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ДОГОВОР  
Ns............ . .....................  

Днес  .~ ~ .' . ~ .... 2017г ., в  гр . .Варна , между : ... 	.......  

1. Висше  военномореко  училище  „Н . Й . Вапцаров ", със  седалище  и  адрес  на  
управление  гр . Варна , ул. „Васил  Друмев " 73, п .к . 9026, Булстат  129004492, 
представлявано  от  флот . адм . проф . д .в .н  Боян  Кирилов  Медникаров . в  качеството  си  на  
Началник  и  главният  счетоводител  — Милена  Стоянова  Банкова , наричано  по -долу  за  
краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от  една  страна , 

2. „Лабтех " ЕООД , вписано  в  rьрговския  регисrьр  към  агенция  по  вписванията , 
със  седалище  и  адрес  на  управление  в  гр . Пловдив , ул . „Иван  Андонов " Ns 13, ЕИК : 
115752045, ИН  по  ЗДДС : BG ] 15752045, представлявано  от  Стамен  Георгиев  Стоянов  — 
Управител , наричано  по -долу  за  краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ , от  друга  страна  

на  основание  чл . Чл . 20 ал . 3 от  Закона  за  обществените  поръчки  („ЗОП ") и  
Протокол  за  определяне  на  изпълнител  чрез  обява  за  събиране  на  оферти  на  обществена  
поръчка  с  предмет : „Доставка , монтаж , въвеждане  в  експлоатация  и  гаранционна  
поддръжка  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология " и  
№  9062980 в  Портала  за  обществени  поръчки , се  сключи  този  договор  
(„Договора /Договорът "), като  страните  се  споразумяха  следното : 

I. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА  
Член  1. Предмет  
(1.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  да  извърши  обществена  
поръчка  с  предмет : доставка , монтаж , въвеждане  в  експлоатация  и  гаранционна  
поддръжка  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология , съгласно  
Техническата  спецификация  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  (При.ложение  .No1) u детайлно  
описано  в  Ценовото  и  Техническо  предложения  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (съответно  
При  rожение  N_о2 и  Приложение  N23), представляващи  неразделна  част  от  Договора  и  в  
съответствие  с  изискванията  на  настоящия  Договор . 
(1.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  осигури  гаранционна  поддръжка  на  
доставеното , монтирано  и  въведено  в  експлоатация  оборудване  за  обособяване  на  
лаборатория  за  микробиология  по  алинея  (1.1) в  рамките  на  срока  по  алинея  (4.3). 

~ 

II. ЦЕНИ  И  НАЧИН  НА  ПЛА LЦАНЕ  
Член  2. Цена  
(2.1) За  изпълнението  на  предмета  на  Договора , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  задължава  да  
заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  обща  цена  в  размер  на  69 990.00 (шестдесет  и  девет  
хиляди  деветстотин  и  деветдесет ) лв . без  ДДС  и  83 988.00 (осемдесет  и  три  хиляди  
деветстотин  осемдесет  и  осем ) лв . с  ДДС , съгласно  Ценовото  му  предложение  
(При.тv.ж  ение  Ns2). неразделна  част  от  настоящия  Договор . 
(2.2) Посочените  цени  са  крайни  и  включват  всички  разкоди  и  възнаграждения  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  изпълнение  на  предмета  на  настоящия  Договор , като  но  не  само : 
пп ~ввг  лвг •л 	r.л .тпп 	 п  ..,.,....С ,.,....., Т1..и.. ~,.СрТ , C:vIiCj'мŭiCiв 'r'., TaкC'ri,+ пacivf, TYyдv&FI вьз riагра 'iпдсн riЯ  ri& ПeрCŭria.iia, 
който  ще  изпълнява  поръчката  и  други  разходи , които  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предвижда  да  
направи  във  връзка  с  изпълнението  на  обществената  поръчка  и  гаранционната  

Чреэ  Финансовия  механизъм  на  ЕИП  и  Норвежкия  финаисов  механизъм  Испандия , Пиктенщайн  и  Нореегия , допринасят  эо  
F4m намапяеоне  на  социапните  и  икономическите  различия  и  за  уирепване  на  деуспранните  отношения  със  страните  

бенефициенти  в  Европа . Трите  страни  си  сътрудничат  тясно  с  ЕС  чреа  Споразумението  эа  Ееропейското  икономическо  
простронстео . 
Програмен  оператор : Министерстео  на  окопната  среда  и  еодите  
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поддръжка  (поправка  на  повреди , профилактика  и  контрол  на  качеството , съгласно  
инструкциите  на  производителя ). 
(2.3) Посочените  в  настоящия  Договор  цени  остават  непроменени  за  срока  на  
действието  му . 
(2.4) Финансирането  за  изпълнението  на  договора  се  осъществява  по  проект : 
„Интегрирана  информационна  система  за  поддръжка  управлението  на  бреговата  зона" 
по  програма  BG02 „Интегрирано  управление  на  морските  и  вътрешните  води", 
съфинансирана  от  Финансовия  Механизъм  на  Европейското  Икономическо  
Простраиство  (ФМ  на  ЕИП ) 2009-2014г . 

Член  З . Начин  на  плащане  
(3.1) Плащанията  се  извършват  в  лева  с  ДДС , след  подписан  финален  приемо - 
предавателен  протокол  и  издадена  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  одобрена  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
фактура . 
(3.2) Плащанията  се  извършват  в  български  лева , с  платежно  нареждане  в  срок  до  30 
дни  съгласно  алинея  (3.1) по  следната  банкова  сметка , посочена  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 
IBAN сметка : BG45 RZBB 9155 1085 3079 15 
BIC код  на  банката : RZBBBGSF 
Банка : Райфайзенбанк  България  
Град/клон /офис : Пловдив  
Адрес  на  банката : бул . „Шести  Септември " Ns 125 
(3.3) В  случай  на  промяна , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  уведомява  писмено  и  да  
представи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  данните  на  новата  сметка  в  срок  до  3 (три ) дни  считано  
от  момента  на  промяната . В  случай  че , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
в  този  срок , счита  се , че  плащанията , по  посочената  в  алинея  (3.2) банкова  сметка  са  
надлежно  извършени . 
(3.4) Плащането  на  цената  по  алинея  (2.1) се  извършва  както  следва : 

(i) Възложителят  заплаща  финално  100% (сто  nрогІента ) от  цената  по  алинея  
(2.1) след  подписване  на  финален  приемо -предавателен  протокол . 

(3.5) За  дата  на  плащането , се  счита  датата  на  заверяване  на  банковата  сметка  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  със  съответната  дължима  сума . 
(3.6) Фактурата  по  алинея  (3.1) задължително  трябва  да  съдържа  N2 и  предмет  на  
договора . Като  основание  за  плащане  следва  да  се  посочи , че  „Разходът  е  в  изпълнение  
на  ДБФП  N9 Д-33-62/13.07.2015 г. „Интегрирана  инфромационна  система  за  поддръжка  
управлението  на  брёговата  зона" финансиран  по  програма  BG02 „Интегрирано  
управление  на  морските  и  вътрешните  води ", съфинансирана  от  Финансовия  
Механизъм  на  Европейското  Икономическо  Пространство  2009-2014г . 

III. СРОКОВЕ . МЯСТО  И  УСЛОВИЯ  НА  ДОСТАВКА . ПРЕМИНАВАНЕ  НА  
СОБСТВЕНОСТТА  И  РИСКА  
Член  4. Срокове  и  място  на  доставка  
(4.1) Настоящият  Договор  влиза  в  сила  от  датата  на  неговото  подписване  от  двете  
страни . 
(4.2) Срокът  за  доставката , монтаж  и  въвеждане  в  експлоатация  на  оборудване  за  
обособяване  на  лаборатория  за  микробиология , предмет  на  договора  е  до  30 (піридесепг ) 
календарни  дни , считано  от  датата  на  подписване  на  договора , но  не  по -късно  от  
28.04.201 7г . 
(4.3) Срокът  на  гаранционна  поддръжка  е  общ  за  оборудване  за  обособяване  на  
лаборатория  за  микробиология  и  е  минимум  12 (дванадесет ) месеца , считано  от  датата  
на  подписване  на  финален  приемо -предавателен  протокол . 

~ ̀~~ .окачи ~q~ 	Чрез  Финансоеия  механизъм  на  ЕИП  и  Нареежкия  финбнсое  механиэъм  Испандия , /lихтенщайн  u Норееzия, допринасят  за  
W Q , 	намапяеане  но  социопните  и  икономическите  разпичия  и  эа  укрепеане  на  деустронните  отношения  сьс  страните  

~ `~~ 	бенефициенти  е  Еердпа . Трите  страни  cu сьтрудничат  тясно  с  ЕС  vpes Споразумението  за  Ееропейското  инономическо  
пространстео . 
Програмен  оператор : Министерстео  на  окопнота  среда  и  еодите  
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(4.4) Мястото  на  доставка  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  
микробиология  е  ВВМУ  „Н .Й .Вапцаров ", гр . Варна , ул . „Васил  Друмев " N273. 

Член  5. Условия  на  доставка  
(5.1) Доставката  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология  се  
удостоверява  с  подписване  на  приемо -предавателен  протокол  („Приемо -предавателен  
протокол ") от  Страните  или  теУни  упълномощени  представители , удостоверяващ  
приемането  на  доставката  без  забележки . Приемо -предавателният  протокол  съдържа  
основанието  за  съставянето  му  (номер  на  договора ) и  съдържанието  на  доставеното  
оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология . Проектът  на  приемо - 
предавателен  протокол  се  изготвя  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 
(5.2) След  монтаж  и  въвеждане  в  експлоатация  на  оборудване  за  обособяване  на  
лаборатория  за  микробиология  се  подписва  финален  приемо -предавателен  протокол  и  
се  предоставя  гаранционна  карта  с  общ  срок  за  оборудване  за  обособяване  на  
лаборатория  за  микробиология . 
(5.3) Изпълнителят  уведомява  Възложителя  писмено  в  срок  от  2 (два) календарни  дни  
предварително  за  конкретната  дата , на  която  ще  се  изпълнява  доставката . При  
предаването  на  оборудването , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  осигурява  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
необходимото  според  обстоятелствата  време  да  го  прегледа  за  Несъответствия , като  
същото  не  може  да  надвишава  5 (пет ) календарни  дни . 
(5.4) Изпълнението  на  доставката , монтажа  и  въвеждането  в  експлоатация  по  алинеи  
(5.1) и (5.2 ) може  да  не  бъде  приета  изцяло , когато  са  налице  некачествено  и/или  лошо  
изпълнение  на  отделни  задължения  по  договора  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  могат  
да  се  предприемат  действията  по  алинея  (5.6). 
(5.5) При  констатиране  на  явни  Несъответствия , по  •смисъла  на  алинея  (5.6) на  
доставеното  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология , 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  откаже  да  подпише  протоколи  по  алинея  (5.1) и (5.2). 
В  тези  случаи , Страните  подписват  констативен  протокол , в  който  се  описват  
констатираните  Несъответствия , съобразно  алинея  (5.6). В  този  случай  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  замени  за  своя  сметка  некачественото  оборудване  или  
частта  от  него  с  качествено  такова , в  срок  определен  в  този  протокол . Процедурата  се  
повтаря  до  пълното  и  окончателно  приемане  на  оборудване  за  обособяване  на  
лаборатория  за  микробиология . 
( 5.5.1) При  отказ  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  участва  в  съставянето  на  протокола  по  
предходната  алинея  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  съставя  протокола  самостоятелно , като  изпраща  
копие  от  него  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
(5.6) При  „Несъответетвия " (явни  или  скрити  дефекти , липси , недостаrьци , 
несъответствия  на  оборудване  за  обособяв'ане  на  лаборатория  за  микробиология  с  

	

Техническата  спецификация  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  (Приложение 	1) и/или  
Техническото  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (17риложение  Ј&2)) се  прилага  някой  от  
следните  варианти : 

(i) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  заменя  оборудването  или  частта  от  него  с  Несъответствия  
с  такива  притежаващи  характеристиките  в  Техническата  спецификация  или  по -високи , 
само  в  случай  че  последното  не  води  до  промяна  на  предмета  на  поръчката  и  цената  по  
Договора . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  извършва  замяната  на  некачественото  оборудване  или  
частта  от  него  с  Несъответствия  за  своя  сметка , без  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  да  дължи  
допълнително  заплащане . 

(,i) И3П 'Е .ПНИТЕпяТ  птгтnяцяиа  цггт,,птиетст g т~Ртп  в  срек  .': по  ред  .^.осочени  s г  -° 	~ 

констативния  протокол  и/или  съобразно  условията  на  гаранционна  поддръжка  

Чрез  Финднсоеия  мехднизъм  нд  ЕИП  и  Нореежкия  финднсое  мехднизъм  Испдндия , Пихтенщдйн  и  Нореегия , доприндсят  аа  

6;~ ндмдляедне  нд  соуидпните  и  ииономическите  разпичия  u эо  уирепеоне  нд  деустрднните  отноения  със  страните  
.о+ 	

ш
~ бенефициенти  е  Ееропд . Трите  стрдни  cu сътрудничдт  тясно  с  ЕС  чрез  Спордзумението  эд  Европейското  ииономическо  ... 

пространстео . 
~  

~ 	

Прогрдмен  опердтор : Министерстео  на  окопндтд  средо  и  еодите  
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(5.7) В  случай  че  Несъответствието  на  доставеното  оборудването  или  частта  от  него  е  
толкова  съществено , че  прилагането  на  някой  от  вариантите  по  алинея  (5.6) ще  доведе  
до  промяна  на  предмета  на  поръчката , или  в  случай  че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  забави  
доставката  или  отстраняването  на  Несъответствията  с  повече  от  10 (десет ) календарни  
дни , от  предвидения  срок  за  доставка  по  алинея  (4.2) или  срока , посочен  в  
констативния  протокол , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  прекрати  Договора , както  и  
право  да  получи  неустойка  в  размер  съгласно  алиниея  (10.3 ). 
(5.8) Страните  се  споразумяват  изрично , че  прилагането  на  варианта  по  алинея  (5.6), 
точка  (i), a именно  — замяна  на  несъответстващо  оборудването  или  частта  от  него  с  
Несъответствия  може  да  бъде  извършено  само  до  подписване  на  финален  приемо - 
предавателния  протокол  по  алинея  (5.2) 
(5.9) При  отказ  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  замени  некачественото  оборудването  или  частта  
от  него  съгласно  протокола  по  алинеи  (5.5), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  дължи  цената  за  него  
преди  отстраняването  му  и  начислява  съответните  неустойки  по  алинея  (10.4). 
(5.10) При  частично  неизпълнение , некачествено  и/или  лошо  изпълнение , както  и  при  
неотстранени  недостатъци  и  при  забавено  изпълнение  се  начисляват  съответните  
неустойки  по  алинея  (10.4). 
(5.11) Подписването  на  приемо -предавателния  протокол , удостоверяващ  приемането  на  
доставката  без  забележки , по  алинея  (5.1), и  подписването  на  финален  приемо - 
предавателен  протокол , по  алинея  (5.2), имат  силата  на  приемане  на  доставката , 
монтажа  и  въвеждането  в  експлоатация  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , освен  в  случаите  
на  „скрити  Несъответствия ", които  не  могат  да  бъдат  установени  при  обикновёния  
преглед  на  оборудването  или  на  Несъответствия , проявили  се  в  срока  на  гаранционна  
поддръжка . Приемането  на  доставката , монтажа  и  въвеждането  в  експлоатация  на  
оборудване  за  обособяването  съгласно  протокола  по  алинеи  (5.1) и (5.2) няма  
отношение  към  установените  впоследствие  в  срока  на  гаранционна  поддръжка  
Несъответствия , които  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  отстрани  за  своя  сметка , в  
съответствие  с  гаранционните  условия . 
(5.12) Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  сключил  договор /договори  за  подизпълнение , 
работата  на  подизпълнителите  се  приема  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  присъствието  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  подизпълнителя . 

Член  б . Преминаване  на  собственос rга  и  риска  
(6.1) Собствеността  и  риска  от  случайно  повреждане  или  погиване  върху  оборудване  за  
обособяване  на  лаборатория  за  микробиология  преминава  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  върху  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  от  датата  на  подписване  на  финален  приемо -предавателен  протокол , 
по  алинея  (5.2). ~ 

(6.2) Рискът  от  повреждане  или  погиване  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  
за  микробиология  в  следствие . на  пожар , наводнение  и  незавършени  ремонтни  дейности  
се  носи  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 
(6.3) Рискът  от  погиване  или  повреждане  на  част  от  оборудване  за  обособяване  на  
лаборатория  за  микробиология  по  време  на  транспорт , както  и  по  време  на  работата  на  
служителите  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , се  носи  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

IV, ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
Член  7. 
(7.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  достави , монтира  и  въведе  в  експлоатация  
оборудване  за  обособяване  на  лабораторыя  за  микробиология , предмет  на  настоящия  
Договор , отговарящ  на  техническите  параметри , представени  в  Техническото  
предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (Пргсложение  ]Ф3) и  на  Техническата  спецификация  
~~ аиvиц 	Чрез  Финансоеия  механизъм  но  ЕИП  и  Нореежкия  финансое  механизъм  Испандия , Пихтенщайн  и  Норвегия , допринасят  за  
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на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  (При2ожение  ЛФ1), окомплектован  съгласно  изискванията  на  
настоящия  Договор  и  придружени  със  съответните  документи . 
(7.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  изпълни  задълженията  си  по  Договора  и  да  
упражнява  всичките  си  права , с  оглед  защита  интересите  на  В "ЬЗЛОЖИТЕЛЯ . 
(7.3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  предаде  оборудване  за  обособяване  на  
лаборатория  за  микробиология  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . като  в  периода  от  приемането  му  
от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  до  подписване  на  протокола  по  алинея  (5.2) се  задължава  да  полага  
за  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология  грижата  на  добър  
търговец . 
(7.4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  извършва  гаранционно  обслужване  на  
оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология  в  рамките  на  срока  на  
гаранционна  поддръжка , при  условията  и  сроковете  на  този  Договор , съответно  при  
условията  на  гаранцията . 
(7.5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  отстранява  за  своя  сметка  и  в  договорените  
срокове  всички  Несъответствия  на  доставеното  оборудване  или  част  от  него  и/или  
открити  в  рамките  на  срока  на  гаранционна  поддръжка , констатирани  и  предявени  по  
реда  на  настоящия  Договор  и  съгласно  условията  на  гаранционна  поддръжка . 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  при  отстраняване  на  Несъответствия , както  и  при  
извършване  на  гаранционното  обслужване  да  влага  само  оригинални  резервни  части , 
материали  и  консумативи . 
(7.6) При  точно  и  навременно  изпълнение  на  задълженията  си  по  настоящия  Договор , 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  получи  цената  по  Договора , съгласно  определения  
начин  на  плащане . 
(7.7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  съхранява  всички  документи  по  изпълнението  
на  настоящия  Договор  за  период  от  3 години  след  датата  на  приключване  и  отчитане  на  
програма  BG02 ,,Интегрирано  управление  на  морските  и  вътрешните  води . 
(7.8) При  проверки  на  място  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , Сертифициращия  орган  и  
Одитиращия  орган  да  осигури  присъствието  на  негов  представител , както  и  да  
осигурява : досrьп  до  помещения , преглед  на  документи , свързани  с  изпълнението  на  
възлохсените  дейности . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  изпълнява  мерките  и  
препоръките . съдържащи  се  в  докладите  за  проверки  на  място . 
(7.9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  сключи  договор /договори  за  подизпълнение  с  
посочените  в  офертата  му  подизпълкители  в  срок  от  3 дни  от  сключване  на  настоящия  
Договор . В  срок  до  3 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 . 	 ~ 

(7.10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  иска  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  необходимото  
съдействие  за  осъществяване  на  работата  по  Договора , включително  предоставяне  на  
нужната  информация  и  документи  за  изпълнение  на  Договора . 
(7.11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  да  се  позове  на  незнание  и/или  непознаване  на  
дейностите , свързани  с  изпълнение  на  предмета  на  договора , поради  която  причина  да  
иска  изменение  или  допълнение  към  същия . 
( 7.12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  информира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  всички  
възникнали  проблеми  в  хода  на  изпълнението  и  за  предйриетите  мерки  за  тяхното  
разрешаване . 
(7.13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задъпжавя  пг+ ге  припъ.гж2 кТ.лq Rсички  прТ3дожнМи  норл ::х , 
закони  и  подзаконови  нормативни  актове , имащи  пряко  отношение  към  изпълнението  
на  договора . 

0оиьы.с '~;rs~ 	 4pes Финансоеия  механизъм  на  ЕИП  u Нореежкия  финансое  механизъм  Испондия , Пихтенщайн  и  Нореегия , доприносят  эа  
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(7.14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  не  ползва  възмездно  правата  върку  предмета  
на  договора  без  предварително  съгласие  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 
(7.15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  вземе  всички  необходими  мерки  лицата  от  
екипа  му  и  подизпълнителите  му  да  не  използват  по  никакъв  начин , включително  за  
свои  нужди  или  като  разгласяват  пред  трети  лица , каквато  и  да  било  информация  за  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , негови  служители  или  контрагенти , станала  им  известна  при  или  по  
повод  изпълнението  на  този  договор . 
(7.16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  действа  лоялно  и  безпристрастно  в  
съответствие  с  правилата  на  професионалната  етика , както  и  с  необходимата  
дискретност . Той  е  длъжен  да  се  въздържа  от  публични  изявления  относно  характера  на  
проекта  и  дейносrга, която  извършва , ако  не  е  изрично  упълномощен  от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , както  и  от  дейности , които  влизат  в  противоречие  със  задълженията  
му  по  настоящия  договор . 
(7.17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  при  спиране  от  производство  на  конкретен  
модел  на  оборудването , конкретизиран  по  вид  /rьрговска  марка / в  Техническото  
предложение  (Причоженгге  .No3) - да  достави  актуалния  модел  с  аналогични  и  по -добри  
технически  параметри . на  единична  цена , не  по -висока  от  посочената  в  Ценовото  
предложение  на  ИЗПЪЛНИТ F,IIЯ  (При.чоженгге  Ns2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  удостоверява  
спирането  от  производство  с  писмено  потвърждение  от  производителя  или  
еквивалентен . 
(7.18) С  оглед  изпълнение  на  поетите  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  ангажименти  за  разгласяване  
на  факта , че  Проекrьт  се  съфинансира  от  Финансовия  Механизъм  на  Европейското  
Икономическо  Пространство  2009-20 1 4г .. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  следва  да  упоменава  
финансовия  принос  във  всяка  информация , доклади  и  документи  по  Проекта . В  тази  
връзка  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  поема  задължението  във  всеки  документ , съставен  във  връзка  
с  или  в  изпълнение  на  настоящия  договор , да  се  съдържа  следното  заявление : ., црез  
Финансовия  механизъм  на  ЕИП  и  Норвежг :ия  финансов  .неханггзъ .аг  Исладния , 
Лихтени fаiгн  и  Норвегия , допринасят  sa нама.?яване  на  сог{исс £гните  и  иконо . ~гическите  
разаичия  и  за  уhрепване  на  двустраннггте  отношение  със  страните  бенефицгіен nги  в  
Европа . Tpwne страни  си  сътрудничат  тясно  с  ЕС  чреs Спораsуlіение nго  за  
Европе iгкста  и>;ономическо  пространство . Програмен  операп iор • Министерство  ни  
ohosнama среда  гг  водите . ". 
(7.19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  спазва  всички  действащи  нормативни  актове , 
регламентиращи  съответната  дейност  от  предмета  на  обществената  поръчка . 
(7.20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  спазва  изискванията  и  да  осигурява  
изпълнение  на  мерките  за  информация  и  публичност  по  Програма  BG02 „Интегрирано  
управление  на  морските  и  вътрешните  води ". ~ 

(7.21) С  подписването  на  настоящия  договор , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  декларира , че  е  
запознат  с  дефинициите  на  „нередност " и „измама ", както  следва : 
— .Нередност  е  всяко  нарушение  на  разпоредба  на  правото  на  Европейската  

общност , в  резултат  на  действие  или  бездействие  от  икономически  оператор , което  
има  или  би  имало  ефект  на  нанасяне  на  вреда  върху  общия  бюджет  на  Общностите  
или  на  бюджетите . управлявани  от  тях , посредством  намаляването  или  загубата  на  
приходи , произтичащи  ат  собствени  ресурси , събирани  непосредствено  от  името  на  
Общностите  или  посредством  извършването  на  неоправдан  разход .  • 

— ,,Измама  (по  отношение  на  разходи ) е  всяко  умишлено  действие  или  Gездействие , 
свързано  с  използването  или  представянето  на  фалшиви , грешни  или  непълни  
изявления  или  документи , което  +води  до  злоупотреба  или  неправомерно  
присвояване  на  средства  от  общия  бюджет  на  Европейските  общности  или  от  
бюджети , управлявани  от  или  от  името  на  Европейските  общности , укриване  на  

Чрез  Финансоеия  мехонизьм  на  ЕИП  и  Нореежкия  фииансов  механиэъм  Испандия , лихтениаайн  и  норве zия , доприносят  эа  
?` а 	намапяеане  но  социапните  и  икономическите  раэпичия  и  эа  укрепеане  на  двустранните  отношения  със  страните  

бенефициенти  е  Ееропа . Трите  страни  cu сътрудничат  тясно  с  ЕС  чреэ  споразумението  эа  Ееропейското  икономическо  • 
пространство .  

г  , 
	

Програмен  оператор : Министерстео  на  окопната  среда  u водите  
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информация  в  нарушение  на  конкретно  задължение  със  същия  резултат ; 
използването  на  такива  средства  за  различни  цели  от  тези , за  които  те  първоначално  
са  били  отпуснати . 

(7.22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  възстанови  всички  суми  по  нередности , 
констатирани  по  повод  изпълнение  на  дейностите  по  този  договор , заедно  с  дължимата  
законна  лихва  и  други  неправомерно  получени  средства . 
(7.23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  запознае  своите  служители  с  определението  
за  „нередност " и „измама " съгласно  Регламент  2988/95, както  и  да  докладва  за  
възникнали  нередности  пред  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  съгласно  утвърдената  от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  процедура  за  работа  с  нередности . 

V. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  ИА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
Член  8. 
(8.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  задължава  да  заплати  общата  цена  по  апинея  (2.1) от  този  
Договор , съгласно  условията  и  по  начина , посочен  в  него . 
(8.2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  задължава  да  приеме  доставката , монтажа  и  въвеждането  в  
експлоатация  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология . предмет  
на  договора  по  реда  на  алинея  (5.1) и (5.2) ако  отговаря  на  договорените  изисквания , в  
срок  до  5 (пем) дни  след  писменото  му  уведомяване . 
(8.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  изпълни  доставката , 
монтажа  и  въвеждането  в  експлоатация  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  
за  микробиология  съгласно  посоченото  в  алинея  (4.4), в  срок  и  без  отклонения  от  
договорените  изисквания . 
(8.4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  получава  информация  по  всяко  време  относно  
подготовката . хода  и  организацията  по  изпълнението  на  доставката , монтажа , 
въвеждането  в  експлоатация  и  дейностите , предмет  на  Договора . 
(8.5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  на  рекламация  за  доставеното  оборудване  за  
обособяване  на  лаборатория  за  микробиология , при  условията  посочени  в  настоящия  
Договор . 
(8.6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  замяната  на  
несъответстващо  с  Техническите  спецификации  и/или  дефектено  оборудване  за  
обособяване  на  лаборатория  за  микробиология  само  при  условията  на  настоящия  
Договор , както  и  отстраняване  на  Несъответствия  по  реда  и  в  сроковете , определени  в  
настоящия  Договор  и  в  условията  по  гаранционната  поддръжка . 
(8.7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  откаже  приемането  на  доставката , монтажа  и  
въвеждането  в  експлоатация , когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  спазва  изискванията  на  
Договора  и  Техническата  спецификация  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  (Причожение  N~1), докато  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  изпълни  изцяло  свдите  задължения  съгласно  условията  на  
Договора , или  да  откаже  да  изплати  частично  или  изцяло  договорената  цена . 
(8.8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  сключи  и  да  му  
представи  договори  за  подизпълнение  с  посочените  в  офертата  му  подизпълнители . 
(8.9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  всякаква  налична  
информация , свързана  с  предмета  на  настоящия  договор  и  с  неговото  изпълнение . 
(8.10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  с  писмо  да  указва  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
необходимостта  от  предприемане  на  действия  за  решаването  на  възникналите  проблеми  
в  хода  на  изпълнението  на  договора . 
(8.11)_ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  упълномощи  свой  представител  да  го  
п»?ДСтаВлдиа  пред  и 'ЗПЪЛц IдТЕЛЯ , в  т+ч , да  подпг .сва  всг.какв .. дскументп , кгг r.,иа , 
протоколи  и  др . 

в  Н  охоии ;,~ 	 Чрез  Финансоеия  механиэъм  но  ЕИП  и  Норвежиия  финансов  механиэъм  Ислондия , Пихтенщайн  и  Нореегия , допринасят  эо  

о 	
номапяеоне  на  социапните  и  икономическите  разпичия  и  за  укрепвоне  на  деустранните  отношения  със  стрдните  
бенефициенти  е  Ееропа . Трите  строни  си  сьтрудничат  тясно  с  ЕС  чреэ  Споразумението  за  Ееропейсиото  икономическо  
простронстео .  
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(8.12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  следи  и  осигурява  поддръжка  и  сервиз  на  
оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология  в  рамките  на  срока  на  
гаранционна  поддръжка . при  условията  и  сроковете  на  този  Договор . съответно  при  
условията  на  гаранцията . 
(8.13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  не  разпространява  под  каквато  и  да  е  форма  всяка  
предоставена  му  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  информация , имаща  характер  на  търговска  тайна  
и  изрично  упомената  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  като  такава  в  представената  от  него  оферта . 
(8.14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  предостави  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  всички  
необходими  документи  за  правилното  изпълнение  на  поетите  с  настоящия  договор  
задължения . 
(8.15) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  осигури  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  съдействието  и  
информацията , необходими  му  за  качественото  изпълнение  на  работата . 
(8.16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  информира  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  всички  пречки , 
възникващи  в  хода  на  изпълнението  на  работата , включително  ако  изпълнението  на  
договора  ще  бъде  спряно  или  предстои  да  бъде  прекратено . 
(8.17) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  запознае  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  с  всички  конкретни  
изисквания  по  повод  изпълнение  предмета  на  договора , свързани  с  Проекта  и  
съфинансиращата  го  програма . С  оглед  качествено  и  точно  изпълнение  на  предмета  на  
договора , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  окаже  необходимото  съдействие  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , като  предоставя  пълна  и  точна  информация  по  повод  на  Проекта  и  
програмата . 

VI. ГАРАИЦИОННА  ОТГОВОРНОСТ  и  ГАРАНЦИОННА  ПОДДРЪЖКА  
Член  9. 
(9.1)  Гаранционна  отговорност :  
(9.1.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  гарантира  пълната  функционална  годност  на  доставеното , 
монтирано  и  въведено  в  експлоатация  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  
микробиология  съгласно  договореното  предназначение , както  и  съгласно  Техническото  
предложение  (Лриложение  3), Техническата  спецификация  (17ри.яожение  No1) и  
стандарти . 
(9.1.2) В  рамките  на  срока  на  гаранционна  поддръжка  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отстранява  със  
свои  сили  и  средства  всички  повреди , и/или  Несъответствия  на  оборудването , 
съответно  подменя  дефектирали  компоненти  с  нови , съгласно  гаранционните  условия  и  
Техническото  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (17ри.чожение  N~3). 
(9.1.3) цведомлението  за  въникнал  проблем  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или  упълномощен  от  
него  представител  може  да  бъде  изпратено  по  факс , телефон  или  електронна  поща . 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  осигурт  преглед  на  оборудването  от  свои  
квалифицирани  представители  в  срок  от  24 (двадесет  и  четири ) часа , от  уведомяването  
за  възникнал  проблем . След  преглед  на  оборудването  от  квалифицирани  представители  
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се  съставя  констативен  протокол  за  вида  на  повредата  и/или  
Несъответствието , работите  и  срокът  необходими  за  отстраняването  й  в  два  
еднообразни  екземпляра . 
(9.1.4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  отстрани  насrьпила  повреда  и/или  
Несъответствието  в  срок  от  5 (пет ) работни  дни  или  по -краrьк , считано  от  датата  на  
констатирането  им . При  невъзмохсност  за  отстраняване  на  настъпила  повреда  и/или  
Несъответствие  в  срок  от  10 работни  дни , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  - осигурява  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  оборотно  оборудване  от  същия  или  подобен  клас , до  пълното  
отстраняване  на  повреда  иiили  riесъответотвие , като  срокът  на  гаранционна  поддръжка , 
в  процеса  на  поправяне , се  удължава  със  срока  през  който  е  траело  отстраняването  на  
повредата . 

~
фaaxv Чрез  Финансоеия  механизъм  на  ЕИП  u Нореежкия  финансое  механиэъм  Ислаидия , Пихтенщайн  и  Нореегия , допринасят  за  

4 ~O.s$  намоляване  на  социалните  и  икономическите  различия  u эа  укрепеане  на  деустранните  отношения  със  страните  
ј~fj ~ бенефициенти  в  Ееропа . Трите  страни  cu сътрудничат  тясио  с  Ес  чрез  спораsумението  за  Ееропейското  икономическо  
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Прогромен  оператор : Министерство  на  околнота  средо  u еодите  
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(9.2)  Гаранционно  подлръжка  
(9.2.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  извършва  с  предимство  сервизно  обслужване  
на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиология  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по  
време  на  целия  срок  на  гаранционна  поддръжка , в  срок  не  по -късно  от  5 работни  дни  от  
посrьпване  на  заявка  за  обслужване  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . Гаранционното  
обслужване  се  осъществява  на  място  или  в  сервиз  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
(9?.2) Когато  е  необходим  ремонт  в  сервиз  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , транспорrьт  до  
сервиза  и  обратно , както  и  всички  други  транспортни  разходи  във  връзка  с  
осъществяване  на  гаранционната  отговорност , са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
(9.3) В  срока  на  гаранционна  поддръжка  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  да  отказва  
приемането  на  оборудването  в  сервизите  си  за  сервизно  обслужване  и/или  гаранционен  
ремонт . 
(9.4) Всички  дефекти , които  не  са  причинени  от  неправилно  действие  на  служители  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , се  отстраняват  от  и  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

VII. ИЕУСТОЙКИ  
Член  10. 
(10.1) При  забавено  изпълнение  на  задължения  до  10 (десет ) календарни  дни  
включително  след  сроковете  в  този  Договор , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  заплаща  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка  в  размер  на  1 о/о  (един  процент ) от  сумата  по  алинея  (2.1) за  
всеки  просрочен  ден , но  не  повече  от  10 % от  цената . 
(10.2) При  забава  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  изпълнение  на  задълженията  му  за  плащане  по  
Договора , същият  заплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  неустойка  в  размер  на  0,5 о/о  от  
дължимата  сума  за  всеки  просрочен  ден , но  не  повече  от  10 % от  размера  на  забавеното  
плащане . 
(10.3) Забава  на  доставката  с  повече  от  10 (десет ) календарни  дни  след  договорения  
срок  се  счита  за  пълно  неизпълнение  на  договора , за  което  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължи  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка  в  размер  на  25% (двадесет  и  пет  процента ) от  цената  на  
договора  с  ДДС . 
(10.4) При  частично  неизпълнение , некачествено  и/или  лошо  изпълнение  на  отделни  
задължения  и/или  дейности  по  договора  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , същият  дължи  
на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка  в  размер  до  25% (двадесет  и  пет  процента ) от  цената  по  
алинея  (2.1) с  включен  ДДС , в  зависимост  от  степента  на  неизпълнението . 
(10.5) ВЪЗЛОЖЙТЕЛЯТ  може  да  претендира  обезщетение  за  нанесени  вреди  и  
пропуснати  ползи  по  общия  ред , независимо  от  начислените  неустойки . 
(10.6.) Неустойките  се  заплащат  незабавно , при  поискване  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , по  
следната  банкова  сметка : 
IBAN сметка : BG 77 ТТВВ  9400 3115 0686 4 
BIC код  на  банката : TTBBBG22 
Банка : SG ,.ЕКСПРЕСБАНК " 
Град/клон /офис : гр . Варна  
(10.7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  дължи  неустойка  за  забава  или  за  неточното , 
некачественото  и/или  непълното  изпълнение  на  задълженията  си , ако  докаже , че  това  
неизпълнение  е  пряко  следствие  от  неизпълнение  на  задълженията  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
и , че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  ё  могъл  по  какъвто  и  да  е  начин , предвиден  в  договора  или  
ра .зрешен  от  закона , да  изпълни  своите  задължения  
(10.8) Ако  вредите , преrьрпени  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  са  в  по -голям  размер  от  
неустойката . ВЪЗ  пржиТF  пЯТ  гдма  право  да  търси  ::с  съдебен  ред  сбезгцетеи .iе  за  
разликата , в  съответствие  с  общите  правила  на  гражданското  законодателство  

`eawaaur~ 	 Чрез  Финансоеия  механиэъм  на  ЕИП  и  Нореежиия  финансов  механизъм  Испандия , ПихтенWайн  u Норвегия , допринасят  за  
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намапяване  на  социапните  и  ииономическите  розличия  и  зо  укрепеане  на  деустранните  отношения  със  страните  
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VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  
Член  11. 
(11.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  спазва  разпоредбите  на  чл . 75 от  ППЗОП  в  
случай , че  при  изпълнение  на  поръчката  е  посочил , че  ще  използва  подизпълнител / 
подизпълнители . 
(11.2) В  срок  до  3 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  доказателсгва , че  са  изпълнени  условията  по  чл . 66, ал . 2 и  
ал . 11 ЗОП . 
(11.3) 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 . 
(11.4) Процентното  участйе  на  подизпълнителите  в  цената  за  изпълнение  на  Договора  
не  може  да  бъде  различно  от  посоченото  в  Техническото  предложение  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (Приложение  3). 
(11.5) 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 . 
(11.6) Независимо  от  използването  на  подизпълнители , отговорнос rга  за  изпълнение  на  
настоящия  Договор  и  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
(11.7) 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 , обявено  в  Техническото  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
(17риложен t.ге  Ns3), се  счита  за  неизпълнение  на  Договора  и  е  основание  за  едностранно  
прекратяване  на  Договора  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

Член 12. 
(12.1) При  сключването  на  Договорите  с  подизпълнителите , оферирани  в  Техническото  
предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (Причожение  N~3), последният  е  длъжен  да  създаде  
условия  и  гаранции , че : 

(i) приложимите  клаузи  на  Договора  са  задължителни  за  изпълнение  от  
подизпълнителите  

(ii) действията  на  Подизпълнителите  няма  да  доведат  пряко  или  косвено  до  
неизпълнение  на  Договора  

(iii)при  осъществяване  на  контролните  cй  функции  по  договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  
ще  може  безпрепятствено  да  извършва  проверка  на  дейността  и  документацията  
на  подизпълнителите . 

IX. УСЛОВИЯ  ЗА  ПРЕКРАТЯВАНЕ  И  РАЗВАЛЯНЕ  НА  ДОГОВОРА  
Член  13. 
(13.1) Настоящият  Договор  се  прекратява  в  следните  случаи : 

(i) no взаимно  съгласие  на  Страните , изразено  в  писмена  форма  
(ii) когато  са  насrьпили  съществени  промени  във  финансирането  на  

обществената  поръчка  — предмет  на  Договора , извън  правомощията  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , които  той  не  е  могъл  или  не  е  бил  длъжен  да  предвиди  

~ или  да  предотврати  — с  писмено  уведомление , веднага  след  насгъиване  на  
обстоятелствата  
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(iii)npu насrьпване  на  невиновна  невъзможност  за  изпълнение , непредвидено  
или  непредотвратимо  събитие  от  извънреден  характер , възникнало  след  
сключването  на  Договора  („непреодолима  сила  ') продължила  повече  от  15 
кanедарни  дни  

(iv) npu смърт  или  поставяне  под  запрещение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
(v) e необходимо  съществено  изменение  на  поръчката , което  не  позволява  

договорът  да  бъде  изменен  на  основание  чл .116, an.1 от  ЗОП  
(vi) ce установи , че  по  време  на  провеждане  на  поръчката  за  изпълнителя  са  били  

налице  обстоятелства  по  чл .54, ал .1, т .1 от  ЗОП , въз  основа  на  които  е  
следвало  да  бъде  отстранен  

(vii) поръчката  не  е  следвanо  да  бъде  възложена  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  поради  
наличие  на  нарушение , постановено  от  Съда  на  Европейския  съюз  в  
процедура  по  чл . 258 ДФЕС  

(13.2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  прекрати  Договора  едностранно , без  предизвестие  с  
уведомление , изпратено  до  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 

(i) когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  забави  изпълнението  на  задължение  по  настоящия  
Договор  с  повече  от  10 (десет ) дни ; 

(ii) npu системно  (nzpu u повече  пьти ) неизпълнение  на  задълженията  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  гаранционна  поддръжка  и/или  извършване  на  
гаранционни  ремонти  или  при  пълно  неизпълнение  на  задълженията  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  гаранционна  поддръжка  и/или  извършване  на  
гаранционни  ремонти ; 

(iii) използва  подизпълнител , без  да  е  декларирал  това  в  документите  за  участие , 
или  използва  подизпълнител , който  е  различен  от  този , който  е  посочен , 
освен  в  случаите , в  които  замяната , съответно  включването  на  
подизпълнител  е  извършено  със  съгласието  на  Възложителя  и  в  
съответствие  със  ЗОП  и  настоящия  Договор  

(iv) npu възникване  на  обстоятелствата  по  чл .118, an.1, т .2 или  т .3 от  ЗОП  
(13.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  прекратява  Договора  в  случаите  по  чл .118, an.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 . 
(13.4) Прекратяването  става  след  уреждане  на  финансовите  взаимоотношения  между  
Страните  за  извършените  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  одобрени  от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  дейности  по  изпълнение  на  Договора . 
(13.5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  развanи  Договора  по  реда  и  при  условията  
предвидени  в  него  или  в  приложимото  законодателство . 

	

Член 	14. 	 ~ 

(14.1) Настоящият  Договор  може  да  бъде  изменян  или  допълван  от  Страните  при  
условията  на  чл . 116 от  ЗОП . 
(14.2) Всяка  от  страните  може  да  развали  договора  в  случаите  при  условията  и  
последиците  на  чл . 87-88 от  Закона  за  задълженията  и  договорите  с  отправяне  на  
писмено  предупреждение  от  изправната  страна  до  неизправната  и  определяне  на  7 
(седем ) дневен  срок  за  изпълнение . 

Х . НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА  
Член  15. 
(15.1) Страните  се  лсвобождянат  от  отговnnногт  за  цгизпъпцеццг  ??а  задъд ;ж;еHIията  с13, 

когато  невъзможността  за  изпълнение  е  дължи  на  непреодолима  сила . Никоя  от  
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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 . 
(15.2) 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  настьпване  на  непреодолимата  сила . 
(15.3) Докато  трае  непреодолимата  сила , изпълнението  на  задължението  се  спира . 
(15.4) 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 . 

ХI.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  
Член  16. 
(16.1) Никоя  Страна  няма  право  без  предварителното  писмено  съгласие  на  другата  да  
разкрива  по  какъвто  и  да  е  начин  и  под  каквато  и  да  е  форма  конфиденциална  
информация , на  когото  и  да  е , освен  пред  своите  служители  и/или  консултанти . 
Разкриването  на  конфиденциална  информация  пред  такъв  служител /консултант  се  
осъществява  само  в  необходимата  степен  и  само  за  целите  на  изпълнението  на  
Договора  и  след  поемане  на  съответните  задължения  за  конфиденциалност . 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛИИ  РАЗПОРЕДБИ  
Член  17. 
(17.1) За  всички  неуредени  в  настоящия  Договор  въпроси  се  прилага  действащото  
българскозаконодателство . 
(17.2) Страните  по  настоящия  договор  ще  решават  споровете , възникнали  при  и  по  
повод  изпълнението  на  договора  или  свързани  с  договора , с  неговото  тълкуване , 
недействителност , неизпълнение  или  прекратяване  по  взаимно  съгласие  и  с  писмени  
споразумения , а  при  не  постигане  на  съгласие  въпросът  ще  се  отнася  за  решаване  пред  
компетентния  съд  на  територията  на  Република  България . 

Член  18. 
(18.1) Упълномощени  представители  на  Страните , които  могат  да  приемат  и  правят  
изявления  по  изпълнението  на  настоящия  Договор  са : 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : 
Капитан  II ранг  Иво  Веселинов  Йоцов  
Телефон :0898560345 
Emai1:  ivo.yotsoviгг?nvna.eu  
ЗА  ИЗПЪЛИИТЕЛЯ : 
Стамен  Георгиев  Стоянов  — Управител  на  Ла~тех  ЕООД  
Телефон : 032 268 627 

Emai1: stamen.stoyanov@labtech-bg.com  
(18.2) Всички  съобщения  и  уведомления , свързани  с  изпълнението  на  този  Договор , 

следва  да  съдържат  наименованието  и  номера  на  Договора , да  бъдат  в  писмена  форма  
за  действителност . 
(18.3) Официална  кореспонденция  между  Страните  се  разменя  на  посочените  в  
настоящия  Договор  адресй  на  управление , освен  ако  Страните  не  се  информират  
писмено  за  други  свои  адреси . При  неуведомяване  или  несвоевременно  уведомяване  за  
промяна  на  адрес , кореспонденцията  изпратена  на  адресите  по  настоящия  член  18 се  
считат  за  валидно  изпратени  и  получени  от  другата  Страна . 
(18.4) Страните  се  задължават  да  се  янфо% мират  взаимно  за  всяка  промяна  на  правния  
си  статут , адресите  си  на  управление , телефоните  и  лицата , които  ги  представляват . 
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(18.5) При  промяна  на  данните  по  алинея  (18.1) всяка  от  страните  е  длъжна  да  уведоми  
другата  в  тридневен  срок  от  насrьпване  на  промяната  
(18.6) Всички  съобщения  и  уведомления  се  изпращат  по  пощата  с  препоръчана  пратка  
или  по  куриер . Писмените  уведомления  между  Страните  по  настоящия  Договор  се  
считат  за  валидно  изпратени  по  факс  с  автоматично  генерирано  съобщение  за  
получаване  от  адресата  или  по  електронната  поща  на  страните , подписани  с  електронен  
подпис . 

Член  19. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  да  прехвърля  своите  права  или  задължения  по  настоящия  
Договор  на  трети  лица , освен  в  случаите  предвидени  в  ЗОП . 

Член  20. 
(20.1) Всички  спорове , породени  от  този  Договор  или  отнасящи  се  до  него , ще  бъдат  
разрешавани  първо  по  извънсъдебен  ред  чрез  преговори  между  двете  Страни , като  в  
случай  на  спор , всяка  Страна  може  да  изпрати  на  другата  на  посочените  адреси  за  
кореспонденция  покана  за  преговори  с  посочване  на  дата , час  и  място  за  преговори . 
(20.2) В  случай  на  непостигане  на  договореност  по  реда  на  предходната  алинея , всички  
спорове , породени  от  този  Договор  или  отнасящи  се  до  него , включително  споровете , 
отнасящи  се  до  неговото  rьлкуване , недействителност , неизпълнение  или  прекратяване  
ще  бъдат  отнасяни  за  разглеждане  и  решаване  от  компетентния  съд  на  Република  
България  по  реда  на  ГПК . 

Член  21. 
Нищожността  на  някоя  от  клаузите  по  Договора  или  на  допълнително  уговорени  
условия  не  води  до  нищожност  на  друга  клауза  или  на  Договора  като  цяло . 

Член  22. 
При  подписването  на  настоящия  Договор  сё  представиха  следните  документи : 
................................... 
Неразделна  част  от  настоящия  Договор  са  следните  приложения : 
1. При.ложение  Л. 1 - Техническа  спецификация  на  Възложителя ; 
2. При.чо .жение  2- Ценово  предложение  на  Изпълнителя ; 
З . Приъожение  N_~ 3- Техническо  предложение  на  Изпълнителя ; 

Настоящият  договор  се  състави  и  подписа  в  три  еднообразни  екзе 	 цва  за  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  u един  за 	 ;~   
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ : 

``0о~ окачи r~~ 	Чрез  Финансоеия  механи sъм  на  ЕИП  u Норвежкия  финансов  механизъм  Исландия , Пихтенщайн  и  Нореегия , допринасят  за 	¢ 
W `®а  ~0т . ~i~~~a~1 )~i~социапнир~~ ѝ  

~p me 
•~цноуру~~~@сните  раsпичия  и  зо  укрепеане  на  деустранните  отношения  със  страните  

енефициенти  е  Eepona. i7t$ и  a~ 4с~и'' сътрудничат  тясно  с  ЕС  чрез  Спораэумението  эо  Европейското  икономичесио  
пространстео . 
Програмен  операпор : Министерство  на  оиопнота  среда  и  еодите  
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