РАЗДЕЛ XII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

.

Проект !
ДОГОВОР
Днес ………….……2016 г. в град София, между:
1. 145 ОУ„СИМЕОН РАДЕВ“, наричано по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: гр. София,
ж.к.“Младост-1 А“, ул.Ресен №1, пощ код 1729, с БУЛСТАТ: 000676555, представлявано от
Антоанета Михайлова Михайлова в качеството си на Директор,
и
от друга страна „…………………………………..” ………., със седалище и адрес на
управление гр: ………………………………………………………………………………….,
телефон ……………………. и факс ………………………, с ЕИК ………………………,
представлявано от ………………………………….., наричано по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, на
основание проведено публично състезание с уникален номер в Регистъра на обществените
поръчки ………………. и Решение № ………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛ за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на оборудване
за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев“ гр. София“,
се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу
възнаграждение доставка, монтаж и въвеждане в работен режим на техническо оборудване
и софтуер по поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за дигитални класни стаи в
145 ОУ „Симеон Радев“ гр. София“.
(2) Обхватът на предмета на настоящия договор, съгласно Техническата
спецификация включва следните дейности:
1. Доставка на техническо оборудване и софтуерни лицензи.
2. Монтаж на оборудването, инсталиране на софтуер и интеграция на инсталираното
оборудване в съществуващата инфраструктура, обучение на персонала.
3. Изпълнение на гаранционните условия, описани в Раздел IV от Техническата
спецификация.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото сключване.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите, посочени в чл.1, ал. 2, т.
1. и 2. по- горе в срок ........... (.................) календарни дни (не повече от 60/шестдесет/
календарни дни), считано от датата на сключване на настоящия договор.
(3) Срокът за гаранционна и хардуерна и софтуерна поддръжка, включително
актуализация на софтуера е …… (………………..) календарни месеца. Сроковете започват
да текат от подписване на приемо-предавателен протокол между страните за доставката в
съответствие с раздел VIII. Приемане на извършените работи от настоящия договор.

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
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Чл. 3. (1) За изпълнение на ПРЕДМЕТА по чл. 1 от настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цена в размер на
_________ (__________) лв. без вкл. ДДС или _________ (__________) лв. с вкл. ДДС.
(2) Общата цена по ал. 1 се формира въз основа на единични цени, съгласно
ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.
(3) Тази цена не подлежи на изменение, освен в случаите, предвидени в чл. 116 от
Закона за обществените поръчки.
(4) Цената включва всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на
предмета на договора.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. Плащанията се извършват в лева (BGN) с вкл. ДДС, след издадена от
Изпълнителя и одобрена от Възложителя фактура.
Чл. 5. Плащанията се извършват с платежно нареждане по следната сметка на
Изпълнителя в лева:
IBAN сметка: ............................
BIC код на банката: ..........................
Банка: ..............................
Чл.6. (1) Плащането на доставката се извършва, както следва:
1. Възложителят изплаща аванс по банкова сметка на изпълнителя в размер на 80 %
(осемдесет процента) от цената на договора. Авансът се изплаща в срок от 10 (Десет)
календарни дни след подписване на договора и след представяне на фактура.
2. Окончателното плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената на
договора се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след извършване на
дейностите, посочени в чл. 1, ал. 2, т.1. и 2. от настоящия договор, подписване на приемо –
предавателен протокол за приемане на работата по чл. 12 от настоящия договор и
представяне на фактура.
(2) В случай, че представена фактура по ал. 1 бъде върната на Изпълнителя за
корекции, този срок спира да тече до представянето на нова изрядна фактура.
(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички
последващи промени по чл. 5 в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В случай,
че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
(4) 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, които са приети по реда на раздел VIII. Приемане на
извършените работи от настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. Възложителят има право:
(1) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, без да затруднява
работата на Изпълнителя;
(2) Да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем, качество и срок на
неговите изисквания, предвидени в Техническата спецификация и Техническото
предложение на Изпълнителя;
(3) Да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем, качество и срок
на неговите изисквания, предвидени в Техническата спецификация и Техническото
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предложение на Изпълнителя и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията
му;
(4) Да изисква от Изпълнителя всякаква налична информация, свързана с предмета
на настоящия договор и с неговото изпълнение;
(5) С писмо да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия
за решаването на възникналите проблеми в хода на изпълнението на договора;
(6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или допълнително
споразумение за замяна на посочен подизпълнител заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
Чл. 8. Възложителят се задължава:
(1) Да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем, качество и срок на
неговите изисквания, предвидени в Техническата спецификация и Техническото
предложение на Изпълнителя;
(2) Да заплати на Изпълнителя възнаграждение, в размера и по реда, определени в
настоящия договор;
(3) Да предостави на Изпълнителя всички необходими документи за правилното
изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;
(4) Да осигури на Изпълнителя съдействието и информацията, необходими му за
качественото изпълнение на работата;
(5) Да информира Изпълнителя за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работата;
(6) Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) Изпълнителят има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение, съгласно условията, определени в
настоящия договор;
2. Да получава от Възложителя съдействие и информация при извършване на
дейностите, предмет на този договор;
(2) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на
дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска
изменение или допълнение към същия.
Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава:
1. Да изпълнява качествено дейностите и задълженията, подробно описани в
Техническата спецификация при условията и сроковете на настоящия договор.
2. Да информира Възложителя за всички възникнали проблеми в хода на изпълнението
и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
3. Да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението
за своя сметка.
4. Да се придържа към всички приложими норми, закони и подзаконови нормативни
актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора.
5. Изпълнителят носи изцяло риска от погиването или влошаване състоянието на
доставката до предаването им на Възложителя или упълномощен негов представител.
6. Да вземе всички необходими мерки лицата от екипа му и подизпълнителите му да не
използват по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласяват пред трети
лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти,
станала им известна при или по повод изпълнението на този договор.
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7. Да действа лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата на професионалната
етика, както и с необходимата дискретност. Той е длъжен да се въздържа от публични
изявления относно характера на дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен
от Възложителя, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по
настоящия договор.
8. Когато Изпълнителят е обявил в офертата си, че ще използва подизпълнител, в срок
до 3 дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за
замяна на посочен в офертата подизпълнител:
(10.1) Представя на Възложителя копие от договора за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител;
(10.2) Представя на Възложителя доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66,
ал. 2 и 11 от ЗОП.
VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл. 11. (1) Гаранционният срок е ....................... (словом) календарни месеца, считано от
датата посочена в двустранния приемо- предавателен протокол за приемане на
изпълнението на доставката съгласно Техническо предложение.
(2) Изпълнителят се задължава да изпълнява в пълен обем и срок гаранционните
условия, описани в Раздел IV от Техническата спецификация.
(3) Изпълнителят носи отговорност за осигуряването на гаранционната поддръжка по
ал. 2, разходите за което са за негова сметка.
(4) Гаранционните неизправности се отстраняват от Изпълнителя не по- късно от 3
(три) работни дни от установяването им, съгласно Техническата спецификация, когато
рекламацията не е свързана с подмяна на резервни части или софтуер и когато технологията
на отстраняване на проблема не налага намеса на производителя и/или негов упълномощен
представител.
(5) При смяна на части или софтуер, отстраняването на гаранционните неизправности
от Изпълнителя е съгласно Техническата спецификация и се извършва в рамките на 10
(десет) работни дни.
(6) В случаите, когато технологията на отстраняване на проблема изисква произнасяне
или намеса на производителя и/или негов упълномощен представител, срокът е 3 (три),
съответно 10 (десет) работни дни от датата на получаване на неговите инструкции съгласно
Техническата спецификация.

VIII. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 12. (1) При пълно неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение,
Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 % (тридесет процента) от
цената на договора и възстановява полученото авансово плащане.
(2) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни
задължения или дейности по договора от страна на Изпълнителя, същият дължи на
Възложителя неустойка в размер до 30% (тридесет процента) от цената на неизпълнението.
(3) При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет
процента) от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет
процента) от цената на договора.
Чл. 13. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да
предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно
действащото законодателство в Република България.
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Чл. 14. 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. 15. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.
X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 16. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо,
забавено, или частично 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 обстоятелствата 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.
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Действието на този договор се прекратява:
(1) С изпълнението на всички задължения на страните;
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа;
(4) С едностранно изявление на Възложителя за развалянето му при
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;
(5) При отказ на Възложителя от договора;
(6) При смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителя- физическо лице
или прекратяване на Изпълнителя- юридическо лице.
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Чл. 18. В случаите по ал. 2, 3 и 5 от предходния член, Възложителят дължи на
Изпълнителя възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.
Чл. 19. (1) Едностранното разваляне на договора по чл. 17, ал. 4 се допуска както при
пълно неизпълнение, а така и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно с
условията на чл. 87-88 от ЗЗД.
(2) При разваляне на договора Възложителят е длъжен да отправи 7 (седем) дневно
писмено предизвестие до Изпълнителя.
Чл. 20. Възложителят може да се откаже от договора, съгласно чл. 20, ал. 5 от
настоящия раздел, само когато има основателни причини за това. Под този текст се разбира
и липсата на финансова възможност от негова страна да финансира доставката.
Чл. 21. Възложителят може да развали договора едностранно, със 7 (седем) дневно
писмено предизвестие и когато Изпълнителят:
(1). забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10
(десет) работни дни;
(2). не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя
срок;
(3). системно не изпълнява задълженията си по договора;
(4). бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за
обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
Чл. 22. Възложителят прекратява договора в случаите на чл. 118, ал. 1, т. 1 и 2 от
Закона за обществените поръчки.
Чл. 23. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от
причините за това, Изпълнителят дължи възстановяване на платените му авансово суми по
договора при следните условия, и както следва:
1. в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора,
съгласно условията на договора;
2. в размера, представляващ разликата между стойността на действително
извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на
извършеното авансово плащане, когато авансът е в по-висок размер;
(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно,
на датата, следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 24. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.
(2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при
условията на чл. 116 от ЗОП.
ХII. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 25. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на
настоящия договор са валидни, ако са направени по пощата или по факс и са подписани от
упълномощените лица. Валидни съобщения са и съобщения, направени по електронна поща
и съдържащи информация от организационен характер, копия на заявления/становища от
заинтересовани лица или друга оперативна информация без характер на указания към
Изпълнителя относно изпълнението на договора.
(2) За дата на съобщението/известието се смята:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на електронното съобщение (e-mail) – при изпращане по електронна поща;
Чл. 26. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са:
.

.

