№ 110/2020 г.
ДОГОВОР
за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доставка, инсталация и
гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства“ по особена позиция
№ 1. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника и
аксесоари за нуждите на общата администрация на ДП БСТ“
Днес, 02.07. 2020 г., в гр. София, между:
Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” /ДП БСТ/ със седалище и адрес на
управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по
вписванията с ЕИК 202766380, представлявано от Любомир Петров – Изпълнителен
директор и с Главен счетоводител - Светла Николова, наричано по-долу в договора
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
„Лийд Вижън“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1632
район р-н Овча купел, ж.к. Овча купел, бл. 34, вх. А, ет. 2, ап. 6, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК
205642092, и ДДС номер BG205642092, МП, представлявано от МИРОСЛАВ НИСТОРОВ
ПЕТРОВ, в качеството на Управител на дружеството, наричан/о за краткост по-долу
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“),
се сключи настоящият договор на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), след проведена процедура публично състезание за избор на изпълнител по реда на
чл.18, ал.1, т. 12 ЗОП с наименование: „Доставка, инсталация и гаранционно обслужване на
компютри и периферни устройства“, по обособена позиция № 1. „Доставка, инсталиране и
гаранционно обслужване на компютърна техника и аксесоари за нуждите на общата
администрация на ДП БСТ“, открита с Решение № 80/05.05.2020 г. на изпълнителния
директор на ДП „Български спортен тотализатор“ и влязло в сила Решение № 106/03.06.2020
г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ за определяне на
изпълнител, въз основа на който страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Договор за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доставка, инсталиране и гаранционно
обслужване на компютри и периферни устройства“, по обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и
гаранционно обслужване на компютърна техника и аксесоари за нуждите на общата администрация на ДП
БСТ“
За Възложителя:
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/
2016/679/

За Изпълнителя:
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС)

стр. 1

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да
изпълни обществена поръчка с наименование: „Доставка, инсталиране и гаранционно
обслужване на компютри и периферни устройства“ по обособена позиция № 1. „Доставка,
инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника и аксесоари за нуждите на
общата администрация на ДП БСТ“, съгласно Техническите спецификации на Възложителя
/Приложение № 1 към договора/, Офертата, в т.ч. Техническо и Ценово предложение на
Изпълнителя /Приложения №№2 и 3 към договора/, като извърши следните основни
дейности:
т.1. доставка и инсталация на артикули от вида, включен в обособената позиция, а именно:
артикул № 1 - Преносим компютър тип 1
артикул № 2 - Преносим компютър тип 2
артикул № 3 - Преносим компютър тип 3
артикул № 4 - Преносим компютър тип 4
артикул № 5 - Преносим компютър тип 5
артикул № 6 - Персонален компютър тип 1
артикул № 7 - Персонален компютър тип 2
артикул № 8 - Монитор тип 1
артикул № 9 - Монитор тип 2
артикул № 10 - Клавиатура и мишка с кабел /Wire/
артикул № 11 - Клавиатура и безжична мишка /Wireless/
артикул № 12 - Мишка с кабел /Wire/
артикул № 13 - Мишка безжична /Wireless/
артикул № 14 – Устройство за четене, записване и презаписване /DVD-RW/
артикул № 15 – Чанта/Раница за преносим компютър
артикул № 16 – Слушалки с микрофон,
по прогнозни количества и със спецификации /вид, марки и модел/, които са точно посочени
в Приложение № 2.
т. 2. гаранционно обслужване на доставените и инсталирани артикули.
(2) Доставката и инсталацията на артикулите се осъществява само след заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение,
посочено в този договор и са изцяло за негова сметка и на негов риск.
(3) В случай, че при изпълнение на заявена по договора доставка на артикул, се установи,
че същият е спрян от внос/производство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага аналог на
конкретния артикул със същите характеристики или по – високи. Доставката на такъв
артикул става след проверка и одобрение по отношение на техническите характеристики
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не изчерпи всички прогнозни количества от артикул
до края на срока на договора. При необходимост количества от един артикул могат да се
завишат по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сметка на количества от друг артикул, но без
да се променя общата сума по договора, посочена в чл. 2, ал. 2 и съответната единична цена
на артикул.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Подлежащите на доставка артикули са с единични цени, посочени в Приложение
№ 3.
(2) Общата сума на заявяваните и доставяни артикули в изпълнение на настоящия Договор
няма да надвишава 220 000 /двеста и двадесет хиляди/ лева без ДДС.
(3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само:
разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху
артикулите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за доставка на артикулите, за транспортиране, за
инсталиране, всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока на
гаранцията, както и разходите за отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички
неизправности и повреди, възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от
гаранционните условия и гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявените и реално доставени и
инсталирани артикули, които са без отклонение от изисканите от него технически
спецификации и предложените в Приложение № 2 технически характеристики, съгласно
единичните им цени с включен ДДС в срок до 30 /тридесет/ работни дни след реалната им
доставка и инсталиране, подписване на приемателно-предавателните протоколи без
възражения и получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Липсата на приемо-предавателни протоколи, подписани без възражения и/или не
получаването на фактура по ал. 3, освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от изпадането му в забава
спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за плащане по ал. 4 се спира когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима,
поради липсващи и/или некоректни придружителни документи, и/или неточно изпълнение
на начина за доставка/извършване на услуга, или наличие на доказателства, че разходът не
е правомерен. Изпълнителят трябва да даде разяснения, да направи изменения или
представи допълнителна информация в срок до 4 (четири) работни дни след като бъде
уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която
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Възложителят получи правилно оформена фактура или поисканите разяснения, корекции
или допълнителна информация.
(6) Заплащането на дължимите по този договор суми се извършва по банков път, по
посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка в чл. 24, ал. 3 от договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 дни считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,
счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно
извършени.
(7) За дата на плащането се счита датата на извършване на банковия превод от сметката на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ДОСТАВКА
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инсталира
заявени от него артикули от видовете по чл. 1 и посочени конкретно в Приложение № 2, в
срок до 30 работни дни, след датата на получаване на конкретна заявка от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и извършва гаранционна поддръжка на
доставените и инсталирани артикули, предмет на договора, в съответните срокове, посочени
конкретно по артикул в Приложение № 2, считано от датата, на която същите са
инсталирани, удостоверена в приемо-предавателен протокол.
(3) Клаузите на настоящия договор, в т.ч. и посоченото в приложенията към него (№ 1 и №
2), уреждащи гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, остават в сила до изтичане
на срока на гаранционна отговорност и удовлетворяването на всички претенции на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 4. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните, посочена
в титулната му част и има срок на действие до една година /12 месеца/ от сключването му
или до изчерпване на предвидения максимален финансов ресурс за изпълнението му /в т.ч.
и до достигане на такава остатъчна сума по него, за която е невъзможно доставката, на която
и да е единична бройка от артикулите, включени в предмета му/, посочен в чл. 2, ал. 2, което
от двете събития настъпи първо, с изключение на клаузите, за които е посочено, че запазват
действието си и след прекратяването му/развалянето му – такива клаузи са тези относно
гаранционния срок и обслужване, но не само.
ІV. МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКА
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Чл. 5. (1) Мястото на доставка и инсталация на всеки заявен артикул следва да бъде
извършено на адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28. По изключение и при
изрично указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, мястото на доставка и/или инсталация може да
бъде и всеки един от градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград,
Монтана, Плевен, Пловдив, Русе или Стара Загора, в които се намират административни
офиси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Доставката се извършва с транспорт, осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е изцяло за негова
сметка.
(3) Гаранционното обслужване се извършва на мястото на доставяне и инсталиране на
артикулите, при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а когато това не е възможно – след съгласието на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответен артикул може да бъде отремонтиран в сервиз, осигурен от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни
уговореното с настоящия договор в срок, с нужното качество и без отклонения, в т.ч. и като
му изисква и допълнителна информация, свързана с предмета му.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява и приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули от
тези по чл. 1 и специфицирани в Приложение № 2 от Договора, чрез определено от него
лице, ако същите отговарят на Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложения №№ 1и 2 към Договора/.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез определено от него лице да приеме и извършените
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /чрез негови служители/ други уговорени услуги – инсталация и
гаранционно
обслужване на доставените артикули, ако същите съответстват на
уговореното в договора и приложенията към него, в т.ч. и да ги провери чрез тестови
процедури;
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията за изпълнение на настоящия договор (в т.ч. но не само: по брой, по вид, по
качество), да откаже приемането на доставените артикули (на част от тях или на всички),
както и да не заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
своите задължения съгласно договора. Отклонение от възложеното се удостоверява с
подписване на двустранен протокол, а ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свой
представител за констатиране на това и за подписване на такъв документ в срок от 2
работни дни от писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сам изготвя
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и подписва такъв протокол и го изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Наличието на протокол по
предходното изречение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от изпадането му в забава спрямо
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на съответна дължима сума, посочена в протокола.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими
документи за експлоатация и поддръжка на доставените и инсталирани артикули,
съответни гаранционни карти, сертификати и др.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи гаранционно обслужване на доставените
артикули в уговорения срок и условия.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за осъществяване предмета на договора.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното
възнаграждение при точно изпълнение на предмета на договора.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за осъществяване предмета на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставените и инсталирани
артикули, ведно с придружаващите ги документи, чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лице, ако същите отговарят на посочените в Договора изисквания към тях /Приложения №№
1 и 2/.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лице и на точно извършените от него /чрез негови служители/ други уговорени услуги –
инсталиране и гаранционно обслужване на доставените артикули.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплащане на
стойността на доставените и инсталирани артикули, ако изпълнението е точно,
съгласно уговореното в настоящия договор.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск заявени
от последния артикули /без значение от тяхното количество/ от видовете, посочени в чл. 1 и
с технически спецификации по Приложения №№1 и 2 към Договора, в оригинална
индивидуална опаковка с ненарушена цялост и със съответните гаранционни карти,
отразяващи договорните условия, документи за експлоатация и поддръжка, сертификати и
др.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката
на артикулите до посоченото му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място за изпълнение и да ги
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разтовари. За негова сметка е и евентуалният транспорт, необходим за извършване на
гаранционно обслужване на артикул.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инсталира доставените артикули с нужното
качество, съобразно посочените изисквания и установените нормативни стандарти като
използва свои квалифицирани служители.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционна поддръжка на артикулите в
уговорения срок и условия.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя артикули, които отговарят на всички
стандарти в Република България, относно техническата експлоатация, норми на безопасност
и включване към електрическата мрежа.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя артикули, които са нови, неупотребявани
и фигурират в актуалната производствена листа на производителя.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя протоколи за всички дейности, свързани с
изпълнението на доставката, инсталацията и гаранционното обслужване на артикулите.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира каквито и да е обезщетения/неустойки
или други плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на увеличаване/намаляване на бройките
заявени за доставка, инсталация и гаранционно обслужване артикули от тези посочени в чл.
1 и специфицирани в Приложение № 2 към Договора.
(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява всички писмени нареждания и заповеди,
дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определените от него лица, при и по повод изпълнението
на настоящия договор.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и обезпечи несмущаваното ползване на
всички софтуерни компоненти на доставените от него артикули /в случай на наличието на
такива/, в т.ч. и да прехвърли собствеността/осигури ползването на правата за тях, а така
също и да обезщети напълно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в случай на претенции на трети лица към
него при и по повод тяхната употреба.
(15) Да отстранява повредите/недостатъците на доставените артикули в сроковете посочени
в този договор по време на гаранционния им срок.
VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И
РИСКА
Чл. 8. (1) Изпълнителят се задължава да достави, предаде и инсталира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
всеки един от заявените му по бройка и вид артикули, с необходимото качество, съгласно
оферираното и в техническа изправност, придружен със съответни сертификати за
съответствие, отстъпени права за ползване, гаранционна книжка или други документи от
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производителя, съдържащ технически данни и характеристики/указания за работа.
Извършената доставка/инсталация се удостоверява с подписване в два екземпляра на
двустранен приемо-предавателен протокол („Приемателно-предавателен протокол“) от
Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни
количествени и качествени Несъответствия и съответствие на артикулите с техническите
характеристики, представени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Приемо-предавателния протокол по ал. 1 съдържа наименование, брой и описание на
индивидуализиращите белези на артикулите.
(3) Изпълнителят уведомява Възложителя в срок от 3 (три) дни предварително за
конкретните дати и час, на които ще се изпълняват доставките, съответно – за извършване
на инсталациите. Не се пристъпва към разтоварване на артикул, ако на мястото на доставка
не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става
разтоварването и преброяването на артикулите. В случай, в рамките на работния ден, не
може да бъде прието цялото доставено количество артикули, се съставя приемателнопредавателен протокол за приетото количество. Приемането продължава на следващия
работен ден.
(4) При предаването на артикулите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за Несъответствия, като същото
не може да надвишава 10 (десет) дни. При констатиране на явни Несъответствия,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В
тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват
констатираните Несъответствия. След отстраняване на Несъответствията, Страните
подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката и
инсталацията. При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци,
несъответствия на доставените компоненти с Техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, повреди на
заявените и доставени артикули, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от
некачествени/неподходящи материали и др.), се прилага някоя от следните варианти:
т. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя артикула с Несъответствия с такъв, притежаващ
характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че
последното не води до промяна на предмета на поръчката и съответната единична цена на
артикула, посочена в Приложение № 3; или
т. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в
констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия.
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(5) В случай че Несъответствието на доставен компонент е толкова съществено, че
прилагането на някой от вариантите по ал. 4, т. 1 или т. 2, ще доведе до промяна на предмета
на поръчката, или в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката или отстраняването на
Несъответствията с повече от 10 (десет) дни, от предвидения срок за доставка в чл. 3, ал. 1,
съответно от срока, посочен в констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
прекрати Договора и право да получи неустойка в размер на петдесет на сто от цената на
съответен артикул, посочена в Приложение № 3.
(6) Подписването на приемо-предавателния протокол по ал. 1 без забележки има силата на
приемане на доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на "скрити
Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на
компонентите или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок.
Приемането на доставката на артикули с Приемо-предавателния протокол няма отношение
към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните
условия.
(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
и подизпълнителя.
Чл. 9. Собствеността върху доставените и инсталирани артикули се прехвърля на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на инсталирането им. Рискът от погиването на заявен артикул
преминава в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемателнопредавателен протокол за доставката и инсталирането му без забележки.
VІІІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на доставените
артикули съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото
предложение – Приложение № 2, Техническата спецификация – Приложение № 1 и
утвърдени в страната стандарти.
(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява със свои сили и
средства всички повреди/или Несъответствия на артикулите, съответно подменя
дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия, посочени в
Приложение № 2.
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционна
поддръжка на артикулите в гаранционния срок посочен за всеки от тях в Техническото
предложение (Приложение № 2), който започва да тече от датата на подписване на всички
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протоколи за извършване на необходимите доставки и услуги, включени в предмета на
договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва подмяна на дефектиралите хардуерни
компоненти, само с оригинални (от производителя на хардуерното оборудване) такива и
нови компоненти или еквивалентни на новите по отношение на производителността, но
напълно съвместими с оборудването. Всички сервизирани или подменени технически
модули трябва да бъдат комплектувани така (при необходимост монтажни елементи,
кабели, софтуер, лицензи и др.), че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите,
заложени в спецификацията.
(3) При осъществяване на дължимата поддръжка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва следните
времена за реакция и отстраняване на възникнал проблем:
➢
Ниво на покритие - 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината;
➢
Време за реакция (след приемане на заявката за възникнал проблем) – до 4 часа на
място;
➢
Време за отстраняване на проблема – до 5 работни дни, като в случай на тежка
повреда и при наличие на съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът може да бъде удължен.
(4) Гаранционната поддръжка се извършва в пълно съответствие с оферираното в
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (Приложение № 2).
IX.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет) от стойността на
Договора по чл. 2, ал. 2 или сумата от 11 000 (единадесет хиляди) лева;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесени гаранции за изпълнение на
Договора към датата на сключването му.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните: (1)
парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; (2) банкова гаранция; или
(3) застраховка.
Чл. 13. (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната
банкова сметка на Възложите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ля в банка Уникредит Булбанк АД - IBAN:
BG10UNCR70001521679048, BIC: UNCRBGSF. Всички банкови разходи, свързани с
преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът й,
като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от
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стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срокът на действие на
Договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение.
(3) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните
задължения.
(4) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30
(тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или
невръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата
отговорността по друг договор. 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 наличие на
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи
и при условия, както следва:
т. 1. частично освобождаване в размер на 4 % (четири процента) от стойността на Договора
в размер на 8 800 (осем хиляди и осемстотин) лева, в срок от 30 (тридесет) дни, считано от
датата на подписване на всички протоколи за извършване на необходимите доставки и
услуги, включени в предмета на Договора, при условие че сумите по гаранцията не са
задържани, или не са настъпили условия за задържането им;
т. 2. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от
30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на хардуерните компоненти, при
условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите
по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора,
преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в
остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по чл.
14, ал.1, т.1., освен ако друго не е предвидено в гаранцията.
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(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответната част от нея в срока и при условията на чл. 14,
ал.1.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други
плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са
предоставени.
(5) Гаранциите не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ако в процеса на изпълнение на
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия
Договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за неизпълнението, при условие, че същото не е задържано или върнато на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради
непълно или частично изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е длъжен в срок до 20 (двадесет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ,
уговорен в чл.12, ал. 1, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да
застрахова отговорността си до размера в чл. 12, ал.1.
X.

НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нарушение на уговорения в този Договор срок, същият заплаща на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на съответно заявеното му за
доставка количество и вид артикули.
(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора,
същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихва за забавено изпълнение в размер на законната
лихва за забава за всеки просрочен ден.
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(3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за и при гаранционна
поддръжка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неустойка в размер на 2 000
/две хиляди/ лева, за всеки един случай.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на
гаранцията за изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои съответните суми
по настоящия член от предоставените гаранции и/или да прихване сумата й от дължимо към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане.
(5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в банка Уникредит Булбанк АД - IBAN:
BG10UNCR70001521679048, BIC: UNCRBGSF. В случай че банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на неустойката в срок от 15 (петнадесет) дни от
искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.
ХI. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Прекратяването на договора, преди изтичане на срока, посочен в чл. 4 на
договора, може да стане при следните основания:
т.1. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл. 118 ЗОП и чл. 73 ППЗОП.
т.2. По взаимно съгласие на страните.
т.3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка
– предмет на Договора, извън правомощията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които той не е могъл
или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
т.4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 20 дни;
т.5. При прекратяване на юридическо лице.
т.6. С 1-месечно предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с
уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
т.1. когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с
повече от 10 (десет) дни;

Договор за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доставка, инсталиране и гаранционно
обслужване на компютри и периферни устройства“, по обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и
гаранционно обслужване на компютърна техника и аксесоари за нуждите на общата администрация на ДП
БСТ“
За Възложителя:
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/
2016/679/

За Изпълнителя:
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС)

стр. 13

т. 2. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за гаранционна поддръжка;
т. 3. 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.
(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора изцяло или частично, той може да
достави както сметне за необходимо количеството артикули, подобно на недоставеното,
съответно - да възложи както сметне за необходимо видове дейности, подобни на
незипълнените и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен пред него за всички необходими
разходи за тази подобна стока/услуга. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да
продължи изпълнението на този договор в частта, в която не е прекратен.
XІI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 17. (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.
(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.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(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.
ХIII. СПОРОВЕ
Чл. 18. Възникналите във връзка с изпълнението на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
Чл. 19. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от
или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване
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ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от
компетентния съд по реда на ГПК.
Чл. 20. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
ХIV. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 21. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор /в
т.ч., но не само и извършването на заявки за доставки по него/ са валидни, ако са направени
в писмена форма и са подписани от посочените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята:
датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от
страна на надлежно упълномощено лице;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
датата на приемането – при изпращане по телефакс.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия
договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:
Адрес:
ЦУ на БСТ
бул. Витоша 87, сграда Проно, ет. 3
ул. „Хайдушко изворче” № 28
гр. София, п.к. 1463
гр. София, п.к. 1618
Банкова сметка:
Банкова сметка:
Уникредит Булбанк АД
Юробанк България ЕАД
IBAN: BG10UNCR70001521679048
IBAN:BG69BPBI79401088062201
BIC: UNCRBGSF
BIC: BPBIBGSF
(4) За изпълнение на задълженията си по този договор страните определят следните свои
представители, които имат право да извършват валидни волеизявления:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Веселин Кюркчиев
Светлана Стоянова
Илко Симеонов
Андон Атанасов
Тел: 02/8181881; 02/8181800
Тел: 0888414138; 0889354845
Факс: 02/8181801
Факс: …………………
Ел. адрес: eps@toto.bg
Ел. адрес: office@leadvision.bg
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(5) При промяна на данните по ал. 3 и ал.4 съответната страна е длъжна да уведоми другата
в тридневен срок от промяната.
ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
(2) Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни
споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни
упълномощени представители. Всички изменения могат да бъдат само в съответствие с
изискванията на ЗОП и ППЗОП. Нищожността на дадена клауза от договора не води до
нищожност на същия като цяло.
Чл. 23. (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация,
която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с
подготовката или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, техническа или
друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други
материали, свързани с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна
от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, но не неограничено до
финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти,
собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени
обстоятелства, 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 средство (наричани по-долу “Конфиденциална информация”).
Страните ще положат максимални усилия да предотвратят разкриването и
неупълномощеното разпространение или употреба на тази Конфиденциална информация,
които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на своята
собствена конфиденциална информация.
(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква за
целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната информация може да
бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това съгласие
не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Разпоредбите на този член запазват действието си и след прекратяване/разваляне на
договора.
Чл. 24. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани
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единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и
предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.
Настоящият договор се състави и подписа в три оригинала – два за Възложителя и един за
Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2.
Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3.
Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/

………………………………......
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/

...............................................
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
УПРАВИТЕЛ

/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/

……………………………………..
СВЕТЛА НИКОЛОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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