Д О Г О В О Р
ЗА ДОСТАВКА НА ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ
№ BG16RFOP002-1.016-0006-C01/ 01

Днес, …………….2020г., в гр. Велико Търново, между:
“Сдружение за знание-интензивно развитие” със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново 5000, ул. "Арх. Георги Козаров" №1, вписано в
ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 177105495, представлявано от Райна
Григорова Григорова – Управител, наричано за краткост БЕНЕФИЦИЕНТ или
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна и от друга страна:
“……………………………., със седалище и адрес на управление/постоянен адрес:
гр. ……………., ул. “……………………”, №……., вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по
вписванията с ЕИК ……………………/ с ЕГН, представлявано от ………………… –
………………….., наричано за краткост ДОСТАВЧИК,
С оглед на това, че :
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0006-C01 за реализиране на проект
„Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази
данни”, сключен между Бенефициента и Министерство на икономиката в рамките
на Процедура: BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери” по
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020;
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съобразно изискванията на Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова BG16RFOP002-1.016-0006-C01 и на основание чл. 53, ал. 3
и ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове, Постановление №160/1 юли 2016 г. и Протокол от
решение №....../.........2020г. на “Сдружение за знание-интензивно развитие”
(БЕНЕФИЦИЕНТА) за класиране на участниците и определяне на ДОСТАВЧИК по
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проведена процедура чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване”,
се сключи настоящият Договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.
Бенефициентът възлага, а Доставчикът приема да извърши доставка на
следното Хардуерно оборудване:
1.1.
Сървър (за изчислителни задачи) - 5 бр.;
1.2.
Сървър (за съхранение на данни и мрежова свързаност) - 1бр.;
1.3.
Терминална система за управление - 1бр.
2. Хардуерното оборудване, посочено по-горе в т.1 на този раздел, което ще бъде
доставено от Доставчика в изпълнение на настоящия Договор, следва да притежава
характеристиките и да отговаря на техническите изисквания, описани в приетата оферта на
Доставчика, представляваща Приложение 1, неразделна част от този Договор.
II. ЦЕНИ
1. За доставката на Хардуерно оборудване по чл.1 на раздел I по-горе
Бенефициентът се задължава да заплати на Доставчика обща цена в размер на
……………… лв. (цифром и словом), без ДДС.
2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на дейностите по чл.1 от
този Договор.
3. Плащанията по настоящия Договор се извършват в национална валута (лев) по
банков път по сметка на Доставчика, а именно:
IBAN: …………………..
BIC: …………………
Банка: ………………….
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Плащането на общия размер на дължимата цена се извършва, както следва:
100% в срок до 60 (шестдесет) дни след приемане на извършената доставка с подписване
на приемо-предавателен протокол и представяне на надлежно издадена данъчна фактура.
IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за извършване на доставката е, както следва: ……. (цифром и словом)
календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия Договор.
3. Мястото на изпълнение на доставката е:
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- За Сървър за изчислителни задачи (5 бр.) и Сървър за съхранение на данни и
мрежова свързаност (1 бр.) – посочен от Възложителя професионален център за данни,
намиращ се в гр. София;
- За Терминална система за управление (1 бр.) – офисът на Възложителя, намиращ се
в гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" №1.
V. КОМУНИКАЦИИ
Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия Договор, между
Бенефициента и Доставчика трябва да съдържат наименованието и номера на договора и
се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се
изготвя на български език в два оригинала, един за Бенефициента и един за Доставчика.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
1.
Бенефициентът има право да получи изпълнение на предмета на договора в
срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.
2.
Бенефициентът има право да оказва текущ контрол при изпълнението на
договора.
3.
Бенефициентът има право да изисква замяна на всеки един от доставените
артикули на Хардуерното оборудване, ако същият не отговаря на изискванията му, на
офертата на Доставчика или има каквито и да е недостатъци. В тези случаи Бенефициентът
не дължи заплащане на каквото и да е допълнително възнаграждение (цена) за доставката
на заменения артикул, а Доставчикът дължи заплащане на уговорената неустойка за забава
за периода от изтичане на срока за доставка по чл. 2 от раздел IV до доставянето на
сървърно оборудване, отговарящо на изискванията на Договора, което е прието от
Бенефициента.
4.
Бенефициентът се задължава да заплати цената на договора по реда и при
условията на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. Доставчикът има право да получи договорената цена по реда и при условията
на настоящия Договор.
2. Доставчикът се задължава да извърши качествено и в срок дейностите, предмет
на настоящия Договор, посочени по-горе в чл.1 на раздел I от този Договор. В случай на
забава при изпълнението на дейностите, предмет на този Договор, Доставчикът дължи на
Бенефициента неустойка в размер на 0,5% от размера на общата цена за всеки ден забава.
3. Доставчикът се задължава да достави всички артикули на Хардуерното
оборудване на указан от Бенефициента адрес, съгласно чл. 3 на раздел IV.
4. Доставчикът се задължава да предостави на Бенефициента, заедно с доставката
на Хардуерното оборудване и цялата съпътстваща документация (напр. гаранционна карта
или др. под.). Предоставените гаранционни карти следва да предвиждат период на
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гаранционна отговорност, съответстващ на периода, посочен в офертата на Доставчика
(Приложение 1 към Договора).
5. Бенефициентът не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на
служителите или имуществото на Доставчика по време на изпълнение на предмета на
настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения или
допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор. Доставчикът
поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и
наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на
предмета на настоящия договор.
6. Доставчикът се задължава да предприеме всички необходими мерки за
избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
VIII. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
1. След извършването на доставката от Доставчика на описаните по-горе артикули на
Хардуерното оборудване, Бенефициентът извършва преглед за съответствие на същите,
вкл. проверка на процесорите на доставените Сървъри за изчислителни задачи чрез
PassMark CPU benchmark тест, като полученият резултат следва да отговаря на офертата на
Изпълнителя. Ако при извършване на прегледа на доставените от Доставчика артикули на
Хардуерното оборудване се окаже, че същите имат недостатъци или не отговарят на
изискванията на Договора, включително на Приложенията към него (Офертата на
Доставчика), Бенефициентът връща същите на Доставчика за подмяна. Страните
подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за доставка при доставянето на
качествено Хардуерно оборудване, отговарящо на всички изисквания на Договора.
2. В приемо-предавателния протокол по предходната разпоредба се описват и всички
съпътстващи доставката документи (гаранционни карти или др. подобни), предоставени от
Доставчика при доставката на Хардуерното оборудване. В случай, че Доставчикът не е
предоставил на Бенефициента необходимите съпътстващи документи, последният не
приема доставката и не подписва приемо-предавателния протокол до предаването на
съответните документи.
IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
1. Доставчикът носи гаранционна отговорност за доставеното Хардуерно оборудване
за период от ………… (цифром и словом) месеца, считано от датата на подписване на Приемопредавателния протокол за доставка и приемане на Хардуерното оборудване.
2. Доставчикът гарантира за целия срок на гаранционна поддръжка, че при
уведомяване за повреда ще приеме съобщението за наличие на проблем от страна на
Бенефициента, ще осигури посещение на място от техническо лице, което ще анализира
проблема, като ще установи каква точно е повредата и ще уведоми Бенефициента за
същата, както и ще определи конкретен срок за отстраняването й, в срок до ………. (цифром и
словом) часа от уведомяването (време за реакция). Уведомяването се извършва от
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Бенефициента писмено по електронен път на следния e-mail на Доставчика:
………….(посочва се e-mail на Доставчика).
3. Доставчикът гарантира за целия срок на гаранционна поддръжка, че ще предостави
на Бенефициента оборотно оборудване (сървъри/терминална система за управление),
еквивалентни или с по-добри технически показатели от приетите за отстраняване на
повреда, за времето на извършване на ремонтните дейности, както и че ще архивира и
запази копие на цялата информация, налична на приетото за ремонт устройство в случаите,
в които определеният за отстраняване на повредата срок надвишава 1 (един) ден. В случай,
че Доставчикът не предостави на Бенефициента оборотно оборудване съобразно
предходното изречение и/или не архивира и запази копие на цялата налична на приетото за
ремонт устройство информация, в срок до 1 (един) работен ден след констатиране на
съответната повреда, той дължи на Бенефициента неустойка в размер на 2 000 лв. (две
хиляди) лева за всеки ден, през който е в неизпълнение, а след петия ден – неустойка в
размер на 5 000 (пет хиляди) лв. за всеки ден неизпълнение. (настоящата разпоредба се включва в
договора, ако е приложима съобразно офертата на Доставчика ).
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящият договор се прекратява:
1. с неговото изпълнение;
2. предсрочно – по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа
(форс мажор), като обективната невъзможност следва да е удостоверена със
сертификат от БТПП;
4. с едностранно изявление на Бенефициента при неизпълнение от страна на
Доставчика, продължило повече от 5 (пет) дни, в който случай Бенефициентът
има право да задържи получената гаранция за добро изпълнение, предвидена в
настоящия Договор.
XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за
добро изпълнение в една от следните форми:
1.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на „Сдружение за знаниеинтензвино развитие“ в размер на 5% от стойността по т.2 на раздел II от този Договор;
или
1.2. Парична сума в размер на 5 % от стойността по т.2 на раздел II от този Договор,
преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
IBAN:
BIC:
банка:
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2. В случай че Доставчикът избере да представи гаранция за добро изпълнение под
формата на банкова гаранция, тогава в нея изрично трябва да бъде записано, че тя е
безусловна, неотменима и в полза на Бенефициента, както и че е със срок на валидност
най-малко срока за изпълнение на Договора.
3. В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за
изпълнение на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема действия за нейното удължаване в
срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция;
4. Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 3 (три) месеца
от подписване на приемо–предавателен протокол, удостоверяващ приемането на
изпълнението на доставката.
5. Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на разваляне на
Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на Договора възникне спор между страните, който е отнесен за решаване пред
компетентен съд.
7. В случаите по т. 4 на настоящия Раздел ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията
за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно
при него.
XI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси ще се прилагат нормите на
действащото българско законодателство, като всички спорове по него ще се решават в дух
на разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от компетентния български съд
в гр. София.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.
Доставчикът заявява, че е уведомен и е съгласен, че настоящият Договор се
сключва в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.0160006-C01, сключен между Възложителя, в качеството му на бенефициент, и Министерство
на икономиката, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. С оглед на декларациите по предходното
изречение, страните и в частност Доставчикът изрично декларират и удостоверяват, че
приемат, че условията на чл.3, 4, 5, 6, 11.3, б. “б” и чл. 14 от Общите условия, приложение
към Договора за безвъзмездна финансова помощ, се отнасят и за страните по настоящия
договор, като Доставчикът декларира и удостоверява, че подробно се е запознал и приема
същите.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.
Договорът може да бъде изменян или допълван само по взаимно споразумение
на страните, изразено в писмена форма, което става неразделна част от Договора.
www.eufunds.bg
Проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази данни“, договор №
BG16RFOP002-1.016-0006-C01 на Сдружение за знание-интензивно развитие, финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
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Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:
Оферта на Доставчика – Приложение 1
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните по него.

За БЕНЕФИЦИЕНТА: .......................................
Официално Представляващ:
Райна Григорова

За ДОСТАВЧИКА: ………………
Качество, в което подписва лицето:
Име - …………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за
регионално развитие по проект № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, „Създаване на лабораторен център за
събиране и поддържане на глобални бази данни“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за знание-интензивно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.
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