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ДОКУМЕНТАЦИЯ   

за провеждане на обществена поръчка, възложена чрез 

публична покана по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП 

с предмет: 

 

 

„Доставка на компютърна, аудио и видео техника и софтуер” 

 
 

 

По проект: „Диалог между културите” - № 2(4i)-3.3-23, по договор за БФП 

№53732/04.07.2013, MIS ETC 568, по Програма за трансгранично сътрудничество 

Румъния – България 2007-2013г. 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ  

 

 

Част I 

 
Заповед за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 

осма „а” от ЗОП 

Част  II 

 
I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. 

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. 

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА. 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - "Най-ниска цена”. 

VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

VІІ. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.  

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ІX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

X. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение № 1 „ОФЕРТА”. 

2. Ценово  предложение (Приложение № 2); 

3. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3); 

4. Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” от ЗОП 

(Приложение № 4); 

5. Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП (Приложение № 

5); 

6. Декларация – информация за оборота на участника (Приложение № 6); 

7. Списък-декларация на основните договори с подобен предмет (Приложение № 7); 

8. Административни сведения за участника (Приложение № 8); 

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане  

   на условията в проекта на договора – Приложение №9 
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УКАЗАНИЯ 

за провеждане на обществена поръчка, възложена чрез публична покана с предмет: 

„Доставка на компютърна, аудио и видео техника и софтуер”.  Поръчката се 

възлага в изпълнение на проект: „Диалог между културите”,№ 2(4i)-3.3-23 по договор 

за БФП №53732/04.07.2013, MIS ETC 568, по Програма за трансгранично 

сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.  

 

І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

Народно читалище „Светлина 1941”, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани 

за участие в   обществена поръчка, възложена чрез публична покана. Целта на 

поръчката е да бъде избран изпълнител по реда на Глава осма „а”, чл.101а, ал.2 от ЗОП, 

който да осигури качествено и точно изпълнение на обществена поръчка за: „Доставка 

на компютърна, аудио и видео техника и софтуер”, при условията и сроковете на 

тази документация. 

1. Предмет на поръчката – Доставка на компютърна, аудио и видео техника и 

софтуер, съгласно техническа спецификация, неразделна част от поканата, 

публикувана на "Профил на купувача".  

2. Място за изпълнение на поръчката – 99550000  ГГееннеерраалл  ТТоошшееввоо,,  уулл..““ВВаассиилл  ААппррииллоовв””  №№  55,,  

ННаарроодднноо  ччииттааллиищщее  „„ССввееттллииннаа  11994411””.. 

3. Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 20 работни дни от сключване на 

договора. 

4. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва 

да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 

представяне на офертите.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска писмено – чрез писмо и/или факс от класираните 

участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на 

договора.  

5. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 29 704, 69 лв. (Двадесет и девет 

хиляди седемстотин и четири  лв. и 69 ст.) без ДДС. 

6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

участника. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 

провеждане изхода на процедурата.   

   

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна, аудио и видео техника 

и софтуер” по  проект: „Диалог между културите”,№ 2(4i)-3.3-23 по договор за БФП 

№53732/04.07.2013, MIS ETC 568, по Програма ТГС Румъния – България 2007-2013г. 

 

Общи изисквания:  

 Единичните прогнозни цени на всеки един от материалите и продуктите, не може 

да бъдат надвишавани.  

 Участник, който не е спазил това изискване ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

 Участникът трябва да посочи конкретен модел и представи кратка презентация на 

хартиен носител, съдържаща описание и снимки за техниката, която ще доставя /или 

да посочи интернет адрес на презентацията/.  
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№ Минимални технически изисквания Минимален 

срок за 

гаранционно 

обслужване 

брой Ед. 

Цена 

Без 

ДДС 

Общо 

Без ДДС 

1 Настолен компютър и монитор 

Процесор: четириядрен  3,00 GHZ/ 6 MB cache; 

RAM памет: 8 GB/ DDR 3; Твърд диск 1 TB; Видео 

карта HD -2GB DDR5 ; Оптично устойство- DVD-

RW; USB портове - 3, от които поне 1 с интерфейс 

3.0); Мрежoви: LAN 10/100 Mbps и безжична 

мрежова карта външна (USB 2.0, безжичен, 

300Mbps, IEEE 802.11b/g/n с 2 антени). 

Компютърна кутия - вертикална; Захранващ модул- 

600 W; Клавиатура и мишка, жични.  

Монитор LCD - Размер: 23“; Разделителна 

способност: 1920 x 1080. 

24 месеца 

 

2 1303,86 2607,72 

 

2 Преносими компютри /лаптоп/ 

Процесор:    четириядрен (Cache 6M, up to 3.40 

GHz);  Памет:   8 GB DDR3;  Видео карта- HD – 

2GB;   Твърд диск:  1TB  5400rpm;  Дисплей:  15.6" 

16:9 HD (1366x768) LED;  Камера:  Вградена HD 

уеб-камера с микрофон;  Аудио: Две вградени 

стерео колони;  Оптично устройство: DVD/RW;  

LAN: 10/100 Mbps;  Безжичен LAN: Integrated 

802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0;  Интерфейси:  1х USB 

2.0, 3х USB 3.0 ,  Аудио изход за слушалки;  Вход 

за микрофон,  VGA порт за външен монитор,  RJ-45 

(вход за LAN кабел),  HDMI порт; Четец за карти: : 

Multi -in-1 card reader. Чанта и мишка. 

Инсталиран лицензeн Windows. 

24 месеца 

 

3 1466.85 

 

4400.55 

 

3 3D LED HD телевизор 55” 

Дисплей: 55" 3D LED Full HD телевизор; 

Резолюция: 1920 x 1080 FullHD; Осветяване на 

матрицата: LED; Контраст: 500 000 : 1; Яркост: 450 

cd/m2; Честота: 1400 Hz; Портове: 3x HDMI, 

SCART, компонентен вход, 3хUSB, аудио вход, 

вход за слушалки, сервизен конектор; Аудио: HD 

Stereo; TV тунер: DVB-T/ C/S; Пропорция 16:9; 
Общи: Колони, HDMI вход, интегриран Wi-Fi, 

Smart TV, дистанционно управление, стойка и 

кабели. 

24 месеца 

 

2 2770,72 

 

5541,44 

 

4 Фотоскенер 

Тип сканиране: Flatbed; Разделителна способност : 

Up to 4800 dpi; Цветова гама:48-bit, 256 нива на 

сивото; Размер на сканиране: 216 x 297 mm;  

Приспособление за прозрачни фолиа: Built-in 

Transparent Materials Adapter (TMA); Скорост:11 sec 

в режима за предварителен преглед; 

Формат на файла, получен при сканиране: PDF, 

PDF searchable, TIFF, TIFF compressed, JPG, BMP, 

12 месеца 

 

1 195.58 195.58 
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PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Контролен 

панел:4 buttons (Copy, Scan, Scan to E-mail, Scan to 

PDF); Стандартна свързаност:Hi-Speed USB 2.0 

Съвместими операционни системи: Windows 8, 

Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32-bit 

and 64-bit), Windows XP 64-bit, Windows 2000, 

Mac OS X v10.6. 
5 Лазерен принтер с двустранен печат-монохромен 

Високоскоростен принтер с вграден автоматичен 

дуплекс. Формат А4.  

Резолюция: 1200 x 1200 dpi; Скорост: 30 ppm, first 

page 8.5 s; Памет, MB:16MB std, Optional memory 

64MB, 128MB, 256MB, 512MB (144-pin DIMM 

slot); CPU (Processor) Speed 300 MHz; 

Интерфейс:Parallel, Hi-Speed USB 2.0; Медия, тип: 

Plain, Bond, Recycled, Envelopes, Labels, 

Transparencies; Медия, размер:A4, A5, A6, B5, B6, 

Letter, Legal, Executive; Стандартна касета за 

хартия: 250 страници; Изходяща тава:150 страници; 

Двустранен печат; Съвместими операционни 

системи: Linux, Mac, Windows 2000/ 98/ ME/ NT/ 

XP/ 7/ Vista/ Server 2008; Консумативи: стандартна 

тонер касета - 3 000 страници, тонер касета с голям 

капацитет- 8 000 стр. Max месечно натоварване: 30 

000 стр.  

24 месеца 

 

1 

 

325,97 

 

325,97 

 

6 Многофункционално устройство-цветен лазерен 

принтер, копир, скенер и факс 

Технология на печат: In-line Color Laser; Формат 

A4; Разделителна способност: 600 x 600 dpi 

3600 dpi с Imageret; Разделителна способност 

скенер: цветно - 600 x 600 ppi, монохромно - 1200 x 

1200 ppi; Скорост на печат-20 стр./мин.; Скорост на 

копиране-20 стр./мин.; Време за първа страница-17 

сек.; ; Мащабиране: 25 to 400%; Памет 

(стандартна)-192 MB RAM; Памет (максимална)-

448 MB RAM; Скорост на процесора: 600 MHz; 

Капацитет на консумативите - 4 000 стр.; 2 200 стр.; 

2 600 стр.; Min размер на разпечатките -76 x 127 

mm; Max размер на разпечатките -216 x 356 

mm; Листоподаваща система; 1) касета за 50 листа, 

2) касета за 250 листа, 3) двустранен ADF за 50 

листа; Управление на печата: aвтоматичен 

двустранен печат; Капацитет на входа -300 

листа; Капацитет на изхода-150 листа; Стандартни 

интерфейси:   10/100 Ethernet RJ-45 Port; WiFi 

802.11b/g/n Wireless; USB 2.0 Port.  

Max месечно натоварване: 40 000 стр.  

12 месеца 1 1303,87 

 

1303,87 

 

7 Мултимедиен проектор и екран 

Технология: DLP; Яркост, lumens:3000 ANSI 

Lumens; Контраст: 15000:1; Разд. способност: 

1280x800; Размер на екрана:1.2 – 11.8 m; 

Поддържане на формати:NTSC, PAL, SECAM 

24 месеца 

 

1 1303,87 

 

1303,87 
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Звук:16-watt (x1); Шум при работа, dB:34dB; 

Коефициент на увеличение: 1.2x; Късофокусен: 

Throw ratio 1.5:1 – 1.65:1; Входове:2 Audio In, RGB 

In, Composite In, S-Video In, Component, RS-232 

(DB-9), RJ45, USB Type A (card reader and wireless 

dongle) Type B (mouse control and service) Mini Type 

B (USB display), Mic-In; Изходи:Audio Out, RGB 

Out; HDMI:HDMI; Лампа, W:240 watt; Лампа, 

живот, h: 3500 / 5000 / 7000 hours (Normal / Eco-

mode / DynamicEco). 

Екран  

Диагонал: 119" (302.3 cm); Размери: 213.4 х 213.4 

Формат: 1:1; Цвят: бял 

8 Цифрова видеокамера 

Запис на Full HD видео и снимки на 32GB вградена 

памет и слот за допълнителна SD/SDHC/SDXC 

карта памет, Wi-Fi с поддръжка на MP4  

1/3 type HD CMOS Pro сензор с Bayer филтър 

2.07MP ефективни, 10х оптично, 200х цифрово 

увеличаване, 3" (7.5см) сензорен дисплей 230000 

пиксела, оптичен стабилизатор на образа, режим 

"Смарт Авто" с 38 сцени, 1.0 / 0.1 lux 

светлочувствителност (нормален/нощен режим), 

Dolby Digital 2ch (AC-3 2ch) запис с вграден 

микрофон, HDMI v1.3 интерфейс (със CEC), 

акумулаторна батерия, вграден заряден блок. 

Допълнителни аксесоари: втора батерия, USB 

адаптер за връзка външен твърд диск, Ксенонова 

лампа, кальф. 

24 месеца 

 
1 1303,87 

 

1303,87 

 

9 3D LED HD телевизор  

42"(107 см.) 3D FULL HD LED телевизор; 

резолюция: 1920 x 1080; конвертиране 2d/3d; smart 

tv - интернет тв; dlna; вграден безжичен wi-fi 

адаптер; Цифров тунер DVB- T/C/S; usb медия 

плейър (movie, music, picture); hdmi x 3 ,usb x 3, 

scart x 1, lan x 1 входа; 4 броя 3d очила, 

дистанционно,стойка и кабели. 

24 месеца 

 

2 977,90 

 

1955,80 

 

10 Видео конферентна система /хардуер и софтуер/- 

Aver HVC 330-'multi point' система 

или еквивалент. 

Технически характеристики: 

Камера - 5 пикселова с автоматичен фокус, PTZ 

функция (±25° up/down; ±100° left/right)     F = 3.325 

~ 3.675; fl = 6 ~ 60 mm, 30 cm MOD, 62 degree FOV  

 и 7х оптичен зуум. Позволява едновременна 

свързаност на до 4 участника.  

Поддържани  стандарти:  

SIP, H.323,H.264, H.263, H.263+, H.261,G.711, 

G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C, H.224,H.281, H.225, 

H.245, H.323 Annex Q, H.460, H.239 dual video 

streams. 

Комуникационни: 128Kbps~4Mbps, RG45 network 

LAN 10/100,IPv4 and IPv6 , NAT / firewall traversal , 

36 месеца 

  

1 5133.97 

 

5133.97 
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High Efficiency Lost Packet Recovery 

Видео входове: PTZ camera, VGA, S-video 

Видео изходи: HDMI, VGA 

Видео резолюции: от QSIF (176x120)  до HD720p  

(1280x720)/30 fps 

Видео резолюции за съдържание: входящи от VGA 

(640x 80) до SXGA (1280x1024),  

изходящи от VGA (640x480) до SXGA (1280x960) 

Аудио  входове: Microphone, line-in (3.5 mm), aux. 

MIC input from mini XLR connector 

Аудио  изходи: digital audio on HDMI, line-out (3.5 

mm). Аудио: AGC (automatic gain control), advanced 

noise reduction , AEC (acoustic echo cancellation ) 

Управление и контрол: дистанционно управление, 

дистанционно управление през WEB, API support 

via RS-232. 

Допълнителни опции за:  

- безжично свързване с компютър и показване на 

информация от него 

- споделяне на снимки, направени по време на 

разговора 

- запис директно на флаш драйвър 

- включване на още 2 микрофона  

Доставка монтаж и настройка.  
11 Публичен дисплей/телевизор/ 

Широкоформатен дисплей 1920X1080 (16:9);   

Размер на екрана: 46" 16:9 in wide; Резолюция: 

1920 x 1080 Pixels /Public Display; Тип матрица: 

LCD LED; Скорост на опресняване: 60 HZ; 

Разстояние между точките:0.17675 (H) x 0.53025 

(V) mm; Време за реакция: 8 ms; Цветове:16.7 

милиона цвята; Яркост: 300 cd/m2; Контраст 

(динамичен):100000:1; Контраст (типичен): 5000:1 

Ъгъл на видимост H/V: 178/178 H/V; Интерфейс: 

VGA, DVI-D, HDMI; Цветова гама: 72%; Входове: 

RGB: Analog D-SUB, DVI-D (Dual Link), Video: 

Component, CVBS, HDMI, Audio: Stereo Mini Jack 

Connectivity;  Изходи: Stereo Mini Jack; Външен 

контрол: RS232C (In/Out), RJ45; Медия плейър: 

Emebedded Media Player Option Type;Други: VESA 

Mount: 400 x 400 mm; Доставка и монтаж. 

36 месеца 

 

1 2444.75 

 

2444.75 

 

12 Озвучителна система /тонколони и мониторeн 

пулт/  

- Мониторен пулт BEHRINGER P 16-M 

 за цифров пулт BEHRINGER X32 или еквивалент 

-1брой. 

- Пасивни Тонколони - 4 броя. 

HED AUDIO PS-15    или еквивалент 

двулентови, 500 W RMS, 8 ома, 15 “, 55-20 kHz, 99 

db-1 W-1 m134 db max.  

24 месеца 1 1955,80 

 

1955,80 

 

13 Софтуер Windows 

Програмен продукт с лицензен стикер, Win Pro 
- 2 220.84 

 

441.68 
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8.1 x64 Bulgarian 1pk DSP DVD или еквивалент 

14 Софтуер Office  

Програмен продукт, Office Home and Business 

2013 32-bit/x64 English Eurozone Medialess или 

еквивалент 

- 2 394,91 

 

789,82 

 

 

 

 

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на 

настоящата документация за участие. Същата се представя в срока и на адреса, 

посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите 

условия. 

2. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допускат варианти на 

офертите. 

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с  

 

 

обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва 

следното: 

99550000  ГГееннеерраалл  ТТоошшееввоо,,  уулл..  ““ВВаассиилл  ААппррииллоовв””  №№  55,,  ННаарроодднноо  ччииттааллиищщее  „„ССввееттллииннаа  

11994411””, за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна, аудио 

и видео техника и софтуер” по  проект: „Диалог между културите”,№ 2(4i)-3.3-23 по 

договор за БФП №53732/04.07.2013, MIS ETC 568, по Програма ТГС Румъния – 

България 2007-2013г. 

___________________________________________________ 

име на участника 

___________________________________________________ 

адрес за кореспонденция 

____________________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 

4. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е 

чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни 

физически и/или юридически лица, посочените в т. ІV.I. от настоящите Указания 

документи се представят в официален превод на български език, а документите, които 

са на чужд език, се представят и в превод на български език. Ако участникът е 

обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението. 

5. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят 

чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху 

копието на документа се съдържа: 

- текста “Вярно с оригинала”; 

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има 

такъв). 

 

6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са 
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задължителни за участниците. Възложителят може да отстрани участника от поръчката, 

поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. 

7. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в 

публичната покана и настоящата документация и представлява времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

8. До изтичане на срока за подаване на офертата, участникът в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си.  

9. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

I. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в 

документацията образци. Офертата задължително съдържа: 

1.Посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец. 

Физическите лица, участници в поръчката или включени в състава на обединения, 

представят заверено от тях копие на документа за самоличност. При участници 

обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се 

посочва представляващият. 

2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато 

офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 

лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 

процедурата. 

3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д”от ЗОП - попълва се, подписва 

се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение 

№ 4).  

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в 

състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията се представя и в превод на български език. 

4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за обществените 

поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към 

настоящата документация (Приложение № 5). Декларацията се представя от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.  

Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в 

състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията се представя и в превод на български език. 
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на 

условията в проекта на договора – Приложение №9 

6. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние /чл. 56, ал. 

1, т.4 от ЗОП/: 

6.1. Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, сходни с предмета на 

настоящата поръчка за последните 3 (три) години – 2011, 2012 и 2013 г. общо не по-

малък от 30 000 (тридесет хиляди) лв.; 
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За 

доказване на това обстоятелство се представя справка /декларация за общия оборот и за 

оборота от дейности, които са обект на поръчката, по образец (Приложение № 6) и 

подкрепящи документи. 

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 

3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят 

приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено. 

6.2. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години минимум 3 

(три) договора с предмет, сходни на настоящата поръчка. Това се доказва с декларация, 

съдържаща списък на основните договори за подобни дейности, извършени през 

последните три години, включително стойностите, датите и възложители, по образец 

(Приложение № 7). 

7. Участникът трябва да посочи конкретен модел и представи кратка презентация на 

хартиен носител, съдържаща описание и снимки за техниката, която ще доставя /или да 

посочи интернет адрес на презентацията/.  

8. Административни сведения за участника (Приложение № 8). 

9. Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и 

подпечатано Приложение № 3 с пълно описание на начина на изпълнение на поръчката 

с оглед изпълнение на техническите изисквания. Варианти на предложения в офертата 

не се приемат. 

 

10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от 

участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2). Варианти на 

предложения в офертата не се приемат. 

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - "Най-ниска цена”. 

 

VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените 

поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, 

назначената комисия извършва класиране, въз основа на критерия – “Най-ниска цена”. 

 

VІІ. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.  

1. Офертите трябва да бъдат получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения адрес, не по-

късно от деня и часа, посочени в поканата; 

2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър на Народно 

читалище „Светлина 1941”, за което на приносителя се предоставя входящ 

регистрационен номер; 

3. Не се приема оферта представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, 

прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта се връща незабавно на участника 

и това се отбелязва в регистъра. 

4. При наличие на една и повече оферти, длъжностните лица определени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разглеждат и оценяват офертите, съобразно изискванията на чл. 101г, 

ал.1 от ЗОП. 

 

 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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След утвърждаване на протокола за резултатите от работата на длъжностните 

лица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва писмен договор с определения  изпълнител. 

 

При сключване на договор определеният за изпълнител представя 

документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по 47, ал. 1, т.1, т.2 и декларации по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

 

 

ІX. ДРУГИ  УКАЗАНИЯ 

Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата. 

 

Лица за контакти: 

Любомир Чимширов - тел.05731/22 14, 0895 776 219 

Валентин Димитров- тел.: 0888 265 389 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ! 

ДОГОВОР  

                                                                 

Днес, …………………………….. в гр. Генерал Тошево, между: 

1. НЧ”Светлина 1941”- гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” 5, с 

ЕИК по БУЛСТАТ: 000842977, представлявано от Вяра Дянкова Владева, председател 

на ЧН, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, 
и  

2. „……………………………………………", ЕИК по БУЛСТАТ 

………………………………………, със седалище и адрес на управление: 

………………………………………………………………, тел: ………………………………….. 

представлявано от ………………………………………….. в качеството на 

……………………………, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,   

на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното: 

 

ІІ..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу заплащане на 

възнаграждение, да извърши Доставка на компютърна, аудио и видео техника и софтуер по 

проект: „Диалог между културите”,№ 2(4i)-3.3-23 по договор за БФП №53732/04.07.2013, MIS 

ETC 568, по Програма ТГС Румъния – България 2007-2013г., както следва: 

 

1 Настолен компютър      2 Доставка 

3    Монитор LCD 23” 2  Доставка 

3    Преносими компютри /лаптоп/ 3  Доставка 

4    3D LED HD телевизор 55" 2  Доставка 
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 Фотоскенер      1  Доставка 

6 Лазерен принтер –монохромен, А4   1  Доставка 

7 Лазерно многофункционално   1  Доставка 

устройство, А4, цветно 

8 Мултимедиен проектор и екран   1  Доставка 

9 Цифрова видеокамера    1  Доставка 

10 3D LED HD телевизор 42"    2  Доставка 

11    Видео конферентна система   1 Доставка монтаж  

    и настройка 

/хардуер и софтуер/ 
12 Публичен дисплей/телевизор/   1 Доставка и монтаж 

13 Озвучителна система 

/тонколони и мониторeн пулт/ 

14 Софтуер Windows     2 Доставка 

15 Софтуер Office      2 Доставка 

 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 1 в съответствие с 

Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от 

настоящия договор, при спазване на изискванията за визуализация на програмата и в сроковете 

по раздел ІІ от настоящия договор.  

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след извършване на доставката се задължава да отстрани за своя 

сметка всички появили се скрити дефекти след приемане на заявка от Възложителя. За целта, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при констатирани дефекти и 

несъответствия.  

(4) Място на изпълнение на поръчката е гр. Генерал Тошево. 

.  

ПП..  ССРРООККООВВЕЕ  ППОО  ДДООГГООВВООРРАА  

  

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и приключва с 

изпълнение на всички задължения на страните по него. 

 (2) Срокът за изпълнение на доставката е до ................ /........................../ календарни дни. 

 

  

ІІІІІІ..  ЦЦЕЕННИИ  ИИ  ННААЧЧИИНН  ННАА  ППЛЛААЩЩААННЕЕ    

  

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение е в размер на 

…………………………………………. без ДДС, или ………………………………………… с 

ДДС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва в разходооправдателните документи 

/фактури, издадени във връзка с Договора, наименованието на проекта, предмета и номера на 

Договора за безвъзмездна финансова помощ, посочен в чл. 1, както и номера и датата на 

настоящия Договор. 

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: ……………………………. 

IBAN ……………………………. 

BIC: ……………………………. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е 

призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя. Сумите се възстановяват 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 



 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013 е съфинансирана от  
Европейския съюз чрез Европейския фонд  за Регионално Развитие 

 

 

Банка 

Общинска банка АД 

IBAN: BG14SOMB91303132618500 

BIC: SOMBBGSF 

 

  

ІІІІІІ..  ЦЦЕЕННИИ  ИИ  ННААЧЧИИНН  ННАА  ППЛЛААЩЩААННЕЕ    

  

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение е в размер на 

…………………………………………. без ДДС, или ………………………………………… с 

ДДС. 

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 

на дейностите по чл. 1 от договора. 

(3)  Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на 

договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е 

единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора. 

Чл. 4. (1) Цената по чл. 3, ал. 1 ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

1. ПЪРВОНАЧАЛНО плащане /аванс/ в размер на 30 % (тридесет на сто) от цената на 

договора, платимо в срок до 10 /десет/ работни дни след подписване на договора срещу 

представена от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за размера на авансовото плащане.  

2. Окончателно плащане –в размер на останалите 70 %  (Седемдесет на сто) от цената 

на договора, предвидена в чл. 3, ал. 1, платими срещу представянето на приемо-предавателен 

протокол и фактура за дължимата сума в срок до 10 /десет/ работни дни от тяхното 

представяне. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва в разходооправдателните документи 

/фактури, издадени във връзка с Договора, наименованието на Програма за ТГС Румъния – 

България 2007 – 2013 г.”, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, 

посочен в чл. 1, както и номера и датата на настоящия Договор. 

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: ……………………………. 

IBAN ……………………………. 

BIC: ……………………………. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е 

призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя. Сумите се възстановяват 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: ....................................... 

IBAN: ...................................... 

BIC: .......................................... 

  

ІІVV..  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  

  

Чл. 5. Финансирането по чл. 3 от настоящия договор се извършва със средства, 

отпуснати по Проект: „Диалог между културите”,№ 2(4i)-3.3-23 по договор за БФП 

№53732/04.07.2013, MIS ETC 568, по Програма ТГС Румъния – България 2007-2013г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

  

VV..    ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ  

 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
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1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката качествено, в срок и без 

отклонения; 

2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по чл.1 от 

настоящия договор, Възложителят има право да откаже приемането, както и да откаже 

да заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите 

задължения съгласно договора. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие, необходимо му за качественото 

извършване на доставките по чл. 1, ал. 1;  

2. При поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

уточнява въпросите, свързани с извършването на доставките по този договор, в рамките на 3 

работни дни. 

3. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени 

обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в 

срок от 3 работни дни от датата на узнаване. 

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, 

по реда на чл. 4 от настоящия договор. 

5. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи. 

  6. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при наличие на предпоставките, 

предвидени в чл. 1, ал. 3 от договора. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

1. получи в срок уговореното възнаграждение, съгласно чл. 3 на настоящия договор; 

2. иска от Възложителя съдействие, необходимо му за качественото извършване на 

дейностите по чл. 1, ал. 1 от Договора; 

3. спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и 

информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на 

дейностите по чл. 1, ал.1. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:   

1. Да извърши доставките качествено и в срок, според изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изпълнява всичките му нареждания по предмета на договора. 

2. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 

връзка с извършваните дейности по чл. 1, ал. 1; 

3. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на доставките по договора, 

като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална 

компетентност, етичност и почтеност; 

4.  Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по 

всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на 

проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

5. Да съхранява всички документи във връзка с настоящата поръчка за срок от 3 (три)  

години след приключване на проекта.  

6. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 

установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

9. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване 

  

 

VI. ПРИЕМАНЕ 
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Чл. 7. (1)  Приемането на изпълнената, в съответствие с договора доставка, се извършва с 

подписването на приемо-предавателни протоколи между страните.  

(2)  При предаване на изделията, Изпълнителят е длъжен да представи подписан от него 

списък с пълно описание и технически характеристики.  

 (3)  Изпълнителят гарантира срещу скрити фабрични дефекти, при условие, че са 

спазени изискванията за съхранение и възникналите дефекти не са резултат от обикновено 

износване, неправилно съхранение или ползване. Наличието на скрити фабрични дефекти се 

констатира с протокол. 

(4)  Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от 

откриването им, но не по-късно от изтичане на срока по чл.16, ал.1 от договора. 

(5)  В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 

Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 

присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. 

 

VII..  ННЕЕИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ..  ООТТГГООВВООРРННООССТТ  ЗЗАА  ННЕЕИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и качествено изпълнение на 

дейностите по този договор. 

Чл. 9 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, 

или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в 

установения с договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,10 %  

(нула цяло и десет на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от 

цената на договора. 

 (2) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,10 % 

(нула цяло и десет на сто) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % 

(десет на сто) от цената на договора. 

 (3) За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на 

изправната неустойка в размер до 10 % (десет на сто) от цената по договора. Страната, която е 

понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди. 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и 

подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства по банкова сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 4, ал. 4. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото 

дължимо по договора плащане. 

Чл. 11. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, 

поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 

наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване 

на искане за това. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия 

срок,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на 

законовата лихва за периода на просрочието.  

Чл. 12. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат 

обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената 

неустойка. 
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VIIІІ..  

ККООННФФИИДДЕЕННЦЦИИААЛЛННООССТТ  

 

Чл. 13. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, 

включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася 

информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална. 

(2) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи 

на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени 

поръчки. 

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с 

изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и 

да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното 

писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява 

всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, 

освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият екип нямат право да извършват действия в ущърб на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възползвайки се от предоставената им информация, тестове и проучвания, 

извършени по време на и за нуждите на изпълнението на Договора.  

(5) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, 

съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за 

нарушение на ал. 1- 5 включително. 

 

IXX..  ССППИИРРААННЕЕ  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  ППООРРААДДИИ  ФФООРРССММААЖЖООРРННИИ  ИИЛЛИИ  

ННЕЕППРРЕЕДДВВИИДДЕЕННИИ  ООББССТТООЯЯТТЕЕЛЛССТТВВАА..  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ИИ  ДДООППЪЪЛЛННЕЕННИИЯЯ  ННАА  

ДДООГГООВВООРРАА  

 

Чл. 15. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, 

съгласно чл. 306 от Търговския закон. 

Чл. 16 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум нанесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата 

сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата 

сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред 

от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

Чл. 17. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за 

обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става 

неразделна част от договора. 
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XX..  ППРРЕЕККРРААТТЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

Чл.18.(1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изпълнение на всички задължения на страните; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез 7 дневно 

писмено предизвестие в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част или на цялото количество в 

сроковете, договорени между страните; 

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора.  

(3) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато 

Изпълнителят забави изпълнението на поръчката с повече от 10 (десет) дни, считано от датата 

на подписване на договора. 

  

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на 7-дневно 

писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение при 

съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 

 

 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, със 7-дневно писмено предизвестие, изпратено до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при неплащане в срок на дължимото по договора 

възнаграждение 

XXII..  ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

Чл.21.(1) Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно техниката в срок от 

............................ /................................./ месеца/. 

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола по чл.7, 

ал.1 от договора 

Чл.22. Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на доставената техника от 

датата на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта. 

Чл.23. Всички дефекти, появили се в гаранционния срок, които не са причинени от 

неправилно действие на служители на Възложителя се отстраняват от и за сметка на 

Изпълнителя. 

Чл.24.(1) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме 

действия по направената рекламация не по-късно от 3 дни. Срокът за изпълнение на ремонта е 

до 24 часа, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за 

предаване на техниката за ремонт. В тези случаи ремонтът се извършва в сервиз на 

Изпълнителя. 

Чл.25.(1) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил 

уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени 

некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът 

го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на 

Изпълнителя. 

(2) Редът и условията за извънгаранционното обслужване на техниката ще бъдат 

определени в допълнителен договор. 

Забележка подробно описване на условията на гаранционна поддръжка ще се 
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направи в зависимост от предложението на кандидата. 

 

                                                                    XXIII..  ССППООРРООВВЕЕ  

 

Чл. 26. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се 

до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и 

добронамерено. 

Чл. 27. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще 

се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство. 

ХХIII..  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛННИИ  РРААЗЗППООРРЕЕДДББИИ  

 

Чл. 28. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие 

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване 

или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет 

работни дни. 

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира 

непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във 

времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение. 

Чл. 29. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.  

Чл. 30. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и 

договорите.  

Чл. 31.  Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, 

изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до 

другата покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да 

потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи на другата страна подходящо време и 

място.  

Чл. 32. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 

искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.  

Чл. 33. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 34. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този 

договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу 

подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени 

чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес 

на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:  

на Възложителя: Народно читалище „Светлина 1941”, гр. Генерал Тошево – п. к. 9500, ул. 

„Васил Априлов ” № 5, тел./: 05731/22 14 факс :05731 /2505; 

на Изпълнителя: гр. …………….., ул. /бул. …………… № ……, тел: ……………, факс: 

…………… 

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да 

уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, 

уведомления и заявки и същите се считат за редовно връчени. 

Чл. 35. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата 

страна при промяна на банковата си сметка. 

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно 

извършено. 

Чл. 36. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни 

екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на 

оригинал. 
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Чл. 3377..  Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него: 

Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                           ЗА   ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

Вяра Дянкова                                      

Председател на ЧН на Народно читалище „Светлина 1941”    

      

Деспина Панчева 

Главен счетоводител 

 

 


