Проект

ДОГОВОР
за
закупуване на сървъри

Днес, ... ... ... г., в гр. София, между:
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА, със седалище и адрес: гр. София,
бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15, с БУЛСТАТ: 130797250, представлявана от
Иван Петров Еничеров – ПРЕДСЕДАТЕЛ, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
и
„...................................”, ЕИК: .............................., със седалище и адрес на управление:
......................................................., представлявано от ..........................................., наричано
по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящият договор на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за
обществени поръчки за обществена поръчка с предмет: “Доставка на сървъри,
осъществена чрез покупка”. Поръчката е в изпълнение на проект
А11-31-15/04.04.2011 г. „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор
върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри
и въвеждане на електронно управление” по договор № А11-31-15/01.02.2012 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема:
1. Да продаде и достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 2 (два) броя сървъри („техниката”),
съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1), представляваща неразделна
част от настоящия договор, срещу уговорната в чл. 7 цена.
2. Да осигури гаранционната поддръжка, на техниката по т. 1 в срока по чл. 4,
съгласно условията на настоящия договор.
II. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила в деня на подписването му от страните.
(2) Срокът за доставка на техниката по чл. 1, т. 1 е 15 (петнадесет) работни дни,
считано от влизане в сила на договора.

Чл. 3 Приемането на доставката на техниката по чл. 1, т. 1 се извършва с приемопредавателен протокол, подписан от страните по настоящия договор или техни
упълномощени представители.
Чл. 4 Гаранционната поддръжка на техниката по чл. 1, т. 1 е за срок от 3 (три)
години, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 3.
Чл. 5 Мястото на изпълнение по чл. 1, т. 1 е на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15, ет. 2.
Чл. 6. Мястото на изпълнение по чл. 1, т. 2 е в оторизираните сервизи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на гр. София, съгласно представен от него списък с
офертата по чл. 1 т. 1.

ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. Цената на техниката по чл. 1, т. 1 е .......................
/......................................................../ лева с ДДС, съгласно офертата на участника
(Приложение № 1), представляваща неразделна част от настоящия договор. Сумата по
предходното изречение включва продажната цена на техниката и разходите за доставянето
й на адреса, посочен в чл. 5.
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 7 в срок до 5 (пет) работни дни
след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 3, срещу представяне на
оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която е изписан допълнително следния текст:
”Разходите са по договор № А11-31-15/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проект
„Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез
изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на
електронно управление”.
(2) Плащането на сумата по чл. 7 се извършва по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ....................................................
IBAN: ......................................................
BIC: .........................................................
(3) При промяна на банковата сметка по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) дни преди падежа на плащането. В уведомлението по
предходното изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данните на
новата банкова сметка.
(4) Всяко плащане по чл. 7, извършено преди получаване на уведомлението по ал. 3 ,
се счита за действително.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да достави техниката по чл. 1, т. 1 в срока по чл. 2, ал. 2;
2. да предаде техниката по чл. 1, т. 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до нейното приемане
полага грижата на добър стопанин за запазването й;
3. да осигури гаранция и извърши необходимата гаранционна поддръжка за
доставената техника по чл. 1, т. 1 за срока по чл. 4 при условията на настоящия договор,
без допълнително заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да достави оригинална, нова, неупотребявана техника по чл. 1, т. 1, за която към
датата на сключване на договора има поддръжка за нея;
5. да подпише приемо-предавателния протокол по чл. 3;
6. да отстрани за своя сметка констатираните недостатъци по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 в
срока по чл. 11, ал. 7;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора,
като осигури необходимата информация и достъп за свободна работа;
2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цената по чл. 7 при условията на този договор.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по
изпълнението на настоящия договор както следва:
1. за период от 3 години след датата на приключване на Оперативна програма
„Административен капацитет 2007-2013” г.;
2. за период от 3 години след частичното приключване на Проекта съгласно чл. 88 от
Регламент 1083/2006г.
Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно
обосновано искане на Европейската комисия.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за
информация и публичност при изпълнение на дейностите по ОП „Административен
капацитет” (Приложение № 4 към договора).
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва приложимите към него условия на чл.1,
3, 4, 5, 7, 15 и 16 от общите условия към договор № А11-31-15/01.02.2012 по ОПАК във
връзка с изпълнението на проект „Модерно и ефективно осъществяване на държавния
надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни
регистри и въвеждане на електронно управление” (Приложение № 3 към договора).
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
договора, като осигурява необходимата информация и достъп за свободна работа;
2. да подпише приемо-предавателния протокол по чл. 3 в случай, че доставките са
извършени точно, качествено и в срок;
3. да заплати цената по чл. 7 в срока по чл. 8, ал. 1;
4. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при откриването на скрити и/или явни
недостатъци по доставената техника по чл. 1, т. 1.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни точно, качествено и в срок договорните си
задължения без отклонения от поръчката;
2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката, или доставената по чл.
1, т. 1 техника има недостатъци:
2.1. да откаже писмено нейното приемане, както и заплащането на цената по чл. 7;
2.2. да иска отстраняването на констатираните недостатъци за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 работни дни от датата на уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по ал. 1, т. 4 ;
2.3. да получи оборотна съвместима техника с технически характеристики не полоши от тези на доставената, за периода до отстраняване на недостатъците по т. 2.2., при
необходимост от по-дълъг срок за отстраняване.
V. РЕКЛАМАЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 12. (1) Рекламации за явни недостатъци на доставената техника по чл. 1, т. 1 се
правят в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на приемо-предавателния протокол
по чл. 3.
(2) Срокът за възражения за скрити недостатъци е до 10 (десет) работни дни от
датата на откриването на недостатъка.
(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като посочва номер и дата на договора, вида на рекламираната стока,
основанието за рекламация и конкретното искане. Страните по договора или техни

упълномощени представители подписват протокол за констатиране на недостатъците по
ал. 2.
(4) Когато се констатира, че закупената по чл. 1, т. 1 техника не отговаря на
уговорените вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да върне стоката.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24 (двадесет и четири) часа след
получаване на известието за рекламация по ал. 3 да изпрати свой упълномощен
представител на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) В случай, че в срока по ал. 5 не бъде изпратен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да състави протокола по ал. 3 едностранно.
(7) Срокът за отстраняване на недостатъците по ал. 1 и ал. 2 е 3 (три) работни дни от
датата на уведомяването по ал. 3.
Чл. 13 Скритите недостатъци се отстраняват посредством:
1. замяна на техниката по чл. 1, т. 1 с нова, удовлетворяваща купувача;
2. отстъпка от цената по чл. 7;
3. връщане на техниката по чл. 1, т. 1.
Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция на новата техника/новите части, с
която/които е/са подменена/и дефектната/ите, считано от датата на подмяната, но не помалко от гаранционния срок по чл. 4. Приемането на техниката по предходното изречение
с извършва по реда на чл. 3.

VІ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 15 (1) При забава по чл. 2, ал. 2 или чл. 12, ал. 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договорената
цена по чл. 7 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента).
(2) При забава за извършване на действия по гаранционната поддръжка
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) от
стойността на договорената цена по чл. 7 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %
(десет процента).
Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица – подизпълнители,
като за свои действия.
VIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 17 (1) Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно
неизпълнение на задължения по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима
сила.
(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира,
доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на грижата
на добър стопанин.
Чл. 18 (1) Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е
била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на
договора.
(3) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Чл. 19 Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по
този договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно:
1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява
неизпълнение на задълженията й, за степента, до която това събитие възпрепятства
изпълнението на задълженията на тази страна, за причините на събитието – ако са
известни, и за неговото предполагаемо времетраене - ако е известно;

2. да положи грижата на добър стопанин, за да избегне, отстрани или ограничи до
минимум понесените вреди и загуби;
VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20 Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на страните по договора и изтичане срока
по чл. 4 ;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на някоя от страните;
4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при
неизпълнение от другата страна.
Чл. 21 (1) Едностранното разваляне на договора по чл. 20, т. 4 се допуска при пълно,
частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно условията на чл. 87-88 от ЗЗД.
(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно
писмено предизвестие до другата страна.
Чл. 22 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред,
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на раздел VІ.

ІХ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 23 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не привлича служители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни функции да работят по трудово правоотношение,
граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в
което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по
друг начин свързано по смисъла на § 1 от Допълнителните разпореди на Търговския закон
по време на изпълнение на настоящия договор.
Х. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 24 (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени
в писмена форма, включително и по факс, от надлежно оправомощени с представителна
власт лица или упълномощените представители на страните по договора.
(2) За дата на получаване се счита:
1. дата на предаването - при предаване на съобщението на ръка;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на получаването - при изпращане по факс.
Чл. 25 (1) Валидни адреси за кореспонденция и лица за контакти между страните във
връзка с изпълнение на този договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес: ....................................................
Лице за контакт: ....................................
Тел: ........................................................
Факс: .....................................................
Ел. поща: ...............................................
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес: ....................................................
Лице за контакт: ....................................
Тел: ........................................................
Факс: .....................................................
Ел. поща: ...............................................

(2) При промяна в данните по ал. 1 съответната страна е длъжна да уведоми другата
страна писмено в 3-дневен (тридневен) срок от промяната.
XІ. СПОРОВЕ
Чл. 26 Изменения и допълнения към настоящия договор могат да се правят по
предложение на всяка от страните. Те влизат в сила от датата на подписване на
споразумение между страните и стават неразделна част от договора.

Чл. 27 (1) Възникналите спорове във връзка с тълкуването, валидността и
изпълнението на договора, се решават по взаимното споразумение между страните,
изразено в писмена форма. В случай че страните не постигнат споразумение споровете по
предходното изречение се отнасят за решаване пред компетентния съд.
ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28 Страните се задължават да не преотстъпват по какъвто и да било начин,
правата и задълженията си по настоящия договор в цялост или отделни техни части, без
писменото съгласие на другата страна.
Чл. 29 За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Чл. 30 Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 - Оферта на участника;
2. Приложение № 2 – Задължения на Бенефициентите за осигуряване на информация
и публичност;
3. Приложение № 3 Общи условия към договор № А11-31-15/01.02.2012 по ОПАК
във връзка с изпълнението на проект „Модерно и ефективно осъществяване на държавния
надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни
регистри и въвеждане на електронно управление”.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………………….

……………………………..

