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Приложение № 3 

         

 П Р О Е К Т 

 

Д О Г О В О Р 

…………../………….. 

 

Днес, …….…..……. г., в гр. София, между: 

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ /МУ/– СОФИЯ-Ректорат, със седалище и адрес на управление: 

гр.София, бул.” Акад.Иван Гешов” №15, БУЛСТАТ 831385737 и идентиф.№ : BG 831385737 

представляван от Ректора – проф. д-р Виктор Златков, дм, наричан  по-долу накратко 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна 

и 

“...........................................”, със седалище и адрес на управление 

гр....................................................................,ЕИК /код по Регистър БУЛСТАТ/ регистрационен 

номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава 

членка на ЕС или трета страна) и ДДС номер…………………….., представляван/а/о от [имена на 

лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или 

лицата, представляващи изпълнителя], наричано за краткост по-долу   “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки  и Решение  № РК 36......... /..................  на 

Ректора на Медицински Университет-София за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на 

Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ 

се сключи този договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член 1. Предмет 

(1.1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение 

и при условията на този Договор  доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация (за артикулите за 

които е приложимо), както и гаранционно поддържане на компютърно и друго офис оборудване 

по обособена   позиция № ..............., наименование ....................................., съгласно Пълно 

описание на предмета на поръчката (Приложение №1), Приложение № 1а- Техническа 

спецификация по артикули (общо за Медицински университет-София), Техническо предложение и 

Таблица за техническо съответствие по артикули на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната обособена 

позиция и по цени от Таблица за ценово предложение по артикули за съответната обособена 

позиция от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(1.2.) Видът, техническите данни и характеристики на компютърното и друго офис оборудване, 

предмет на договора са подробно посочени в Приложение № 1а- Техническа спецификация по 

артикули (общо за Медицински университет-София), неразделна част от настоящия договор.   

(1.3.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация (за 

артикулите за които е приложимо) и гаранционно поддържане, съгласно Пълно описание на 

предмета на поръчката (Приложение №1), Приложение № 1а- Техническа спецификация по 
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артикули (общо за Медицински университет-София), Техническо предложение  и Таблица за 

техническо съответствие по артикули на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (за съответната обособена позиция) и по 

единични цени от Таблица за ценово предложение по артикули (за съответната обособена 

позиция)  от офертата на Изпълнителя. 

 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Член 2. Цена 

(2.1.) За изпълнението на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на [[……… (…………………………)] (посочва се цената без 

ДДС, с цифри и словом)] лева без ДДС  или [……… (…………)] (посочва се цената с ДДС, с 

цифри и словом)]лева с ДДС, съгласно ценово предложение /образец № 3/ от офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната обособена позиция. 

(2.2.) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез оферираните 

единични цени в Таблицата за ценово предложение по артикули за съответната обособена позиция 

(Образец № 3а). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 

направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2.3.) Единичните цени на артикулите са съгласно Таблица за ценово предложение по артикули за 

съответната обособена позиция (Образец № 3а) от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включват 

стойността на артикулите, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация (за артикулите за които е 

приложимо), транспорт, гаранционно поддържане, както и всички неупоменати, но необходими 

разходи. 

(2.4.) Цените са фиксирани и окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на 

договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП. 

 

 

Член 3. Начин на плащане 

(3.1.)      Плащането по настоящият договор се извършва в български лева от звеното краен 

получател по банков път, съгласно офертната цена по сметката на Изпълнителя  не по-късно от 20 

календарни дни след доставката на артикулите и представяне от Изпълнителя на следните 

документи по обособени позиции, както следва: 

 За обособена позиция №1: 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка - този протокол се изготвя за 

всички артикули в обособена позиция № 1; 

o Протокол, удостоверяващ че доставените артикули отговарят на изискванията на 

възложителя и на предложеното  в Таблицата за техническо съответствие по артикули 

/Образец №2а/ на избрания за изпълнител участник и че липсват недостатъци на 

доставените артикули. Протокола се подписва в срок до 20 календарни дни от датата 

на извършената доставка – този протокол се подписва след инсталиране от РТБ на 

МУ-София на лицензиран софтуер само за артикули с кодове L1, L2, L3, L4, L5, L6, 

L7, PC1, PC2, PC4, PC5, PC6, PC7, PCK1, PCK2, PCK3, PCK4 и  MMP. Този протокол 

се подписва от Изпълнителя, представител на звеното-краен получател и специалист 

от РТБ.  

o Протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен получател, 

удостоверяващ извършеният монтаж и въвеждане в експлоатация (за артикулите с 

инсталиран софтуер); 

o гаранционни карти  
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 За обособени позиции № 2, №3, №4, № 5 и №6 : 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация; 

o гаранционни карти; 

o упътвания на български език. 

 За обособена позиция №7: 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка; 

o гаранционни карти; 

o упътвания на български език 

 

 (3.2.) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

 

(3.3.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 

промени по (3.2.) в срок от 24 (двадесет и четири) часа, считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени. 

 

(3.4.1.) Когато част от предмета на договора се изпълнява от подизпълнител и същата е в своята 

цялост и вид готов за ползване, тя може да бъде предадена отделно. Подизпълнителят представя 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за тази част, заедно с искане за плащането й директно към него. 
 

(3.4.2.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. на звеното-краен 

получател отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от 

получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от 

тях като недължими. 

 

(3.4.3.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, респ. звеното-краен получател проверява и приема изпълнението на 

частта, изпълнена от подизпълнителя със участието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по реда, посочен в този 

Договор за приемане на изпълнението. 

 

(3.5.) Заплащането на подизпълнителя се извършва в срок до 20 (двадесет) календарни дни от 

представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. звеното-краен получател отчета на подизпълнителя и 

искането за плащане на подизпълнителя, заедно със становище на Изпълнителя, от което е видно 

че не оспорва плащанията и представяне от подизпълнителя на следните документи по обособени 

позиции, както следва: 

 За обособена позиция №1: 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Подизпълнителя и представител на 

звеното-краен получател, удостоверяващ извършената доставка - този протокол се 

изготвя за всички артикули в обособена позиция № 1; 
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o Протокол, удостоверяващ че доставените артикули отговарят на изискванията на 

възложителя и на предложеното  в Таблицата за техническо съответствие по артикули 

/Образец №2а/ на избрания за изпълнител участник и че липсват недостатъци на 

доставените артикули. Протокола се подписва в срок до 20 календарни дни от датата 

на извършената доставка – този протокол се подписва след инсталиране от РТБ на 

МУ-София на лицензиран софтуер само за артикули с кодове  L1, L2, L3, L4, L5, L6, 

L7, PC1, PC2, PC4, PC5, PC6, PC7, PCK1, PCK2, PCK3, PCK4 и  MMP. Този протокол 

се подписва от Подизпълнителя, представител на звеното-краен получател и 

специалист от РТБ.  

o Протокол, подписан от Подизпълнителя и представител на звеното-краен получател, 

удостоверяващ извършеният монтаж и въвеждане в експлоатация (за артикулите с 

инсталиран софтуер); 

o гаранционни карти  

 

 За обособени позиции № 2, №3, №4, № 5 и №6 : 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Подизпълнителя и представител на 

звеното-краен получател, удостоверяващ извършената доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация; 

o гаранционни карти; 

o упътвания на български език. 

 За обособена позиция №7: 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Подизпълнителя и представител на 

звеното-краен получател, удостоверяващ извършената доставка; 

o гаранционни карти; 

o упътвания на български език 
 

Член 4. Срокове и място на доставка 

(4.1.) Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която дата се поставя на всички екземпляри на  договора и е считана за дата на 

сключването му. 

 (4.2.) Срокът за изпълнение на предмета на договара е до ………………. календарни дни, съгласно 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (не повече от 20 календарни дни), считано от датата на получаване 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо от съответното звено-краен получател, в рамките на 

срока на договора (3 /три/ месеца от сключването му).  

(4.3.) С оглед на обстоятелството, че доставките няма да бъдат извършени едновременно, то за 

целите на  предоставяне на информацията по чл. 29, ал. 2 от ЗОП и съгласно чл. 72, т. 2 от ППЗОП, 

настоящият Договор  се счита за изпълнен  от датата, на която започва да тече уговореният 

гаранционен срок за последно доставения артикул от съответната обособена позиция. 

(4.4.) Място на изпълнение: Доставките се извършват по звената-крайни получатели съгласно 

Приложения от №1б до №11б от Документацията за обществена поръчка. 

 (4.5.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно поддържане на компютърното и 

друго офис оборудване , предмет на настоящия договор в рамките на гаранционния срок  както 

следва: 

 За артикулите от обособена позиция № 1 „ Компютърна техника и аксесоари”, както 

следва: 

-за  USB флаш памет, външен твърд диск, клавиатура, кабели, компютърна мишка-

………………………месеца /не по-малко от 12 месеца/; 
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-за лаптоп и таблет в едно, лаптопи, компютри, мултимедиен плеър - 

………………….месеца /не по-малко от 24 месеца/; 

 

-за компютърна конфигурация- за включените в нея компютър и монитор-

……………….месеца /не по-малко от 24 месеца/, а за клавиатурата и компютърната мишка- 

……………….месеца /не по-малко от 12 месеца/. 

 

 

 За всички артикули от обособена позиция № 2 „Монитори и телевизори”-             

................... месеца /не по-малко от 24 месеца/ 

 

 За всички артикули от обособена позиция № 3 „Периферни устройства”-

..................месеца /не по-малко от 24 месеца/ 

 

 За всички артикули от обособена позиция № 4 “Копирна техника“-

.................................месеца /не по- малко от 24 месеца/ 

 

 За всички артикули от обособена позиция № 5 “Мултимедии“-

.................................месеца /не по- малко от 24 месеца/ 

 

 За всички артикули от обособена позиция № 6  „Интерактивен LED дисплей“-

………..месеца /не по-малко от 36  месеца/ 

 

 За всички артикули от обособена позиция №7 „Некрекъсваемo токозахранващо 

устройство (UPS)” -…………месеца /не по-малко от 36 месеца/ 

 

 

(4.6.) Гаранционните срокове по 4.5 започват да текат както следва:. 

 За обособена позиция № 1 - от датата на подписване на Протокол за извършване на 

монтаж и въвеждане в експлоатация, а за артикулите, за които се подписва само 

приемо-предавателен протокол за доставка- от датата на подписване на протокола за 

доставка. 

 За обособени позиции  № 2, № 3, № 4, №5 и № 6- от датата на подписване на Приемо- 

предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен 

получател удостоверяваш извършените дейности по доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация. 

 За обособена позиция № 7- от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол, 

подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен получател, удостоверяващ 

извършената доставка.      

 

Член 5.  Условия на доставка 

(5.1.1.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава компютърното и друго офис оборудване, предмет на договора 

на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. звеното-краен получател. За 

съответствието на доставените артикули  и приемането им по вид, количество, компоненти, 

окомплектовка се подписват следните протоколи по обособени позиции, както следва: 

 За обособена позиция №1: 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка - този протокол се изготвя за 

всички артикули в обособена позиция № 1; 

o Протокол, удостоверяващ че доставените артикули отговарят на изискванията на 

възложителя и на предложеното  в Таблицата за техническо съответствие по артикули 
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/Образец №2а/ на избрания за изпълнител участник и че липсват недостатъци на 

доставените артикули. Протокола се подписва в срок до 20 календарни дни от датата 

на извършената доставка – този протокол се подписва след инсталиране от РТБ на 

МУ-София на лицензиран софтуер само за артикули с кодове  L1, L2, L3, L4, L5, L6, 

L7, PC1, PC2, PC4, PC5, PC6, PC7, PCK1, PCK2, PCK3, PCK4 и  MMP. Този протокол 

се подписва от Изпълнителя, представител на звеното-краен получател и специалист 

от РТБ.  

o Протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен получател, 

удостоверяващ извършеният монтаж и въвеждане в експлоатация (за артикулите с 

инсталиран софтуер); 

 

 За обособени позиции № 2, №3, №4, № 5 и №6 : 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация; 

 За обособена позиция №7: 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка; 

 

 

(5.2.) Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя за предстоящи доставки, 

монтаж и въвеждане в експлоатация не по-късно от 2 работни дни преди извършването им, на 

адрес/факс, посочени в договора. При предаването на стоката, Изпълнителят осигурява на 

Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за несъответствия. 

(5.3.) В случай, че се установят дефекти или повреди в рамките на договореният  гаранционен 

срок, Възложителят изпраща уведомление по факс или куриерска служба до Изпълнителя за 

установения от него дефект (повреда), с което го кани в срок от 48 часа да се запознае на място с 

проблема и да подпише двустранен констативен протокол. Изпълнителят е задължен в срок  от             

5 (пет) работни дни от подписването на двустранния  протокол да отстрани проблема или да 

замени дефектиралите  артикули с нови. В случай на неявяване на Изпълнителя в срок от 48 часа 

от получаване на уведомлението, двустранният констативен протокол се подписва само от 

Възложителя и към него се прилага потвърждение за получаване на уведомлението до 

Изпълнителя (от факс или обратна разписка от куриерска служба). От момента на подписване на 

двустранният констативен протокол започва да тече срок от 5 (пет) работни дни за 

отстраняване/замяна. 

 

Член 6. Преминаване на собствеността и риска 

(6.1.) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на компютърното и друго офис 

оборудване, предмет на доставката преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

обособената позиция, както следва: 

  За обособена позиция № 1 - от датата на подписване на Протокол за извършване на 

монтаж и въвеждане в експлоатация, а за артикулите, за които се подписва само 

приемо-предавателен протокол за доставка- от датата на подписване на протокола за 

доставка. 

 За обособени позиции  № 2, № 3, № 4, №5 и № 6- от датата на подписване на Приемо-

предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен 

получател удостоверяваш извършените дейности по доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация. 

 За обособена позиция № 7- от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол, 

подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен получател, удостоверяващ 

извършената доставка.      



7 

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Член 7. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните. 

 

Член 8. Права и задължения на изпълнителя 

(8.1.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

(8.1.1.) да получи възнаграждение в размера посочен в член (2.1.), по реда на член (3) от 

настоящия договор; 

(8.1.2.) да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 

пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора. 

  

(8.2.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(8.2.1.) да достави, монтира и  въведе в експлоатация  артикулите (за артикулите, за които е 

приложимо), предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени 

в  Таблицата за техническо съответствие по артикули  за съответната обособена позиция – 

Образец № 2а от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на Техническата спецификация по артикули 

(общо за Медицински университет-София)- Приложение № 1а от документацията за обществена 

поръчка,  като изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, в съответствие с 

Договора и Приложенията към него. 

(8.2.2.) да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на 

предвидените в договора дейности, най-късно до края на деня, следващ деня на установяването 

им. В уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ включва описание на установените проблеми и предлага 

мерки за отстраняването им.   

(8.2.3.) да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в член 

22 от Договора;   

(8.2.4.) да извършва гаранционно поддържане на компютърното и друго офис оборудване в 

рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при 

условията на гаранцията.  

(8.2.5.) да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, 

дефекти и/или отклонения на доставената стока, проявени и/или открити в рамките на 

гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, които не са в резултат от 

неправилна употреба, както и при извършване на гаранционното поддържане да влага само 

оригинални резервни части, със същите или по – добри характеристики за негова сметка, в 

рамките на оферирания от него гаранционен срок. 

(8.2.6.) да възложи съответна част от изпълнението предмета на договора на подизпълнителите, 

посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения; 

(8.2.7.) да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;  

(8.2.8.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 3 (три) календарни дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за 

подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 

2 и 11 ЗОП. ( ако е приложимо). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  данните за 

контакт с представителите на подизпълнителите.  

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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(8.2.9.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. звената-

крайни получатели за предстоящи доставки и монтаж не по-късно от 3 работни дни преди 

извършването им. 

  

Член 9. Права и задължения на Възложителя 

 

(9.1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(9.1.1.) да изисква и да получи компютърното и друго офис оборудване, предмет на настоящия 

договор в уговорените срокове, количество и качество; 

(9.1.2.) да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и 

да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора, или да извършва 

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с това да пречи на 

изпълнението; 

(9.1.3.) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на несъответстваща с Техническата  

спецификация по артикули (общо  за Медицински университет-София) и посочените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Таблицата за техническо съответствие по артикули за съответната обособена 

позиция-  Образец № 2а или дефектна стока и/или нейни компоненти, както и отстраняване на 

недостатъците, по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор.  

(9.1.4.) В случай на неизпълнение от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му за отстраняване 

на недостатъци и несъответствия по реда и в сроковете по член (5.3.), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право 

да задържи част от гаранцията за изпълнение, съответстваща по размер на цената на 

несъответстващия артикул.  

(9.1.5.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да замени част от артикулите 

съгласно Приложение № 1а ,  като замяната се осъществява само между артикулите в съответната 

обособена позиция от Приложение № 1а без да се надхвърля общата стойност на договора за тази 

обособена позиция. 

(9.1.6.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да не поръчва част от артикулите в 

обособената позиция на стойност до 20% от общата стойност на договора за съответната обособена 

позиция. 

(9.2.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(9.2.1.) да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в член 

22 от Договора; 

(9.2.2.) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор, 

включително и за отстраняване на възникнали проблеми и пречки пред изпълнението на 

договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

(9.2.3.) да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите от  настоящия договор, при условие, че няма основания за задържане/ усвояване на 

същата или част от нея; 

(9.2.4.) да приеме доставката на компютърното и друго офис оборудване, предмет на Договора, 

ако същите отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация по артикули (общо 

за Медицински университет-София) – Приложение  № 1а, след писменото му уведомяване, както и 

да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за доставката, монтажа и 

въвеждането в експлоатация (за артикулите, за които е приложимо).  

(9.2.5.) да инсталира лицензиран софтуер на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули. 

(9.2.6.) да заплати доставените стоки по реда член (3) от настоящият договор; 

  

 

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ 

 

Член 10. Гаранционна отговорност и гаранционно поддържане 

(10.1.) Гаранционният срок на доставеното компютърно и друго офис оборудване, предмет на 

договора е посочен в член (4.5.) от договора. 

(10.2.) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на: 
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 За обособена позиция № 1 - от датата на подписване на Протокол за извършване на 

монтаж и въвеждане в експлоатация, а за артикулите, за които се подписва само 

приемо-предавателен протокол за доставка- от датата на подписване на протокола за 

доставка. 

 За обособени позиции  № 2, № 3, № 4, №5 и № 6- от датата на подписване на Приемо-

предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен 

получател удостоверяваш извършените дейности по доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация. 

 За обособена позиция № 7- от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол, 

подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен получател, удостоверяващ 

извършената доставка.      

 

 (10.3.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на доставените артикули, 

съгласно тяхното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Таблицата за 

техническо съответствие по артикули за съответната обособена позиция от офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническите стандарти за качество и безопасност. 

 (10.4.) В случай, че се установят дефекти или повреди в рамките на гаранционния срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поправя или заменя с нови и неупотребявани повредените или некачествени 

артикули. 

(10.5.) Отстраняването на дефекти/несъответствия и повреди, появили се по време на 

гаранционния срок, за които се установи, че не са в резултат от неправилна експлоатация, се 

извършва  по следния начин: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща уведомление по факс или куриерска 

служба до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установения от него дефект (повреда), с което го кани в срок                 

от 48 часа да се запознае на място с проблема и да подпише двустранен констативен протокол. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен в срок  от 5 (пет) работни дни от подписването на двустранния  

протокол да отстрани проблема или да замени дефектиралите  артикули с нови. В случай на 

неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 48 часа от получаване на уведомлението, двустранният 

констативен протокол се подписва само от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и към него се прилага потвърждение 

за получаване на уведомлението до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (от факс или обратна разписка от куриерска 

служба). От момента на подписване на двустранният констативен протокол започва да тече срок 

от 5 (пет) работни дни за отстраняване/замяна. 

(10.6.) Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на дефектирали 

артикули, за които се установи че не са в резултат от неправилна експлоатация,  са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10.7.) Във всеки случай на отстранен дефект/замяна в периода на гаранционния срок започва да 

тече нов гаранционен срок за съответния заменен или поправен елемент, считано от датата на 

приемане на ремонта/замяната с протокол. В тези случаи, гаранционният срок не може да бъде 

различен от предложения в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната 

обособена позиция, което е неразделна част от договора. 

(10.8.) При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по член (10.5.), 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прибягва до каширане  (усвояване) на част от гаранцията за изпълнение, 

съответстваща по стойност на отстраняване на повредата (или стойността на замяната).  

(10.9.)  При установяване на неотстранима повреда в рамките на оферирания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

гаранционен срок,  същият е задължен да  достави  ново компютърно и друго офис  оборудване 

със същите или по – добри характеристики за негова сметка. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Член 11. Размер и форма на гаранцията за изпълнение 

(11.1.) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на Договора без ДДС, 

разпределени както следва: 3% от стойността на договора без ДДС ................... лв. 

(………словом……………) за обезпечаване на изпълнението му: доставка, монтаж и въвеждане в 
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експлоатация и 2% от стойността на договора без ДДС ……… лв. (………словом……………), 

които обезпечават гаранционното поддържане на компютърното и друго офис оборудване в 

рамките на предложения гаранционен срок.  

(11.2.) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение (ако е приложимо) в съответствие с изменените условия на Договора, в 

срок до  1 (един) календарен ден от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(11.2.1.) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при спазване на изискванията на член (11.3.) от Договора; и/или; 

 предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на член (11.4.) от Договора; 

и/или 

 предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на член (11.5.) от Договора. 

 

(11.3.) Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ 

BIC: BPBIBGSF  

IBAN: BG 78 BPBI 79403363987201 

Посочената банкова сметка се използва само за внасяне на гаранция за изпълнение, а при 

внасяне на суми за неустойка и /или  за рекламация, се използва банковата сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в член (15.2.) от настоящия договор. 

 

(11.4.) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

 да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, и да съдържа задължение на             

банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

 да бъде със срок на валидност, покриваща всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

свързани с доставка, монтаж и гаранционна поддръжка (съгласно предложените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срокове в Техническото му предложение)  плюс 20 (двадесет) работни 

дни.  

 В деня от който започва да тече гаранционния срок за последно доставения артикул от 

съответната обособена позиция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, 

която обезпечава гаранционното поддържане и е със срок съответстващ на предложения 

гаранционен срок увеличен с 20 (двадесет) работни дни. При представяне от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на нова банкова гаранция (или гаранция под друга форма), която 

обезпечава гаранционното поддържане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригинала на 

първоначално представената банкова гаранция в срок до 20 работни дни.  В случай че в срок 

от 3 (три) работни дни след датата на която започва да тече гаранционния срок за последно 

доставения артикул от съответната обособена позиция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи  

нова банкова гаранция (или гаранция под друга форма) или документ за изменение на 

съществуващата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към задържане на част от гаранцията в 

размер на 2 % от стойността на договора без ДДС за обезпечаване на гаранционното 

поддържане до изтичане на гаранционния срок плюс 20 ( десет) работни дни. 
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(11.4.1.) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(11.5.) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 

(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

 да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 да бъде със срок на валидност, покриваща всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

свързани с доставка, монтаж и гаранционно поддържане (съгласно предложените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срокове в Техническото му предложение)  плюс  20 (двадесет) работни 

дни. 

 В деня от който започва да тече гаранционния срок за последно доставения артикул от 

съответната обособена позиция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

документ за изменение на първоначалната застрахователна полица или нова полица, която 

обезпечава гаранционното поддържане и е със срок съответстващ на предложения 

гаранционен срок увеличен с 20 (двадесет) работни дни. При представяне от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на нова застрахователна полица (или гаранция под друга форма), която 

обезпечава гаранционното поддържане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригинала на 

първоначално представената застрахователна полица в срок до 20 работни дни.  В случай че 

в срок от 3 (три) работни дни след датата на която започва да тече гаранционния срок за 

последно доставения артикул от съответната обособена позиция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

представи  нова застрахователна полица (или гаранция под друга форма) или документ за 

изменение на съществуващата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към задържане на част от 

гаранцията в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС за обезпечаване на 

гаранционното поддържане до изтичане на гаранционния срок плюс 20 ( двадесет) работни 

дни. 

(11.5.1.) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 

на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение 

в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Член 12. Освобождаване на гаранциите 

(12.1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответната част от Гаранцията, обезпечаваща 

изпълнението в срок до 20 (двадесет) работни дни от деня, от който започва да тече гаранционния 

срок за последно доставения артикул от съответната обособена позиция, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(12.2.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията, обезпечаваща гаранционното поддържане в 

срок до 20 (двадесет) работни дни след изтичане на гаранционния срок предложен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички доставени артикули по съответната обособена позиция. 

(12.3.) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

 когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в член (3.2.) от Договора;  

 когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същия подписва копие на документа, като 

поставя име, дата и подпис; 

 когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същия 

подписва копие на документа, като поставя име, дата и подпис; 

(12.4.) Гаранцията или съответна част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 
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задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 

спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

  

 

Член 13. Задържане на гаранциите 

(13.1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията 

за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от  задълженията си по Договора, както 

и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства по 

размер на неизпълненото задължение.  

(13.2.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

 при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълненото не отговаря на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 

основание;  

 при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва подизпълнител без да го е обявил в офертата си или 

ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата си и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

развали договора на това основание. 

(13.3.) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

(13.4.) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 1 (един) календарен ден да 

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с размера й, посочен в 

настоящия Договор. 

(13.5.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 

Член 14. Санкции при неизпълнение 

(14.1.) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при 

несъответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено предмета на договора, без да дължи 

допълнително възнаграждение за това. В случай на отказ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в случай, че и 

повторното изпълнение е некачествено или не е извършено в съответните срокове, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 Ако се касае за лошо или некачествено изпълнение на незначителна част от 

артикулите по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи част от гаранцията за 

изпълнение, съответстваща по размер на стойността на 

некачествените/несъответстващи артикули. 

 Когато се касае за съществено лошо и/или некачествено изпълнение на значителен 

брой артикули, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без 

предизвестие, като задържи гаранцията за изпълнение. 
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Член 15. Неустойки 

(15.1.) При забава на изпълнението на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% върху стойността на неизпълненото в 

срокове задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на 

неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те 

надхвърлят договорената неустойка.  

(15.2.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да внесе дължимата неустойка, в срок от 3 работни дни от 

получаване на писмо-покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банковата сметка на Медицински 

университет-София- Ректорат: IBAN- BG 43 BNBG 9661 3100 1021 01, код BNBGBGSD – БНБ – 

София или в касата на Ректората на Медицински университет-София ет.10,стая 29 всеки работен 

ден от 10,00-12,00ч. и от 13,00-15,30ч. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  извършва плащане след заплащане от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дължимата неустойка, ако такава е предявена. 

(15.3.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора и 

неустойките при забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията по член (11.1.) от договора по 

съответния ред, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не внесе дължимата неустойка по реда посочен в 

член (15.2.) от настоящия договор. 

(15.4.) При системно (два и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно 

поддържане по време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

неустойка в размер на 1 % от цената на договора по член (2.1.) без ДДС. 

(15.5.) При забава в сроковете на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% 

на ден, но не повече от 5% върху стойността на неизплатената в срок сума. 

(15.6.) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в 

по-голям размер, съгласно приложимото право. 

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Член 16. Общи условия, приложими към подизпълнителите 

(16.1.) За извършване на дейностите по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(16.2.) Процентното участие на подизпълнителите при изпълнение на Договора не може да бъде 

различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(16.3.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение 

на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 

предвидените в ЗОП условия. 

(16.4.) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(16.5.) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред 

или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявен в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно 

прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на пълния размер на 

гаранцията за изпълнение. 

 

Член 17. Договори с подизпълнители 

(17.1.) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

 приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

 действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

 при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
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подизпълнителите. 

 

 Член 18. Разплащане с подизпълнители 

(18.1.) Разплащането с подизпълнителите се извършва по реда посочен в членове (3.4.1.), (3.4.2.), 

(3.4.3.) и (3.5.) от настоящия договор. 
 

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 19. 

(19.1.) Този Договор се прекратява: 
(19.1.1.) с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

(19.1.2.) при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 2 (два) календарни дни от 

настъпване на невъзможността, като представи доказателства;  

(19.1.3.) при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

(19.1.4.) при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 

(19.1.5.) в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва подизпълнител, без да е декларирал това в 

офертата си, или ползва подизпълнител, различен от този, посочен в офертата му, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прекратява договора едностранно без предизвестие, като задържа гаранцията за 

изпълнение; 

(19.1.6.)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие при възникване на 

обстоятелствата по чл.118, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП, като не дължи обезщетение за претърпени вреди 

от прекратяването на договора. 

(19.1.7.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 

непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.  

 

(19.2.) Договорът може да бъде прекратен: 

(19.2.1.) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

(19.2.2.) когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните; 

(19.2.3.) при некачествено, лошо и/или неточно изпълнение на значителна част от предмета на 

договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право  да прекрати договора едностранно без предизвестие, като 

задържи пълния размер на гаранцията.  

 

Член 20. 

(20.1.) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 

лице – Страна по Договора без правоприемство: 

(20.1.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените 

към момента на прекратяване доставки и размера на евентуално дължимите плащания, и 

(20.1.2.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 да преустанови изпълнението, с изключение на тези дейности, които може да бъдат 

необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

 да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доставени артикули в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването при условие, че отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и могат да бъдат използвани по предназначение;  

 да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 

предмета на Договора. 
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X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 21. 

(21.1.) 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 на непреодолима сила. 

(21.2.)Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия 

и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(21.3.)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(21.4.) 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. 

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Член 22. 
(22.1.) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена 

при и по повод изпълнението на Договора( когато е приложимо):  

............................................................ 

................................................... 

(22.2.) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).  Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга 

информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, 

свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или 

в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или 

потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни 

въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, 

диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни 

приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, 

независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго 

устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на 

изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на 

придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(22.3.) С изключение на случаите, посочени в член (22.4), Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това 

съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(22.4.) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

 информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; 
или 

 предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

(22.5.) Задълженията по този член се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, 

контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или 

юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от 

страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация 

остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  
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XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 23. Дефинирани понятия и тълкуване  

(23.1.) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се 

придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(23.2.) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

 специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

 разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

 

Член 24.Спазване на приложими норми  

(24.1.) При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен/са 

длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

Член 25. Публични изявления 

(25.1.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнение предмета на този 

Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

 

Член 26. Прехвърляне на права и задължения 

(26.1.) Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора 

[и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 

приложимото право. 

 

Член 27. Изменения 

(27.1.) Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 

ЗОП. 

 

Член 28. Нищожност на отделни клаузи 

(28.1.) В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи 

нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за 

невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече 

нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза 

от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

Член 29. Уведомления 

(29.1.) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(29.2.) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: Медицински университет-София-Ректорат с адрес: гр. София, 1431,  

бул. Акад. Иван Евстр. Гешов № 15, ет.10, ст.20, 21, 22 и 24. 
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Тел./ Факс: 02/ 9152-122 

e-mail: zop@mu-sofia.bg 

Лице за контакт: Христина Бешева- юрисконсулт в отдел „ОП“ 

 

Лицата за контакт от звената-крайни получатели са посочени в Приложение № 1- Пълно описание 

на предмета на поръчката, неразделна част от настоящият договор. 

 

 

 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(29.3.) За дата на уведомлението се счита: 

 датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

 датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

 датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

 датата на приемането – при изпращане по факс; 

 датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(29.4.) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и 

на посочените лица за контакт, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, 

съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 1 (един) календарен ден 

от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се 

счита за надлежно връчено, ако е изпратено на посочените  по-горе адреси, чрез описаните 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(29.5.) 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 срок до 1 (един) календарен ден от вписването ѝ в съответния 

регистър. 

 

 

Член 30.Език 

(31.1.) Този Договор се сключва на български език.  

 

Член 31.Разрешаване на спорове 

(31.1.) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 

прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му 

към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при 

непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

Член 32.Екземпляри 

(32.1.) Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Член 33.Документи, представяни преди сключване на договор 

(33.1.) При подписване на настоящия договор се представиха следните документи: 

 Изискващите се документи по чл.112, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП 

 Декларация за произход на средства по ЗМИП 

 Декларация за действителен собственик по ЗМИП 

  

Приложения: 

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

1.Пълно описание на предмета на поръчката (Приложение №1) 

2.Техническа спецификация по артикули (общо за Медицински университет-София)– Приложение 

№ 1а. 

3.Техническо предложение за съответната обособена позиция от офертата на Изпълнителя  

/Образец № 2/. 

4.Таблица за техническо съответствие по артикули за съответната обособена позиция  /Образец             

2а/ от офертата на Изпълнителя. 

5. Ценово предложение за съответната обособена позиция /Образец № 3/ от офертата на 

Изпълнителя  

6.Таблица за ценово предложение по артикули за съответната обособена позиция /Образец № 3а/ 

от офертата на Изпълнителя  

7. Приложение №1.1. – Договорени количества и цени с избрания за Изпълнител участник за 

всяко звено поотделно. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

Р Е К Т О Р:                  

/ проф.д-р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, дм /                
 

 

 


