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ДОГОВОР  

Ns ..... 1rQ~L~ .................J.24 ~~2016r. 

Днес 	..л.L...2016г., в  гр .~)"~, между : 

1. Ввсше  всеииомореко  учвлище  „Н. Й. Вапцаров ", със  седалище  н  адрес  на  
управление  гр . Вариа , ул. „Васал  Друмев" 73, п .к. 9026, Булстат  129004492, 
представп sшано  от  комодор  проф . д.в .н  Боян  Кирилов  Мелникаров , в  качеството  сн  па  
Началник  и  тлавпият  счетоводитеп  - Милена  Стоянова  Банкова , наричано  по-долу  за  
краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от  една  страна , 

2. „Визикомп " ЕООД , вписаио  в  тьрговския  регистьр  към  агенция  по  
вписванията , сьс  седалище  и  адрее  па  управление  в  гр .Вариа , ул . „Подn. Калитин " бл . 

40, вх .А, an.l1, ЕИК  103520571, представпявано  от  Николай  Дшкитров  Иванов  - 
управител , наричано  ло-долу  за  краткост  ИЗПЪЛНЙТЕЛ , от  друга  страна  

в  нзпълпепие  на  Протокол  Ns 3946108.11.201 бг. за  определяне  на  нзпълпвтел  
чрез  обява  за  събиране  на  оферти  на  общесгвена  поръчка  Ns 9057246/07.10.2016г . в  
Портала  за  обществени  поръчки , се  сключи  настояи lият  договор , като  страните  се  
сnоразумяха  следното : 

І . ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА  
Чл.1 (1) Възложителят  възлаrа, а  Изпышителят  приема  да  извърши  обществена  
поръчка  с  предмет : „Доставка  на  морски  снстеми  за  комунакация ". 

(2) За  краткост  предметът  по  ал .1 ще  се  нарича  „доставка  на  актив". 

(3) Предметът  на  поръчката  по  ая .1 включва  доставка  на  съответната  морски  сисreми  за  
комуникация , ведно  с  осигуряването  на  гаранционно  обслужване . 
(4) Изпълнителят  извършва  доставките  по  ап .1 в  сьответствие  с  клаузите  па  настоящия  
договор , Техническата  спецификяиия  на  Възложителя  и  с  техпяческото  и  ценово  
предложение , които  са  иеразделна  часг  от  насroящия  да •лвор  

II. СРОК  НА  ДОГОВОРА  
i1л. 2(1) Изпълиителят  извършва  доставката , предGлет  на  договора  в  срок  до  30 

(тридесет ) кanендарни  дпн , считано  от  датата  на  сключване  на  договора , но  не  по-кьсно  
от  30. 1 1 .20 I бг ., а  срокьт  за  азпълнение  на  гаранционните  условия  е  мипилryм  12 

(дванадесет ) месеца , считано  от  цатзта  на  прнемо -предавателения  протокол  
удостоверяващ  лрисмането  на  доставката  без  забележки . . 

(2) Мясгото  за  изпvлпсrлгс  на  поръчката  е  гр . Варна , ул . „Васил  Друмев" 73. 

" III. ЦЕНА  НА  ДОГОВОРА  
Чл.3 (1) За  изпълнение  на  доставкага  по  чл. 1 от  настояир3я  договор , Възложителят  се  
задължава  да  заплати  на  Излълнителя , цена  в  размер  на  9 406.50 (девет  хилядв  

Чреэ  Фииоисовия  мехонизьм  ня  fNR и  Иорвежиия  финан[ов  меданиsыи  испаидия, Пихтени 4аliи  и  Иорее2ия, 
доприноwт  зо  нвмапяеоне  но  [оциопнит¢ u ихономичесхите  роэпи vия  и  за  укрепеоне  на  деустрвниите  

f отиошениА  Сьс  стрвните  бенефи 4иенти  в  Fepono. Трите  гтрони  си  сдтруднwот  тясио  С  ЕС  чрез   
~ f k Спорвзумението  эв  Ееропейгхото  ихономичеСхо  простроистео . 
ау~9 	Прогромен  onepomop: Министерство  на  а rопнвто  средо  и  еодите  
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четиристотин  и  шест  лсва  и  петдесет  стотмпки ) лв . без  ДДС  и  11 287.80 (ецинадесст  
хилядя  двсста  осемдесет  и  седем  лева  и  осемдесет  стотиики ) пв . с  ДДС , която  включва  
общата  иена  на  актива , съгласно  Лрипожеггие  2— Ценово  предложение . 
(2) Дейностите  по  насто sдqня  договор  се  заплащат  само  със  средствата , посочени  в  ал .1, 
като  „Цена  на  договора" и  са  с  цена  съгласио  ценовото  предложепие  на  Излъднителя  
(3) За  извършване  на  дейностите , вкточени  в  обхвата  на  настоящия  договор , 
Възложителят  не  дължи  каквото  и  да  е  плащане  при  никакви  условня  извън  цената  по  
an.L 
(4) Финансирането  за  изпълиението  на  договора  се  осьществява  по  проект : 
„Интегрирана  информацио Fffiа  система  за  поддръжка  управлеиието  на  бреговата  зона" 
BG02 „Интегрирано  управление  на  морските  и  вътрешните  води ", съфипавсирана  от  
Финаисовия  Механизъм  на  Европейското  Икономическо  Просгранство  (ФМ  на  ЕИП ) 
2009-20 1 4г. 
(5) Възложителят  дължи  плаща ,ге  сацо  за  действителпо  извършени  и  одобрени  
доставкн . 

IV. НАЧИН  НА  п  ПA1ifAHF.  

Чл .4 Гlлащавията  се  извършват  в  лева  с  ДДС , след  двусгранно  подписан  лриемо - 
предавателсп  протокол  приемането  ua доставката  без  забележки  ма  акгива  по  1ш.1 и  
мздадена  от  ИЗПЪJII3ИТЕЛЯ  и  одобрена  от  ВЪЗIIОЖИТЕЛЯ  фактура . 
Чл .5 Плащанията  се  извърпшат  с  платежно  нареждане , в  срок  до  30 дни  след  издаване  
на  фактурата , по  следната  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  лева : 
1BAN сметка : BG48BUIN70061029001318 
BUIN:BUINBGSF 
Банка : ТБ  Алианц  банк  България  АД  
Градклон /офис : гр .Варна  
Адрес  на  баиката : гр .Варна  
Чл .б  (1) Плащането  се  извършва  при  условията  на  чл . 4 по  следната  схема : 
— финално  ллащане  — в  размер  на  100 % от  цената  на  договора  след  подписап  приено - 

предавателен  протокол  удостоверяващ  приемането  на  досгавката  без  забележкн . 
(2) Фактурата  по  чл. 4 задължително  трябва  да  ст.държа  Ns х  предмет  на  догокОра . Като  
оспование  за  плащане  следва  да  се  посочи , че  „Разходът  е  в  изпълнение  на  JtБФП  Ns 
Д-33-62/13.07.2015 г. „Иптсгрираиа  инфромационна  система  за  поддръжка  
управлението  на  бретвата  зопа" финансиран  по  про iрама  BG02 „Интегрирано  
управление  на  морекиге  и  вьтрепшите  води", сьфинаисирана  от  Финazтсовия  
Механизvм  на  Европейското  Икономическо  Пространство  2009-2014г . 
(3) При  лромяна  в  баиковата  сметка , .по  която  ще  се  извършва  плащането , 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  слсдва  да  уведоми  писмено  и  да  представи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
даипитс  на  новата  еметка  не  по-късно  от  3 (три) дни  от  наетьпвале  на  промяната  Всяко  
ллащапс  по  предходната  сметка , извършено  преди  да  бъде  уведомен  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
за  промяиаrл, се  счита  за  действително . 

V. ПРАВА  Н  3АДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖНТЕЛЯ  
цл .7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право : 
1. да  проверява  изпълпението  на  договора  до  всяко  време , без  да  затрудшша  рабоrата  
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 
2.да  приеме  извършената  работа , ако  тя  съотвстства  по  обем , качество  и  срок  па  
неroвите  изисквания , предвидени  в  17pwroжeнue:Ns1 - Техническо  Предложеиие ; 

л~ wыа~ 	'lрез  Финвнсавия  мехониэпм  но  ЕИП  u Нореежния  финоиС00 мехомиз iм  Иrnондия, Пихтенщойн  u Hopeerun, 
donpuнotяm зо  номоаяеоне  но  социопиите  и  ииономическите  раэлwия  и  за  уирепввие  но  деустронните  
от 	ы  иошения  с  строните  бемеФициенти  е  Еорооо . Трите  етрони  пг  сътрудиичот  тясно  с £С  чреэ  

1~ • ~Ј  Спорозумението  ао  Ееропейсиото  инономиvесио  простронстео . 
~q~~4" 	Проzрвмен  опервтор : Министерстео  uo онопнотв  гредв  & оодите  
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~еме  извършената  работа , ако  тя  ис  еъответства  по  обем , качество  и  срок  на  

~неквания  и  не .моцсе .дБатьде~сорщаца ,в .сьотвегртвие  с  указанията  му ; 
4. да  изисика  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  всякаква  иагш =пга  нифорцапия , свързана  с  предмета  
на  насroящня  дотовор  и  с  неговото  изпълнеике ; 
5. с  писмо  да  указва  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  необходммостта  от  предпркемапс  ца  деiiствия  
за  решаването  ка  възникналите  проблеми  в  хода  на  изпълнение rо  на  договора ; 
б . да  прави  рекламаqин  за  явик  недостатьци  на  доставения  актив  н  7 (седем ) дневсн  
срок  от  подписването  на  прнемо -предавателеи  протокол , а  за  скратя  иедосгатьци  - при  
откраването  им , мо  не  пo-късво  от  изтичаке  на  гаранционния  период . При  откриване  на  
недосгатьци  се  подписва  коистатикен  протокол  от  двете  страни . 
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  нма  право  да  упълвомоши  свой  представител  ца  гb представлява  
прсд  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , в  т .ч . да  подписва  всякакви  документи ; книжа , протnколн  и  др . 
Ил. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  задъroкава : 
1. да  заТгдят +  ва  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  възиаграждеике , в  срока , размера  u по  реда , 
определеик  в  настоящня  договор ; 
2. да  предоставв  на  ИЗГfЬJПiИТЕЛЯ  всячкн  необходнми  докумеггги  за  правиiното  
излъикенне  на  поетите  с  настоящия  догоюр  задължеиия ; 
З . да  осигури  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  съдействието  и  ииформаnията , необходими  му  за  
качественото  изпълнение  на  работата ; 
4. да  ниформира  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  всички  nречки , възиикващи  в  кода  на  
изпълнението  на  работата , вюцочително  ако  нзпътгепнето  па  договора  ще  бъде  спряно  
или  предстои  да  бъде  прекратено ; 
5. да  покаже  на  ИЗПЪЛНИТFJIЯ  местата , на  които  да  се  хзвършн  доставката  на  актива  
и  да  осигури  достьп  до  обекта ; 
б . да  получи  х  приеме  доставепня  актив  в  срока  по  този  договор  и  качество , отговарящо  
ва  офертата , чрез  подписване  на  приемо -предавателен  протокол ; 
7. да  съхранява  м  поддържа  доставения  актвв  в  съответствие  с  инструкш iите  на  
произюдхтелите , предоставени  от  ИЗПЪJIНNГЕЛЯ ; 
8.да  не  разпрострапява  под  каквато  и  да  е  форма  всяка  предоставени  му  от  
ИЗПЪЛНИТЕ JIЯ  икформация , имаща  характср  на  тьрговска  тайни  и  мзричпо  
уломената  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  като  такава  в  представената  от  вето  оферта  
9. да  запознае  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  с  всички  конкретЕпа  изисквания  по  повод  изпълнеиие  
прсдмета  на  доroюра , свързаии  c Проекrа  u еъфинансиращата  го  програма . С  оглед  
качествено  н  точно  излълнение  на  предмета  на  доroюра , ВЪЗЛОЖИТЕ ,ПЯТ  е  длъжен  
да  окаже  необходхмото  сьдействке  на  ИЗПЪЛHI31'ЕЛЯ , като  ирецьставя  лълва  н  точна  
информацня  по  поюд  на  Проекта  м  програмата . 

v1. IIPABA И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ЯЗЛЪJtННТЕJцI 
Чл . 9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право : 
1. да  получи  утоюреиата  цена , съгласно  условията , определени  в  пастоящия  договор ; 
2. да  получава  от  ВЪЗЛОЖИТ FJIЯ  еъдействие  и  информация  при  извършване  на  
дейносгите , предмет  на  този  доroюр ; 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  пяма  право  да  се  позове  па  незнание  и/или  непозцаване  на  
дейносгите , свързани  с  изпышеике  на  предмета  на  догоюра , пораци  която  причкна  да  
иска  нзменеике  или  допълиепне  към  сьщия . 
Чл .10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава : 
]. да  изпълнява  качествено  дейностите  и  задьлженията , поцробно  оиксани  в  
Прwгожение  №1 - Техниаеска  Лредложение  при  условията  и  сроковете  па  настоящия  
догоюр , в  т .ч . всичкн  общи  м  специфични  изисквания  към  доставкати . 

Чреэ  Фииоисоеия  м[хониэъм  ио  FИП  и  Нореежния  финоисое  менонизлм  Нсландид , Пихтгищайн  u Нореееия, 
доприноат  ю  намамеане  но  социапиите  и  инономичесиите  роэпичия  и  зл  ухрепване  иа  доустроннитг  
отношенил  се[ етроните  бене¢иуиеими  е  Fepona. Трите  страни  tu сьт0Удниvат  тясно  с  ЕС  чреэ  
Спороэумението  30 Ееропе tlското  иноноишчесио  проетромстео . 
Протрамгио rкротор : Миниспкрствоноанолнотаередоииодимг  
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2. да  ипформира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  всички  възникиапн  проблеми  в  хода  ва  
изпълнението  и  за  ире ,цграетите  мерки  за  тяхното  разрешаване ; 
З . да  отс '[ра[гнва  иосочените  от  ВЪЗЛОЖИТ FJIЯ  недостатьци  н  пропуски  в  
изны [нението  за  своя  сметка ; 
4.да  се  придържа  към , всички  приложими  нормн , закони  и  подзаконови  нормативпн  
актове , имащи  пряко  отноше [[ие  кьм  изпълнението  на  догоюра ; 
5.да  не  попзва  възмездно  правата  върху  прецмета  на  догоюра  без  прецваритегно  
сътласие  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ; 
б . да  вземе  вс[tчки  необходами  мерки  лицата  от  екипа  му  и  подизпълнителите  му  да  не  
използват  по  никакъв  вачин , вкточително  за  свои  нуждн  илн  като  разтласяват  пре :[ 
третх  лица , каквато  и  да  било  информация  за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , неговн  слухсатели  или  
коптрагенти , станапа  им  азвесгна  прн  или  по  поюд  изпът [ението  иа  тозн  дотовор ; 
7. да  действа  лоялио  и  безпристрастно  в  сьответствие  с  правилата  ва  професаоналната  
етика , както  и  с  пеобходимата  дискретиост . Той  е  длъжен  да  се  въздържа  от  пубдичг [и  
изявлепия  относно  характера  na проекта  и  дейвостга , която  извършва , ако  не  е  изрично  
упълноюощен  аг  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , както  н  от  дейиости , които  влизат  в  противоречие  
сьс  задълженнята  му  по  настоящия  догоюр ; 
8. при  спира [[е  от  пронзводство  па  конкретен  модел  на  компонент  яа  актива  по  чл . 1, 
конкретизиран  по  вид  /тьрговска  марка / в  Прwгожемие  .ЛГ  1- Техническото  
предложение  и  Лр zиюжение  ) 2— Ценово  предложение , да  достави  актуалния  модел  с  
аналоги =ши  и  по -добри  техническн  параметрн , на  едини =п[а  цена , не  ло-висока  от  
посоченыта  в  ценовото  предпоженае  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  
удостоверява  спиравето  от  производство  с  писмено  потвърждение  от  произюдителя  
нлн  еквивадевтен . 
9.С  лглсд  изпълнегпие  на  поетите  от  Възложителя  авгажимептн  за  разгласявапе  на  
факга , че  Проекст ,т  се  сьфинаисира  от  Финансовня  Мехагпtзъм  на  Европейското  
Икономическо  Прсгсгранство  2009-2014г., Възложителат  сдедва  да  упол[енава  
финансовия  принос  във  всяка  ииформацня , доклади  и  документн  по  Проекта . В  тази  
връзка  Изпъ -[иителят  псема  задължението  във  всеки  документ , сьставен  във  връзка  с  
илв  в  изпыг [гсш3е  на  настояцшя  дотовор , да  се  сьдържа  следното  заявление : „ L1рез  
Финалсовин  мехапиsъ.м  на  ЕИЛ  и  Норвежкия  фимансов  .иеханиsъм  Исладнин , 
Лихтем tqайн  и  Норвегин , допринаснт  sa намалявтге  гга  сориапиите  и  икономическите  
раzгичия  и  sa укрепетге  на  двустранните  отношемце  със  страните  бенефициенти  в  
Европа . Трите  страгги  си  сьтруднггчат  тясмо  с  ЕС  чрез  Спораsумеггието  sa 
Евроnейкета  икономическо  пространство . Праграмен  оператор : Министерство  гга  
околната  среда  и  водитс . ". 
10.Да  спазва  всичкн  действата [ нормативни  актове , регламентаращи  съответната  
дейнссг  от  предмета  па  обществената  поръчка . 
11.Да  осигурн  пълно  гараиционно  обслужване  на  акгива  за  минимум  12 (дванадесет  
месеца ), считано  от  датата  па  подписване  на  приемо -предавателнен  протокол  
удостоисряващ  доставка . 
12.За  иериода  по  т.11 да  оси ryри  архив  /вли  регисrьр/ на  проявили  се  дефекти  вли  
другн  проблеми  при  фуикционирането  на  акrива , включателно  анализ  на  причвните  за  
тях[[ата  поява , предпрйетв  действия  за  отстраняването  им  н  предложения  за  
предотиратяването  настьпванет  на  пови  rакива  или  сходни  дефекти  н/ила  проблеми . 
13. Да  сиази  всички  обц [и  извсква [[ня  към  доставката  сьгласно  изисквапвята  на  
Възложиг  еля  описани  в  llрцлож 'ение  Л"ч  3 - Техническата  спет/ификауия ; 
14. Да  спазва  изисквагп tята  и  да  осигурява  изпълнение  на  мерките  за  ннформация  и  
публичност  по  Програма  BG02 „Интегрирано  управлеиие  на  морските  и  вътрешните  
юдн ". 
aлwrw~ 	Чреэ  ФиноиNеиw мехониэъм  NO ЕИП  u Иореежиин  Финои[0в  механvsем  мГЛоидия, Лихтеищойн  и  нореетия , 

j.T~\Q С 	долриносят  Jo јюмоляеане  HO соци0лиите  U икомоМиУеаите  po.L1WW и  зо  укрепеане  на  доустронните 	. 
lS 	g отношения  сы  стртготе  бемеФиуиенти  в  Еертю . Трите  апрони . W[Dmpydнuvom тясно  с  ЕС  чрсз  

Спорозумеиието  Зо  ЕвропейСкото  иконо r.+ичпхо  Про[троиств 0. 	 ' 
Прогромеи  оператор : Министерстео  но  околиото  гредо  и  вОдите  • 
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15. 1lри  проверки  на  място  от  страна  на  Възаожителя , Сергифициращия  оргап  и  
Одитяращия  ортан  да  осигури  лрисьствиего  на  негов  представител , както  и  да  
осы ryрява : досгьп  до  помещения , преглед  на  длкументн , свързани  с  изпъзшсгшсто  на  
възложените  дейности ; 
1 б . Да  изпълнява  исрките  н  препоръките , съдържаГци  се  в  локладите  за  проверкн  па  
МЯСГО ; 

17. Да  сьхранява  всични  документи  по  нзпълнението  на  този  договор  за  иериод  от  3 
годиии  след  датата  на  приключване  и  отчитане  на  програма  BG02 „Иптсгрирано  
управление  на  морските  и  вътрешните  водн"; 
Чл .11 (1) С  подписването  на  насroяпцгя  договор , Изпълнвтелят  декларира , че  е  
запознат  с  дефиницмите  на  „нередност" и „измама", както  следва : 

- ,,Нередкост  е  всяко  нарушение  на  разпоредба  на  лравото  xia Европейската  
общиост , в  резултат  на  действне  и:ги  бездействие  от  икономически  оператор , което  
има  или  би  июало  ефект  на  нанасяне  на  вреда  върху  обпщя  бюджет  на  Общностите  
илн  на  бюджетите , улравлявани  от  тях , посредетвом  намалявапето  нли  загубата  на  
приходи , произтичащи  от  собствеии  ресурсн , събирани  мепосредствено  от  името  па  
Общиостите  или  посредством  извършването  на  неоnравдан  разхлд . 

- ,,измама  (ло  отношенне  на  разходи ) е  всяко  умицшенл  действне  или  бездействие , . 
свързано  с  използването  или  представяне rо  на  фадшмви , грешни  или  непътп 3 
изявления  или  докумеитв , което  води  до  злоупотреба  или  неправомерпо  
присвояване  на  средства  от  обпгия  бюджет  на  Европейските  общносги  или  от  
бюджети , управлявани  от  илн  от  името  иа  Европейските  общности , укриыане  на  
шсфорнация  в  нарушенне  на  копкретио  задължение  със  сьцtия  резултат ; 
използването  на  такива  средства  за  раз.шчии  цели  от  тези , за  които  те  първоначатго  
са  бяля  отпуснати . 

(2) Изпълнителят  е  длъжен  да  възстанови  всички  суми  по  нередности , консrатирани  по  
повод  изпълненме  на  дейлостите  по  този  договор , заедно  с  дължимата  закониа  лихва  и  
другн  нелравомерно  полvчени  средства . 
(3)Изпълнителят  е  д,iъжен  да  запозиае  своате  служители  с  опрелелениего  за  
„нередност " и „измама " съгласно  Регламент  2988195, както  и  да  доклаш +а  за  възникнали  
нередности  пред  Възложителя  сьгласно  утвърдената  от  Възложителя  процедура  за  
работа  с  нередносги . 

VII. ЛРКЕМАНЕ  HA ИЗВЪРШЕННТЕ  PABOTH 
Чл .12 (1) За  приемане  на  изпълпението  на  досгавкаrа  по  чл . 1 се  лодписва  двустраннен  
приемо -предавателен  протокол , в  който  се  удостоверява  съответствиетл  ыа  лълното , 
качествено  и  в  срок  кзпът reние  на  изискванията  па  Възложителя . 
(2) Изпълнението  на  доставката  no чл . 1 може  да  пе  бъде  прието  изцяло , клгато  са  
налице  некачесгвено  н/нли  лошо  издълнение  на  отделнн  задълження  по  да  овлра  от  
страпа  на  Изпълнителя  и  могат  да  се  предприемат  действната  по  чл .12а . 
Чл . 12а. (1) Рекламации  за  явви  недостатьци  на  доставепня  актив  се  правят  н  момевта  
на  предаването  и  приемаието  й  от  Възложителя  или  негово  упълномощено  лиие . 
(2)Когато  Възложителят  устаиови  скрити  недостатьци  и  дефекти  ва  досiзвепия  н  
лриет  актив , той  има  право  да  иска  от  Издълнителя  да  бъде  съставен  консгативеп  
протокол . В  този  случай  Изпъпиителят  е  длъжен  да  замспи  за  своя  сметка  
пекачесгвения  актев  с  качесгвен  такъв , в  срок  определен  в  тозн  протокол . 
(3)При  отказ  на  Изпълнителя  да  участва  в  съсгавянето  на  протокола  по  предхоцната  
алинея  Възложнтелят  сьставя  протокола  а .мосroятелно , като  изпраща  копие  тг  нето  на  
Изпьлнителя . 

¢д.аиW 	Чреэ  Финансовия  мехониэим  но  ЕИП  u нореежхия  финоисов  меrониэьм  Испоидия , /lихтенWоDи  и  Норвегия, 

доприногит  эо  номвялвоне  но  социопиите  и  инономичесхите  раэпичия  и  зо  унрепвоне  нв  двустраините  
omuoweuuR слс  строните  бенефиуиенти  в  Европо . Tpume страни  cu сътрУдничот  тясно  с  FC чре9 

D. ;~,~ р~ Спороlумението  30 Ееролейското  иномомическо  прогтроистео . 
qy,e  ~9 	Лроzрвмеи  оперотор : Минигтерстео  нв  окwното  средо  u еодите  



~С  ёёа  
grants 

(4) При  опсаз  на  Изпълнигеля  да  замени  некачесrвеш3я  актив  сьгласио  протокола  по  an. 
2 илв  ап . 3, Възложитег wт  не  цыгжи  цената  за  нея  н  начистдза  сьответките  неустойки  
по  чл .18. 
(5)Изпълнителят  иавърпп iа  замяната  на  некачествената  техника /оборудване  за  своя  
сметка , без  Възложителят  да  дължк  доиьлаитсгшо  за**лА~ЯRе . 
(б) При  частично  неизг iълнение , некачествеко  и/или  лошо  издълнение , както  и  при  
неотстранени  нелостатьцн  и  при  забавено  взпълвение  се  начисляват  съответните  
неуСтйки  по  чл . 18. 

VIII. IIРЕМИНАВАНЕ  НА  COSCTBEHOCITA И  РИСКА  
Чл.13 (1) Преминаванет  на  собственоспта  върху  актива  става  в  момента  на  
подписваиет  на  приемо -ирецавателен  протокол  по  чл . 12, ал . 2 от  ВЪЗЛОЖИТЕ JцI. 
(2) Рискът  от  довреждаке  или  погиване  на  актива  в  следствне  на  пожар , паводнение  и  
незавършени  ремонтнн  дейности - се  носи  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 
(3) Рискът  от  погиване  или  повреждане  на  компонент  от  актива  по  време  на  транспорта  
до  помешенията , както  и  по  нреме  на  работага  на  служителите  па  ИЗПЪЛНИТЕЛ SI, се  
носи  т • ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

IX. ГАРАffijИОННИ  УСЛОВИЯ  
Чл. 14 При  консгхгирани  от  ВЪЗЛОЖИТЕПЯ  недостатьцн , повредн  н  дефехти  на  
актива  - предмет  на  поръчката  след  додписан  приемо -предавателен  протоко .z, 
ИЗПЪЛ IIИТЕЛЯ  се  задължавада  отстранк  съпцпе  за  своя  сметка . 
Ял. 15 (1) Срокьт  за  взпълнение  на  гаранционните  условия  е  минимум  12 (дванадесет ) 
месеца , считано  от  цатаrа  на  приемо -предавателения  протокол  удостоверяващ  
приеманего  на  да .~таккаг  а  без  забележки . 
(2) При  вvзникиan пробдем , изиваните  от  Възложителя  срокове , са  както  следва : 

- за  реаин iия  - 24 (двадесет  и  четири ) часа  от  уведомяването  за  възникнал  
проблсм ; 

- за  оп  граняване  на  проблем  - до  5 (пет) работни  дня . 
(3) Когато  е  необхwlим  ремонт  в  сервиз  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , транспортьт  до  сервиза  и  
обрагно , както  и  всички  цруги  транспортни  разходи  във  връзка  с  осъществяване  на  
гаранционната  отговорност , са  за  сметка  на  ИЗПЪJIIiLТГЕЕЛЯ . 
Чл.1б  ИЗПЪЛНИТТ•.ЛЯТ  гарантира  възможност rа  за  нормална  експлоатация  на  
доставеиия  актив , указан  в  1lриложение  ]k] - Техническо  Предложение , от  датата  на  
приемо -преланателен  протокол  при  спазване  на  условията , олисани  в  гаранционната  
карта . 
Чл.17 (I) Всички  дефекrи , които  не  са  причинени  от  неправилио  действие  на  
служители  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , се  отстраняват  от  и  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
(2) В  слryчай , че  се  установи  екрит  недостатьк , довреда , дефекг  или  проблем  (за  които  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  бил  уведомен ) в  рамките  ua гаранцнонния  срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  
е  длъжен  ;ta ru отстрани  или  замени  некачесгвения  компонент  на  актива  с  нов  със  
сьщите  или  по -добри  тсхtшчесни  дараметрн , ако  кедостатькът  то  правн  неroден  за  
използване  по  предпазначение . Всички  разходи  по  замяната  са  за  еметка  на  
ИЗПЪЛНИТ l;.11Я . 
(3) В  случай  на  причиняване  ва  вреца  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  поради  причина , дължаща  се  
на  доставеи  некачесгвен  компоиент  от  актвв  (като  отклонението  от  качеството  е  
констатирапо  при  употребата ), И3ПЪЛНИТF,ПЯТ  се  задължава  за  своя  сметка  да  
възстакови  причинената  вреда . 	` 

mawvaь~ 	Чрез  ФинтКоеиА  мехоиизам  но  ЕНЛ  u норвежхия  Финангов  мехониэам  Ниандия, лихтенигойи  и  Норое2иА. 	~ 

~.R'~~О  S~ ~ 	доприносят  зо  номоллеоне  но  соЧиопните  U имономичесныте  раsпичия  и  30 унрепеоне  но  деустронните 	г ,:# 
отношенил  сес  строните  бенефиииеими  a Ееропо . Tpume гтрони  си  сетрудничот  тягиа  г  ЕС  чреs 	3  
Сnорозумсиието  зо  Еоролсйргото  инономичесно  простронстео . 
Лроzромен  оператор : Министерстео  но  онолното  средо  и  еодите  
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итв  на  гаранционния  срок  Изпълнитепят  е  длъжеы  да  отСграпи  вvзникнал  
проблем  с  доставения  актив  в •срок .лгю .5..(ueF).,работни  дни  след  получаване  на  
уведомление  от  Възложителя . 
(5) Уведомленнето  по  предходната  anинея  се  изпраща  от  упълномощения  иредставител  
на  Възложителя  по  елехтронна  поща , факс  или  офнцваяно . 
(б) Когато  е  необходим  реюонт  в  сервиз  на  Изпъэпштеля , трансиорrьг  до  ссрвиза  н  
обратио , както  и  всички  други  транспортвн  разходи  във  връзка  с  осьщес •гвяваие  на  
гаранционната  отговорноет  са  за  сметка  на  Изпълинтеля . 

х.lІЕустойки  
Чл .18 (1) Прн  забавяне  на  доставката  на  актива  до  10 (десет) дни  включително  елед  
договорення  срок , ИЗПЪЛНИТ FЛЯ  дължи  на  ВЪЗЛОЖИТЕ JIЯ  пеус i•ойка  в  размер  на  
1 о/о  (един  процеит ) от  цената  на  договора  с  вкiпочен  ДДС  за  всекн  дсн  забава . 
(2) Забава  на  доставката  с  повече  от  10 (десет) дии  след  договорения  ерок  се  счита  за  
пълпо  неизпълнение  на  доroвора , за  което  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
неустойка  в  размер  на  25% (двацесет  и  пет  процеита ) от  цената  на  договора  с  ДДС . 
(3) При  частично  неизпълиение , некачествено  и/или  лошо  изпълнение  на  отделни  
задължения  н/или  деliности  по  договора  от  страна  на  Изпълни •геля , същият  дължи  на  
Възложителя  неустойка  в  размер  до  25% (двадесет  и  пет  процен •га) от  цспата  по  чл . 3, 
a,i. 1 с  включен  ДДС , в  зависимост  от  сreпеита  на  неизпълнението . 
Чл.19 Изггг•пнителят  не  дължи  неустойка  sa забава  или  за  не•гочното , некачествент •о  
и /или  непълиото  излълнение  па  задълженията  си , ако  докаже , че  това  неизпъгшение  е  
пряко  следствие  от  неизпълнение  на  задълженията  па  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  н , че  
И3ITbJII-IИТЕJIЯТ  не  е  могъл  по  какъвто  и  да  е  начин , прсдвиден  в  договора  или  
разрешен  от  закона , да  излълни  своите  задълженхя . 
Чл .20 Ако  вредтлте , претьрпени  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  са  в  по- гbлям  размер  сп  
неустойката , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  търси  по  сьдебеп  ред  обезщегенне  за  
разликата , в  сьответствие  с  обпш •ге  правила  па  гражданското  закоподателство . 

XI. ДОГОВОР  ЗА  IIОДИЗПЪЛНЕНИЕ  
Чrt.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  спазва  разпоредбите  на  75 от  ППЗОП  в  
случай , че  прн  изпълнение  н2 поръчката  е  посочип , че  ще  използва  подизпълнител / 
подизпълнителм . 
(2) В  срок  до  3 двн  от  сключването  иа  договор  за  подизпълнение  хли  на  попътштслно  
споразумение  за  замяна  на  посочен  в  офертата  подизпълнител  изггьлнителят  изпраща  
когше  на  договора  unu на  допълнителното  споразумение  на  възложи •геля  заедно  с  
доказателсгва , че  са  изпълнени  условнята  по  чл . 66, ап . 2 н  11 ЗОП . 

XII. ПОВЕРИТЕ JIIiОст  
Чл .22 Страните  приемат , че  получените  от  тях  лиtпш  данни , за  це,штс  ла  този  договор , 
подлежат  на  специална  закрила  сьгласно  Закона  за  затвта  на  личиитс  данни . Сгргипгге , 
включително  техгш  служи lеэш  и  подизпълнитеэш , се  задължават  па  спазват  
изискванията  за  защита  на  тшчвите  данни  съобразно  разпоредбите  на  чл. 37 от  
Уегламент  на  Комисията  Ne 1828/08.12.2006 г. и  Закона  за  запцпа  на  лични •ге  дании . 

XII1. НЕРЕДНОСТ  И  КОПФЛИКТ  НА  ШIТЕРЕСИ  
Чл.23 Страните  декларират , че  няма  конфликг  на  интереси  по  повод  настояпдия  
поговор  н  всяка  от  тях  се  задължава  да  пРедприеме  пеобходимите  мерни  за  избягването  
му , както  и  да  уведоми  другата  страна  относно  възпикването  на  обетоятепстно , което  
nредизвнква  илн  може  да  предизвика  подобен  конфликт . 

м+вг. 	Чреа  Финансоеw мгхониэ sм  fю  ЕИЛ  и  Иореежиw Финоисое  ме.vонизем  Испандия , /7ихтеищайн  и  Иороеzия, 

✓; 	допримагят  Зо  момоПяеоне  ио  социопните  и  ихономwесните  разлwия  и  sa уирелеоне  но  доустранните  
отиоwения  cnc гтраните  бенефициеити  е  Ееропа . Трите  страни  cu сетрудиичат  тясио  с  ЕС  vреэ  
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Чл.24 Конфликт  на  интереси  е  г iалице , когато  за  безприсграстното  и  обективио  
излълхекше  на  фvикииите  по  настояшия  догоюр  на  която  и  ца  е  страна  х/или  лицс , 
може  да  въsпикне  съцггение  поради  дричнт i, свързани  със  семейството , емоциоиапния  
живот , пwгитическата  или  нациопалната  прннадлежпост , иконолпически  интереои  unu 
цруги  оби tи  иитереси , които  страиата  и/или  лвцето  има  с  друго  лиде , еъгласно  чл . 52 и  
чл. 82 от  Рсгламемг  1605/2002 г., относно  финансовите  разпоредбн , приложгицг  за  
обшвя  бюджет  на  европейската  обп tност , изменеи  с  Регламеит  на  Съвета  (ЕО , Евратлм ) 
№1995/2006 г. 
Чл.25 ВЪЗlIОЖИТЕ IIЯ  има  право  да  прекрати  Договора  без  предизвестие  и  без  да  
изплаща  каквато  и  да  било  обезшетення , в  случай  на  нередност  от  страна  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  като  подозренне  в  измама  съгласно  чл .1 от  Конвенцията  за  защита  на  
фиггансовите  интереси  на  L'вропейските  общности , коруггцнонни  действия , участие  в  
престъпни  оргаtшзации  хли  всякакви  други  пеправомерни  действня  в  ущърб  на  
фивагтсовите  интереси  на  Европейскнте  общности . Това  условне  се  отнася  и  до  
партньорите , подизпълнителите  и  дрецставителите  на  нзлълвятеля . 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА  
Чл .26 (1) Настояи tият  договор  сс  прекратява : 
1. с  изпъгшеннет  му  в  срока  по  чл .2, ап .1 от  договора ; 
2. прн  смърт  или  поставяне  лод  запрешение  па  ИЗПЪЛН I-П'ЕJ1Я ; 
З . когат  взпълнениего  на  предмета  на  доroюра  сгане  невъзможио  порадн  причини , 
независеп tн  от  страггите  по  цоговора ; 
4. по  взаимво  сыласие  на  страните , изразено  в  писмена  форма  
5. е  необходи .мо  съшествено  изменение  на  поръчката , което  не  позволява  договорът  да  
бъде  измснен  на  основавие  чл .116, ал .1 от  ЗОП ; 
6. се  устаиовн , че  tio врсме  на  провеждаве  на  поръчката  за  взпълнителя  са  бипи  налиие  
обстоятелства  по  чл .54, ал.1, т.1 от  ЗОП , въз  основа  на  коато  е  следвало  да  бъае  
отстранен ; 
7.поръчкаrа  не  е  следваг tо  да  бъде  възложена  иа  изпыингтеля  поради  наличне  на  
нарушение , постпновено  QT Съда  на  Европейския  сьюз  в  процедура  по  чл . 258 ДФЕС . 
(2) Възложитслят  има  право  да  прекрати  договора  едностранно  без  предизвестие , 
когато : 
1.изпълнението  па  досгавката  е  забавено  с  повече  от  10 дни ; 
2.изпълненнето  пе  отroваря  на  техническата  епецификадия  за  изпъ rпгение  на  
поръчката , и  на  техгпгческото  предложение  на  Изпълнителя ; 
З . ИЗПЪJIНИТЕЛЯТ  използва  лодизпълнител , без  да  е  декларирал  това  в  офертата  си , 
илн  използва  подизпълнител , който  е  различен  от  този , посочен  в  офертата  му ; 
4. при  въвиикване  на  обстоятелсгвата  по  чл.118, ал .1, т.2 или  т.3 от  ЗОП . 
(3) ВЪЗЛОЖИ 'ГЕЛЯТ  не  дъпжи  обезщетенне  за  претьрпените  вреди  от  прекратявапето  
ua договора . 
Чл .27 Всяка  от  сграгпгге  може  да  развалн  доroвора  в  елучаите  при  условията  и  
послсдиците  на  чл. 87-88 от  Закона  за  задълженията  и  договорхтс  с  отправяне  на  
пнсмено  пре,qупреждение  от  изправната  страна  до  нензправната  гг  определяне  на  7 
(седем ) цневен  срок  за  изпьл tгение . 

XV. СЪОБЩЕНИЯ  
Чл .28 (1) Всичкн  ст,общевия , предизвестия , уведомления , искаиня  или  съгласия , както  
и  цялаrа  офнциазна  кореспонденцня  евързани  с  изпълнението  на  този  дотвор  и  
разменяии  между  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  ИЗПЪ7IIiИТЕЛЯ  са  валидпи , когато  са  излратени  
в  писмеп  вид  по  пощата  (с  обратна  разписка ) на  адреса  на  сьответната  страна  или  

Чрез  Финажооия  мехпнизам  но  Еип  u мореежкил  Финоиtое  ыехониз o-и  иtпоидид, лихтеищойн  u Hopeuup, 	, 
даприносят  зо  номппяеоне  на  социолните  и  икономwесиите  роэМиия  и  зо  уирепеоне  но  деустронните 	I + 
отиоwеиия  сы  строните  бенефициенти  е  Ееропо . Трите  рпрони  cu сатрудиигот  тярю  С  ЕС  чреэ 	l 
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чрез  куриер , срещу  подпяс  q[а  прдебсад tпга  страна , ло  електрониа  поща  или  
по  факс . Съобщеннята  или  уведомленията , получени  след  17:00 часа  или  па ryченн  в  
неработен  ден, ще  се  считат  за  получени  в  следващия  работен  ден . 
(2) Валиднн  адрееи  за  приемане  на  съоо"щеиня , евързани  с  настоащия  до roвор  са : 
За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : 
Адрес : гр . Варна , ул . „Васил  Друмев" Na 73, тел . 052/552240 Факс : 052/303163 
За  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 
Адрес : гр .Варна , бул . „Сликница", бл .147, ап .19А, тел . 0521600380, Факс : 052/611513 
(3) При  промяна  на  даннкre по  ап. 2 веяка  от  странвте  е  дrrьжиа  да  уведоми  другата  в  
тридневен  срок  от  настьпване  на  промялата . 
(4) За  дата  на  съобщението  се  смята : 
1.датата  на  предаването  - при  лично  предаване  на  сьобщението ; 
2. датата  на  пощенското  клеймо  на  обратната  разписка  - при  изпращане  по  пощата ; 
3. датата  на  получаването  - при  изпращане  по  факс ; 
4. датата  на  електроиното  съобщение  (е-mail) - при  изпращане  по  електроппа  поща ; 
(5) При  преобразуване  без  прекратяване , промяна  на  наименова tшето , 
правноорганизациоиката  форма , седалището , адреса  на  управление , предмета  на  
дейност , срока  на  съществуване , ортаните  на  управпспие  и  предсгавителство  на  
Изпълнителя , същият  се  задължава  да  уведоми  Възложителя  за  промяната  в  7-дневен  
срок  от  вписването  й  в  съответиия  регистьр . 

XVI. ОБЩИ  РАЗПОРЕДБЯ  ' 
Чл .29 Страните  по  настоящия  договор  ще  решават  споровете , възникнали  при  и  по  
повод  изrгълиеикето  на  договора  или  свързани  с  договора , с  нетното  тьлкуване , 
недействителност , неизпълнение  или  прекратяване  по  взанмно  еъгласие  в  с  писмеаи  
споразумеиия , а  прн  не  лостигане  на  сьгласие  въпросът  ще  се  отнася  за  реигаване  пред  
компетентпия  еъд  на  теряторията  на  Република  България . 
Ид.30 Иа  страните  по  договора  е  известно , че  предоставенаrд  им  инфорлгация  u 
документацня  е  предназначена  едикствено  за  нуждите  на  настоящия  договор  и  се  
задължават  да  използват  сьщата  едикетвеко  за  нунсдите , за  които  е  предназначекка , като  
не  я  разпространяват  на  трети  лица . 
Чл31 За  неуредените  в  договора  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на  действащото  
българско  законодателство . 
Чл .32 Ако  друт  не  е  уточнено , диате  в  този  договор  се  считат  за  капендарни . 
Чл.33 Когато  в  хода  на  изпътгение  на  работата  по  до iroвора  възникнат  обстоятслства , 
изисквапщ  съставяне  на  двусrрапен  констативен  протокол , заиктерёсовапата  страна  
огправя  до  друтата  мотивирана  покана , с  рбозначено  място , дата  и  час  ва  срсщата . 
Уведомената  сграна  е  длъжна  да  отговори  в  iрхдневен  срок  след  това . 
Чл.34 Когато  в  тозн  договор  е  предвидено , че  определено  действне  unu отговорпост  е  
за  сметка  на  ИЗПЪЛИИТЕЛЯ , то  разходите  за  това  действие  или  отговорпост  пе  могат  
да  се  искат  от  ВЪЗЛОЖИТ -ЕЛЯ  като  додълнение  към  Цената  за  изпълпевие  па  
аюговора . 
Чл35 (1) Всяка  от  страните  no договора  е  длъжна  незабавло  да  уведоми  другата  страна  
при  промяна  на  банковата  cu сметка . 
(2) Прн  липса  на  незабавно  уведомяване , плащането  по  еметката  се  счита  за  вапидео  
извършено . 
Чл36 Нищожносrга  на  някоя  клауза  от  договора  нли  на  допълнително  угонорени  
условкя  не  води  до  икщожност  на  друга  хлауза  игш  на  договора  като  цяло . 

~~+нv 	Чреэ  Финонсоаия  мехониэьм  на  ENR u Нореежиия  ¢инт¢оо  мехонивлм  Испаидия , Пгдгтенщойн  u Hopoerun, 
доприносят  sa намапяеоне  на  wциапните  и  инономи vеагите  розяииия  и  зо  унрепеоне  но  деустраините  

SCf° 	 атношения  саг  гтроните  бенефициеити  ( Ееропо . Трите  етрони  ги  сетрудничот  тясно  г  ЕС  чрез  

~ ;'.~ ~ Спороэумението  эа  Ееропе&чгото  инономwесно  пространстео . 
д̂   Г +~ 	Проzромеи  оператор : Министерство  но  охопиото  среда  u еодите  г w. на  
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Настоящият  догонор  се  Сьетави  и  подпвса  в  три  едгюобразни  екземпляра  — два  за  
ВЪЗIIОЖИТЕЛЯ  и  едки  за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  съдържа  следиите  документи  
(приложення ), като  нсразде .-гна  часr от  нето , които  имат  спедната  приоритетиа  nодредГа  
ири  тилкуване  и  прилатане , следваща  тази  на  самия  договор : 

Приложсние  Nв  1 Технвческа  спецификация  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ; 
Приложевие  Ne 2 Ценово  предложеиие  на  ИЗПЪЛ IМТЕJцI; 
Приложение  Ns 3 тсхническо  предложеине  на  И3ПЪЛНИТЕЛЯ  

 

изпълнитЕл : 

 

Коилдор 	Боян  Медникаров  

главсц  с  ов~дител : . 
ц.сЛ . 	) 	милвна  sанкова  

/ 2016г . 
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Иванов  

ГЛАВЕН I Р  кОНСУЛТ : 

ц.сЛ . 	 rадко  гадвв  
01 бг. 

~,маиц~ 	Чрез  Фиггонсоеия  мехогwзъм  на  ЕИП  u Нороежиия  Финоисоо  мехонизем  ислоидия , /lихтени {ойн  u Нореегия . 	, S  
доприногят  эо  номспяеане  но  социапиите  и  ихономичеСките  разпичия  u 30 умрепеоне  на  деуипроините 	:{ 

S отиыиения  cnc гтр0ните  бенеФиииеити  е  Ееропо . Трите  строни  си  сыпрудиичот  мясно  с  ЕС  чрез  1  ~ 
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