технически данни Изисквания Брой присъдени точки
Работна площ 1150 х 900 mm 0/5
Скорост на рязане до 400 mm/s 0/5
Мощност на лазера 130W 0/5
Рязане на 1 пас 2mm стомана, 1,2 mm хром никел, 30

mm плексиглас, 20 mm дърво и
0/5



шперплат
Резолюция на гравиране <0.0254mm (1000 dpi) 0/5
Точност на повторение 0.01mm 0/5
Мин. размер на гравиране 1 х 1mm 0/5
Kонсумирана мощност 2000 W 0/5
Поддържан софтуер CorelDraw, AutoCad, LaserCut 0/5

Т максимален за обособена позиция № 1 е 45 точки.

2.2.2. Обособена позиция № 2 „ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ГИЛОТИНА“ - 1 бр.

Технически данни Изисквания Брой присъдени точки

Работна дължина 2050 мм 0/5
Максимална дебелина на рязане 3.0мм 0/5
Ъгъл на рязане 2° 0/5
Брой на ходовете в минута 30 0/5
Заден ограничител 630мм 0/5
Преден ограничител Да/не 0/5
Светлинна линия Да/не 0/5
Ножове с два режещи ръба Да/не 0/5
Мощност на двигателя 4kW 0/5

Т максимален за обособена позиция № 2 е 45 точки.

Ti се изчислява по следната формула
Т разглеждан

Ti =-------------------- Х 80, където
Т  максимален

Ti – техническата оценка на i – тия  учасник
Т разглеждан – присъден брой точки параметри за оценка на предложението на

разглеждания участник
Т максимален – максимален брой точки

По установената методика се изчислява техническата оценка за всеки участник.

2.3. Ценова оценка Сi на всяко предложение се  изчислява по следната формула
Сi минимална

Сi =-------------------- Х 20
Сi предложена



Сi – ценова оценка на i – тия  участник
Сi минимална – минималната предложена цена от участниците;
Сi предложена - предложената цена от i – тия  участник, който се оценява.

2.5.Изчисляване на комплексната оценка:

№ участник Ti Сi KO = Ti + Ci
1 участник 1 Т1 С1 КО1
.. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..
n участник n Т n С n КО n

Максималната комплексна оценка е от 0 до 100 точки.
Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред.



Приложение 5
ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА ГГИИММННААЗЗИИЯЯ „„ВВЕЕЛЛИИЗЗААРР ППЕЕЕЕВВ””

град Своге, ул. “Отец Паисий” № 9

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№……………................

Днес, ................. год., в град София между:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ВЕЛИЗАР ПЕЕВ” със седалище и адрес на управление град Своге, ул.
“Отец Паисий” № 9, БУЛСТАТ ........................., представлявано от директора …………….., наричано по-
нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

“……..................………”, ЕИК ................., със седалище и адрес на управление град ............................………..,
ул. …….....................................…………… № .................……, представлявано от .....................................
....................……………………......................................., наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,  от
друга страна,

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчка и във връзка с Решение № ............/......... г. год.
Директора на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ВЕЛИЗАР ПЕЕВ” – Своге за класиране на участниците и
определяне на изпълнител на малка обществената поръчка с обект “ Доставка на оборудване за кабинет -
ателие ”,
се сключи настоящият Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема в рамките на одобрен за финансиране проект по
национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с Решение
№ 229/05.05.2015 г. на Министерски съвет на Република България, срещу възнаграждение да извърши
доставка, вкл. монтаж, въвеждане в експлоатация, посочени от възложителя (наричани по-долу „Доставка”)
на: ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................,
посочени в ценовата и техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия
договор.

ІI. КАЧЕСТВО

2. Качеството на Доставката следва да отговаря на параметрите и техническите характеристики, посочени в
предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата.

3. Доставката следва да е придружена с цялата техническа документация, посочена в предложението на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата.

III. ЦЕНА



4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на .................
(……………………………………………………………) лева без включен ДДС, съгласно ценовото му
предложение, неразделна част от настоящия договор.

5. В цената по т. 4 са включени всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки, и т.н. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение, посочено в т.10 от настоящия договор.

6. Всички цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващa неразделна част от настоящия договор
са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна. Цените подлежат на
промяна при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Плащането се извършва в лева, по банков път, след настъпване на следните основания за това:
- подписан договор за изпълнение;
- подписани приемо-предавателни протоколи за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
- представяне на фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вяко отделно плащане.

7.1. Плащането се извършва в следните срокорве:
-50 на сто – авансово в 5-дневен срок от подписване на договор и предоставяне на фактура от Изпълнителя
на Възложителя;
-50 на сто - в 5-дневен срок от изпълнението на договора, при условията на т. 27 и предоставяне на фактура
от Изпълнителя на Възложителя.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 4 при условията на т. 7 по следната банкова
сметка:

IBAN: …………………………….
BIC:    …………………….,
при банка …………………………..

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката, включително монтажа и въвеждането в експлоатация в
срок до ……..

11. Мястото за изпълнение на доставката е сградата на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ВЕЛИЗАР ПЕЕВ” в град
Своге, община Своге, област Софийска, ул. "Отец Паисий" № 9

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а/Да осъществи доставката на място съгласно техническата оферта от документацията за участие;
б/ Да изпълни доставката, съгласно приложената към договора ценова оферта.
в/Да изпълни доставката качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
г/Да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на
изпълнението на договора, ако такива бъдат констатирани в срока по т.21, както и да изпълнява всички
нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.
д/Да организира транспортирането, разтоварването, монтирането и пускането в експлоатация на доставката
до мястото на доставка по т.11 за своя сметка.
е/Да обучи в срока на договора, лица посочени от възложителя за работа с машините.



13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:
а/ Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на доставката;
б/ Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор;
в/ Да получи своевременна информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за графика и условията на доставката.

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:
а/ Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;
б/ Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност във връзка с
изпълнението на договора;
в/ Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи;

15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право:
а/ Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора;
б/ Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от договореното и без
недостатъци;
в/ Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на накачествена, непълна или дефектна доставка по реда и в
сроковете определени в този договор.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

16.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема безвъзмездно гаранционния сервиз на Доставката за срока по т. 16.2.

16.2. Гаранционният срок на оборудването е ............... месеца и започва да тече от датата на подписването на
предавателно-приемателния протокол по т.27.

17. При поява на дефекти в срока по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
5-дневен срок от установяването им.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка дефектите/ недостатъците в рамките на гаранционния
срок по т. 16.2, в срока за реакция при установяване на повреда, посочен в техническата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

18.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

19.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на
договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС за срока на неговото действие.

19.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представената от него гаранция в тридневен срок от
прекратявяне на действието на договора, като удържа дължимите по т. 26.1 и т. 26.2 неустойки.

ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

20.1. Възложителят може да прекрати настоящият договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

20.2. С окончателното му изпълнение в срока по т. 10.

21. Изменение на настоящият договор се допуска само по изключение, когато в резултат на непреодолима сила
(т. 22 – 25) се налага промяна в сроковете по т. 9 или при изменение на държавно регулирани цени, или при
намаляване на договорената в т. 4. цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА



22. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за
изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима
сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

23. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да
намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при
настъпване на непреодолимата сила.

24. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

25. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или
бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

ХІ. НЕУСТОЙКИ

26.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно
договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 на сто за всеки просрочен ден.

26.2. За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в
размер до 5 (пет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да
търси обезщетение и за по-големи вреди.

ХІІ. ПРИЕМАНЕ

27. Приемането на оборудването, включително монтажа и пускането в експлоятация и обучението на лицата се
извършва с предавателно-приемателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от
техни упълномощени представители.

28. При констатирани недостатъци/несъответствия на Доставката с Техническата оферта, се съставя двустранен
констативен протокол, подписан по реда на т. 27.

ХІІI. РЕКЛАМАЦИИ

29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или
появили се скрити недостатъци на осъществената доставка, както следва:
а) За явни дефекти, отразени в констативен протокол, съставен и подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от техни представители;
б) За скрити дефекти, отразени в констативен протокол, съставен при откриването им, но не по-късно от
1(един) месец от приемането на доставката.

30. Сроковете за предявяване на рекламациите започват да текат от момента на констатирането им.

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

31. Комуникацията по този договор се осъществява в писмена форма.

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

33. Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с
договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване при взаимно
съгласие, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на
територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.



34. За всички случаи, отнасящи се до изпълнението и прекратяването на настоящия договор, неуредени в него и
ЗОП се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

35. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и при условие, че е представена
гаранция за изпълнение на договора в пълно съответствие с договореното, както и документите, издадени от
съответните компетентни органи и удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата  по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и
ал. 5 от ЗОП, които са приложими за настоящата поръчка.

36. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
-Приложение № 1 – Техническа спецификация от документацията за участие в поръчката;
-Приложение № 2 – Документите, представени от участника с офертата за участие;
-Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
-Приложение № 4 – Гаранция  за изпълнение на договора;
-Приложение № 5 – Свидетелство за съдимост (за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, т 1 ЗОП; отнася се за управителите или за членовете на управителните органи на
участниците, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния
управителен орган);
-Приложение № 6- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от  ЗОП;

37. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки,
Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

38. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: За ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(име, фамилия, длъжност) (име, фамилия, длъжност)


