
ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ^  I 5 /\ 

„ДОСТАВКА НА КОМ ПЮ ТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ВЪРХОВНИЯ АДМ ИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“ 

ПО ОБО СО БЕН А  ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА СЪРВЪР И 

ТОКОЗАХРАНВАЩ И УСТРОЙСТВА ЗА НУЖ ДИТЕ НА ВАС“

Днес,  2018 г., в гр. София, между:

Върховен административен съд на Република България, с административен 
адрес гр. София, бул.“Александър Стамболийски“ № 18, с ИН по ДДС № ВО 121267370, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121267370, представлявано от Георги Чолаков - Председател на ВАС 
и Соня Миткова - Главен счетоводител на ВАС, наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ 

и
СИЕНСИС АД със седалище и адрес гр. София, п.к. 1680, ж.к. „Бели брези“, ул. 

„Лерин“ № 44-46, с ЕИК 121708078, ИН по ДДС В0121708078 представлявано от 
Николай Евгениев Медаров - Изпълнителен директор
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан 
по-долу за краткост Договор, с предмет: „Доставка на компютърна и периферна 
техника за нуждите на Върховния административен съд и гаранционни 
поддръжка“ по Обособена позиция №  2 „Доставка на сървър и токозахранващи 
устройства за нуждите на ВАС“

във връзка с проведена обществена поръчка по реда на чл.20, ал.2, т.З от ЗОП във 
връзка с чл.187 от ЗОП, на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 
Протокол от 24.10.2018г. от работата на комисията, провела избора, се сключи 
настоящия договор за следното:

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
срещу заплащане доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на посочените в 
Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИЛЯ стоки / Приложение
№ 2/, неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия 
Договор.

(2) Видът, количеството и характеристиките на стоките и дейностите по 
инсталиране, които следва да достави ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, са подробно посочени в 
Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ /Приложение № 2/, 
представляващо неразделна част от настоящия Договор.
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(3) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор, се включва 
доставката, транспорта и гаранционното обслужване па стоките, описани в 
Предложението за изпълнение на поръчката.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 (1) За предоставянето на дейностите, предмет на договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на И31ГЬЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 15 
450 (петнадесет хиляди четиристотин и петдесст) лева без ДДС или 18 540 (осемнадесет 
хиляди петстотин и четиридесет) лева с включен ДДС, наричана по-нататък „Цената“ 
или „Стойността на Договора“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съставляващо Приложение №3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на предмета на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на 
каквито и да е други разноски, направени от И31ГЬЛНИТЕЛЯ.

(3) Общата цена и цените за всяка отделна дейност, посочени в Ценовото 
предложение - Приложение №3 към договора, са крайни и не подлежат на промяна освен 
в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл. 3. (1) Всички плащания по този договор сс извършват в български лева по 
банков път, с платежно нареждане, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
В1С: РШУВОЗБ
ШАИ: В й  56 РШУ 9150 1001 5150 00
(2) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по 
сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер 
-  за погасено.

(3) Условия и начин на плащ ане:

3.1. ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ заплаща 18 450 лв. с ДДС, цената по договора за 
обществена поръчка, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на доставка на 2 
бр. токозахранващи устройства и 1 бр. сървър, оборудвани съгласно техническата 
спецификация на ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния 
документ и електронния подпис) и приемо-предавателен протокол.

3.2.3а дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за 
плащане от страна на Възложителя.

2



(4)1 При участие на подизпълнител/и в изпълнението на поръчката, когато частта 
от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 
отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя при долупосочените условия:

1. В случая на ал. 2 разплащанията се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е 
длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в 15-дневеи срок от получаването му.

2. Към искането по т. 1 И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3. ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ се разплаща директно с подизпълнителя при 
горепосочените условия и след представяне на следните документи:

- фактура, издадена от подизпълнителя в оригинал;
- копие на съставен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приетото от 

ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ изпълнение за изпълняваната от подизпълнителя част;
- искане за плащане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, отправено чрез 

И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ;
- становище, от което да е видно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не оспорва исканото 

плащане или част от него като недължимо.

III. СРОК И М ЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписване му и има действие до 
изтичането на срока за гаранционната поддръжка на доставената техника, съгласно 
предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/.

(2) Доставката ще се извърши в срок до 10 работни дни, считано от датата на 
подписване на договора и по график, съгласуван между страните.

(3) Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, в град 
София, бул. “Александър Стамболийски“ № 18 -  съдебна сграда на Върховния 
административен съд.

IV. КОНФ ИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 5. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност 
и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала й известна 
при или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани 
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и

1 Алинея 4 се прилага в случаите, когато в изпълнението на обществената поръчка участва 
подизпълнител/и.
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ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 
изпълнението на договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 
наименованието, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на 
придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на 
Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 
компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата страна по договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация, 
остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

(6) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на дейностите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я , без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква от И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ да достави в срок и без отклонения техниката, 

съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, технически параметри, стадии на изпълнение, без това да пречи на 
оперативната дейност на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение 
от страна на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 
определен в чл.12 (2) от настоящия договор.

(4) Да прави рекламации при констатиране на видими фабрични дефекти на 
стоките в момента на доставката. В този случай ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да откаже
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получаването й или да поиска да бъде направена замяна. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи 
допълнително плащане извън това по договора.

(5) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предостави договори за иодизпълнение 
с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.7. ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ е длъжен:
(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, ири условия и в 

срокове съгласно настоящия договор.
(2) Да приема доставената техника и изпълнените дейности по договора с приемо- 

предавателен протокол, в рамките на одобрения работен график за изпълнение на 
договора.

(3) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 
упомената от И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  като такава в представената от него оферта.

Чл. 8. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ има право:
(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени 

в настоящия договор.
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи 
за изпълнение на договора.

Чл. 9. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ е длъжен:
(1) Да доставя на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ техниката и изпълнява дейностите по 

договора, в срок и с качество, в съответствие с Техническото предложение, което е 
неразделна част от настоящия договор.

(2) При поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и 
съхранение), да изпрати свой представител в рамките на 3 (три) работни дни след 
уведомяване от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, който да установи рекламацията и да извърши 
замяната.

(3) Да извършва замяна в рамките на 1 (един) работен ден, в случай на рекламация 
за количествени несъответствия и видими фабрични дефекти.

(4) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при 
изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(5) При участие на подизпълнител/и - да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и;

(6) В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати 
копие на договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП;

(7) Да не възлага изпълнението или части от него на подизпълнители, извън 
посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такива, освен в случаите и при 
условията, предвидени в ЗОП.

(8) Да осигури за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на доставката.
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VI. ГАРАНЦИОННЛ ПОДДРЪЖКА

Чл. 10. (1) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ осигурява гаранционна поддръжка в 
продължение на 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на 
последния приемо-предавателен протокол за доставената техника, предмет на настоящия 
договор.

(2) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и 
отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в 
предходната алинея гаранционен срок.

(3) В случай на констатирана от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неизправност в работата на 
доставената по този договор техника, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да установи 
проблема в рамките на 1 работен ден след получаването на заявка от упълномощен 
представител на ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ по телефон, факс или e-mail.

(4) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ се задължава да отстрани проблема до 24 часа.

(5) Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ, а когато това е невъзможно -  в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
В този случай техниката се предава с протокол, като транспортирането от 
местоположението й при ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ до сервиза и обратно е за сметка на 
ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ.

(6) Ако И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ не може да отстрани повредата в срока по ал.5, се 
задължава да предостави за ползване на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ оборотна техника от не по- 
нисък клас за времето до отстраняване на повредата или доставката на нова.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я гаранция за изпълнение в размер на 4 % (три на сто) от неговата обща 
цена без ДДС по чл. 2, ал. 1 от договора, а именно 618 (шестстотин и осемнадесет) лева 
(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с 
приложимото право, И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите 
действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия 
на договора, в срок до 3 {три) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на 
В Ъ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. от договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от договора; и/или
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3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 12 от договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 
внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, посочена в Документацията за 
обществената поръчка.

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
И ЗП Ъ Л Н И Т ЕЛ Я Т предава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение 
на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от 
В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я , деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
И ЗП Ъ Л Н И Т ЕЛ Я  по договора за възлагане на обществената поръчка или че 
В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т е развалил договора поради виновно неизпълнение на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я ;

2. да бъде със срок на валидност, покриващ срока за изпълнение по чл. 4, ал. 2, 
плюс 30 (тридесет) календарни дни след изтичането му, като при необходимост срокът 
на валидност на банковата гаранция се удължава или сс издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 
изпълнение във формата на банкова гаранция, са за смстка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
И ЗП Ъ Л Н И Т ЕЛ Я Т  предава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва 
да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността 
на И ЗП Ъ Л Н И Т ЕЛ Я ;

2. да бъде със срок на валидност, покриващ срока за изпълнение по чл. 4, ал. 2, 
плюс 30 (тридесет) календарни дни след изтичането му, като при необходимост срокът 
на валидност на застраховката се удължава.

3. застрахователната премия да е платена изцяло;
4. изрично да е указан срокът на валидност на застраховката (съгласно условията 

на възложителя);
5. застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

неизпълнение на задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или 
отговорността му при разваляне на договора поради виновно неизпълнение на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я . Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините 
и причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, 
различни от условията в настоящия договор.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. Гаранцията за изпълнение следва да отговаря и на другите изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за участие
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Чл. 17. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се освобождава 
поетапно. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение 
след приемане изпълнението на доставката по реда на чл. 22, ал. 3 от договора. В този 
случай ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ задържа 154,50 лв. от гаранцията за обезпечаване 
задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава след приемане 
на изпълнението при условията на чл. 9, ал. 1 ог договора.

И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция/застраховка или нова банкова гаранция/застраховка, 
при представяне на Гаранцията под формата на банкова гаранция/застраховка. 
В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т освобождава последната част от Гаранцията за изпълнение в срок 
до 10 (десет) календарни дни след окончателното приемане на изпълнението без 
забележки с подписването на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 22, ал. 
3 и приключване на изпълнението на договора.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на съответната част от 

Гаранцията по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3 от договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на оригинала на 

първоначално представената гаранция на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
упълномощено от него лице, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е избрал да представи нова 
банкова гаранция във връзка с поетапното освобождаване, или чрез анексиране на 
първоначално представената банкова гаранция;

3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
първоначално представената застрахователна полица/застрахователен сертификат на 
представител на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, когато 
И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ е избрал да представи нова полица/сертификат във връзка с 
поетапното освобождаване, или чрез анексиране на първоначално представената 
застрахователна полица.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между 
страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и спорът е 
отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ той 
може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл. 18. ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое 
от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено 
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от 
Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за 
съответния случай на неизпълнение. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията 
за изпълнение в пълен размер, ако договорът бъде развален/прекратен по вина на 
И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ.

Чл. 19. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в 
пълен размер, в следните случаи:
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1. ако И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок до 
30 дни от сключването на настоящия договор и ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ развали договора 
на това основание;

2. при пълно неизпълнение , в т.ч. когато предоставената доставка не отговаря на 
изискванията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на 
ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Ч л. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я  да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ сс е удовлетворил от Гаранцията за 
изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всрок 
до 3 {три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение или съответната неосвободена част 
от нея, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ сума до размера на Гаранцията, 
съответно до размера на неосвободената част от нея по сметката на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
или предостави документ за изменение на първопачалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, съответно застраховка, така че в съответния момент от действието на 
договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9 от 
договора, съответно при частично освобождаване на част от Гаранцията -  в съответствие 
с изискуемия й неосвободен размер.

(2) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията по реда, посочен в настоящия раздел, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМ АНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Ч л. 22. (1) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право да приеме изпълнението, когато 
отговаря на договореното.

(2) Приемането на изпълнението на дейностите, включени в предмета на 
настоящия договор, се извършва от страните или определени от страна на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  и ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ лица, като приемането на изпълнението на всяка 
дейност от доставката се извършва поотделно и се удостоверява със съставянето на 
отделен двустранен приемо -  предавателен протокол, подписан от двете страни или 
техните упълномощени представители по чл. 35, ал. 2. от договора.

(3) След приемане на всички дейности, предмет на настоящия договор, се съставя 
окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни или техните 
упълномощени представители по чл. 35, ал.2 от договора. Окончателното приемане на 
изпълнението по този договор, удостоверено със съставянето на окончателния приемо- 
предавателен протокол по предходното изречение, се извършва в срок до 7 (седем) дни 
след деня, следващ приключването на гаранционното поддържане на техниката и при 
условие, че И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ е изпълнил всичките си задължения съгласно договора.
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(4) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ или определеното/ите от него лице/а приема/т 
изпълнението на задължението за инсталиране и тестване на системата след проверка за 
съответствие с Техническите спецификации -  Приложение №1 и Предложение за 
изпълнение на поръчката на Възложителя - Приложение №2.

(5) Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или 
бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на несъответствията/недостатъците в приложимите 
случаи, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ може да предявява рекламации за количеството и качеството на 
изпълнението в подходящ срок от предоставяне на съответното изпълнение чрез 
изпращане на писмено уведомление до ИЗПЪЛ! ШТЕЛЯ, съдържащо минимум описание 
на несъответствието и срок за отстраняването му.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме изпълнението при 
съществени отклонения от договореното или ако резултатът от изпълнението става 
безполезен за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

(7) Когато И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизиълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в присъствието на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  и подизпълнителя.

VII. НЕПРЕОДОЛИМ А СИЛА

Чл. 23. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, 
причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има 
значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава 
към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 
сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали 
до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 
срок до 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се 
състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 
договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. О ТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 24. При пълно неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 
на 15% (петнадесет процента) от общата цена с ДДС по чл. 2, ал. 1 от договора. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси и обезщетение за претърпени вреди в по-голям 
размер.
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Ч л. 25. (1) При забавено изпълнение на някое задължение по настоящия договор, 
ако забавеното изпълнение е полезно за съответната страна, неизправната страна дължи 
на изправната освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един 
процента) от общата цена с ДДС по чл. 2, ал. 1 от договора за всеки просрочен ден, но не 
повече от 3 % (три процента) от същата.

(2) При лошо изпълнение (всяко друго, освен пълно неизпълнение и забавено 
изпълнение), И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ дължи освен реално изпълнение, ако същото е полезно 
за ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я , и неустойка в размер на 3% (три процента) от общата цена с ДДС 
по чл. 2, ал. 1 от договора.

(3) Изплащането на неустойките по горните алинеи не лишава изправната страна 
от правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение за претърпени вреди в по- 
голям размер.

Ч л. 26. При разваляне на договора в случаите на виновно неизпълнение 
неизправната страна дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от общата 
цена с ДДС на договора по чл. 2, ал. 1. Изплащането на неустойката не лишава 
изправната страна да търси и обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер.

Чл. 27.2 В случай, че ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ е неперсонифицирано обединение, 
участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на паричните 
задължения, произтичащи от настоящия договор за обществена поръчка.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Ч л. 28. (1) Този договор се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) 
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за настъпилата 
невъзможност;

3. при прекратяване на юридическо лице -  страна по договора без правоприемство, 
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

5. При констатирани нередности и / или конфликт на интерси.
6. При доставяне на техника, която не са в продуктовага гама на производителя към 

момента на изпълнение на доставката.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2 Чл. 27 се прилага в случаите, когато изпълнителят е обединение, което не е самостоятелно 
юридическо лице.
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2. когато за И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, освен в случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4, б. 
„б” от ЗОП.

Чл. 29. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение 
на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок 
за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на дейностите в срок 
до 30 дни от сключването на настоящия договор.

2. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за 
изпълнение на поръчката, включително Техническите спецификации и Техническото 
предложение.

3. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т не е осигурил готовност за работа на стоките, посочени в 
Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИЛЯ / Приложение № 2/, до 
датата, определена за въвеждането и в експлоатация. .

(3) ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление 
до И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради 
забава на И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ то е станало безполезно или в случаите на ал. 2, т. 3.

Ч л. 30. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от 
ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването 
на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1. т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 
подписано от страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за 
разрешаване на спорове по този договор.

X. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Ч л. 31. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия 
-  според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
договора и приложенията, се прилагат следните нравила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на 

договора

Прехвърляне на права
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Ч л. 32. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и 
задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. 
Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение при участие на 
такива могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Ч л. 33. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете с трани, в съответствие с изискванията 
и ограниченията на ЗОП.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 34. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Ч л. 35. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както 
следва:

1. За ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.София 1301, бул .,. Александър Стамболийски“
№ 18, Върховен адмнистративен съд 

Тел.: 02/9404120 
Факс: 02/9404286 
e-mail: pepivlad@sac.justice.bg
Лице за контакт: Петър Владимиров- и.ф. началник отдел „ИСКСС“
2.3а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1680, ж.к. „Бели брези“, ул. „Лерин“ № 44-

46
Тел.: 02 958 3600
Факс: 02 958 3036
e-mail: office@cnsys.bg
Лице за контакт: Николай Димитров
(3) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощават горепосочените 

лица за приемане на съобщения във връзка с изпълнението на този договор, както и във 
връзка с приемането на изпълнението му, включително с право да подписват протоколи, 
рекламации и др.

(4) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
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2. датата на пощенското клеймо на обратнага разписка -  при изпращане по 
пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 
куриер;

3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(5) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако с изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт.

(6) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок 
до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Език3

Ч л. 36. (1) Този договор се сключва на български и английски език. В случай на 
несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 
документи, свързани с изпълнението на договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети 
и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат 
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 37. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 38. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, ще се уреждат между страните чрез 
преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се отнася за решаване от 
компетентния български съд.

3 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.
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Екземпляри

Чл.39. Този договор се състои от 15 (петнадесет)4 страници и е изготвен и 
подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра -  по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

П риложения:
Приложение №1. Технически спецификации 
Приложение №2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Приложение №3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Приложение №4. Гаранция за изпълнение.

(Георги Чолаков)
ПРЕДСТАВИ ЯКА Ш й а г  ^»П Ъ Л Н И Т Е Л  Е1ТД Й ^ЕКТО Р

/длъжност/

(Соня М иткова )
Г лавен7счетоводител

Съ

/М ладен СемоЦ
и.ф. Глан

/П етър ВладимУ^бв/
и.ф. Н ачалник рудв-Ц. „ И СКСС”

/ Асен Мингов
Съдебен помощн^ич^смдел „ п п ш  

И зготвил:

/ Красимира Георгиева/ 
Експерт- ОП на ВАС:

4 Попълва се при подготовката на проекта за сключване на договор.
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