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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергийно ефективно
стоматологично оборудване“ в изпълнение на проект „Инвестиции за подобряване на
енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ по Оперативна програма „Развитие
на
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Възложител: ДЦ „ЕО Дент” ООД

ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ............2013 г., в гр. София, на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП във връзка с Решение
№ ........./............2013 г. на управителя на ДЦ „ЕО Дент” ООД за определяне на изпълнител на
обществена поръчка, беше сключен този договор между:

1. ДЦ „ЕО Дент” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Търговска”
№ 42, ЕИК 113515453, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията,
представлявано от управителя д-р Валентин Павлов, от една страна, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“.
Потенциален бенефициент: ДЦ „ЕО Дент” ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЦ „ЕО Дент” ООД и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

и
2. „............................................“ ........., със седалище и адрес на управление:
гр. ........., ............................................................, ЕИК ....................., вписано в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията, представлявано от ........................................................................., от
друга страна, наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНА

1.1. Изпълнителят се задължава да прехвърли на Възложителя собствеността върху
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................,
подробно
описани в Техническо предложение – приложение към този договор, срещу цена в размер
на ..................... лв. (............................................................ лева) с включен ДДС, която Възложителят
се задължава да му заплати.
1.2. В посочената в клауза 1.1 цена са включени следните дейности, които Изпълнителят
се задължава да извърши:
1. доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратите;
2. ...... (..............................) месеца гаранционно сервизно обслужване на апаратите.
1.3. Собствеността върху апаратите – предмет на този договор преминава върху
Възложителя от момента на доставката им в сградата на Възложителя и подписването на
приемо-предавателен протокол между страните.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2.1. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя продадените апарати на
адрес: гр. Перник, ул. „Черешово топче” № 2 или друго място, посочено от Възложителя, в срок
до ......... (.......................................) календарни дни от датата на подписване на този договор.
Товаро-разтоварната дейност до сградите на Възложителя се извършва от Изпълнителя за
негова сметка, като монтажът и пускането в експлоатация ще бъдат извършени от
Изпълнителя.
2.2. Изпълнителят декларира, че при доставката

апаратите ще бъдат нови,
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неупотребявани и без недостатъци. Изпълнителят отговаря и когато не е знаел за
недостатъците.
2.3. След като приеме апаратите с подписване на приемо-предавателен протокол между
страните, Възложителят трябва да ги прегледа в течение на 30 (тридесет) работни дни и
незабавно да уведоми Изпълнителя за забелязаните недостатъци. Ако не направи това,
апаратите се смятат за одобрени, освен ако по-късно се открият недостатъци, които не са могли
да бъдат забелязани при обикновен преглед. В последния случай правата на Възложителя се
запазват, ако той незабавно уведоми Изпълнителя за откритите недостатъци.
2.4. Когато Възложителят прави възражение за недостатъци на апаратите, той трябва да
ги държи на разположение на Изпълнителя и да се грижи за тяхното запазване.
2.5. Изпълнителят представя при подписване на договора гаранция за изпълнението му.
Гаранцията е парична сума или банкова гаранция в размер на 1% (един процент) от общата
стойност на договора без включен ДДС.
2.6. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за
информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Развитие
на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013.
2.7. При проверки на място от страна на Възложителя, Договарящия орган на
Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“
2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на
Европейската комисия, Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов
представител, както и да осигурява достъп до помещения и преглед на документи, свързани с
изпълнението на възложените дейности.
2.8. Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в
докладите от проверки на място.
2.9. Изпълнителят се задължава 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.
2.10. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при
изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.
2.11. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението
на този договор, както следва:
- за период от 3 (три) години след датата на приключване и отчитане на Оперативна
Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“.
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„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
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програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013;
- за период от 3 (три) години след приключването на проект „Инвестиции за подобряване
на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.
2.12. Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, когато възникнат
непредвидени обстоятелства, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението на
договора.
2.13. Изпълнителят се задължава да изпълнява условията по чл. 1, чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл.
6, чл. 11.3 „б” и чл. 14 от Общи условия към финансираните по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляващи приложение към този
договор.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1. Възложителят е длъжен да получи апаратите от Изпълнителя в уговорения срок и на
уговореното място и да заплати на Изпълнителя цената на апаратите в уговорените между
страните срокове и по уговорения начин.
3.2. Възложителят е длъжен да изпълнява изцяло и в срок всички свои задължения,
произтичащи от този договор.

ІV. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА

4.1. При предаването и приемането на апаратите страните подписват приемопредавателен протокол, с който се дава срок на Възложителя да ги одобри.
4.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на апарат преминава върху
Възложителя от момента на приемането му с подписване на приемо-предавателен протокол
между страните.
4.3. При пускането на апаратите в експлоатация страните подписват окончателен
протокол.
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V. ГАРАНЦИИ, СЕРВИЗ И КАЧЕСТВО

5.1. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на апаратите съгласно
техническите стандарти за качество и безопасност, като представя при предаването му
сертификати на производителя/производителите и Ръководства за употреба на български език.
5.2. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички дефекти в рамките
на гаранционния срок от ...... (..............................) месеца, който тече от датата на двустранно
подписване на протокол за монтаж и пускане в експлоатация на съответния апарат. Пълното
гаранционно обслужване включва: ...... (...........................) пъти годишно по ...... (...........................)
часа профилактика, посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на
всички резервни части. В обслужването са включени цените на труда, резервните части и
транспорта.
5.3. Рекламациите се предявяват пред изпълнителя в следните срокове:
- за явни недостатъци в срока по клауза 2.3;
- за скрити недостатъци – през целия гаранционен срок.
5.4. Гаранционната поддръжка осигурява техническа помощ на място в рамките на 8
(осем) часа след констатиране на дефекта и включва разходи за труд, резервни части и
транспорт.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

6.1. При подписването на този договор Изпълнителят представя гаранция за изпълнение
в размер на ............... лв. (............................................................ лева).
6.2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция.
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6.3. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
6.4. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, когато
Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по клаузи 1.1; 1.2, т. 1 и т. 3; 2.1 и 2.2 от
този договор.
6.5. В случаите по клауза 6.4, когато Изпълнителят е представил банкова гаранция,
Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
6.6. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в 14-дневен срок след
пълно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по клаузи 1.1; 1.2, т. 1 и т. 3; 2.1 и 2.2 от
този договор.
6.7. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.

VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай на неизпълнение на някое от задълженията, произтичащи от този договор,
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на законната лихва на ден върху
стойността на неизпълненото в уговорените срокове задължение, както и обезщетение за
пропуснатите ползи и причинените вреди в резултат на забавата или неизпълнението.
7.2. Изпълнителят носи отговорност за щетите, причинени от него на Възложителя
поради неспазване на българското законодателство и/или на изискванията на Оперативна
програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013

VІІІ. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

8.1. Плащането по този договор се извършва в български лева чрез банков превод от
страна на Възложителя по следната банкова сметка на Изпълнителя, открита в
„.............................................“
......:
IBAN
..................................................................,
BIC
...............................
8.2. Възложителят заплащана Изпълнителя цената на апаратитена двевноски, както следва:
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а/ авансово плащане в размер на 40% (четиридесет процента) от сумата по клауза 1.1 в 7дневенсрок от датата на подписванена този договор;
б/ окончателно плащане в размер на 60% (шестдесет процента) от сумата по клауза 1.1 в 7дневен срок от подписването на протокола по клауза 4.3.
8.3. Изпълнителят издава оригинална данъчна фактура преди всяко плащане по този
договор. Във всички разходооправдателни документи в описателната част следва да бъде
посочено, че разходът е по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на
ДЦ „ЕО Дент” ООД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
8.4. Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителя, както и
натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на този договор, подлежат на
възстановяване по банкова сметка на Възложителя.

ІХ. СЪОБЩЕНИЯ

9.1. Съобщенията между страните, свързани с изпълнението на този договор, ще бъдат
действителни, само ако са направени в писмена форма и са подписани от легитимни
представители на страните.
9.2. Адресите за кореспонденция на страните са:
- на Възложителя: гр. Перник, ул. „Търговска” №42;
на
Изпълнителя:
гр. ..............., ............................................................................................ ..........................................................
9.3. При промяна на адрес за кореспонденция, съответната страна е длъжна да уведоми
другата в 14-дневен срок.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“.
Потенциален бенефициент: ДЦ „ЕО Дент” ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЦ „ЕО Дент” ООД и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

10.1. Действието на този договор се прекратява с окончателното изпълнение на
произтичащите от него задължения.
10.2. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие на страните,
изразено в писмена форма.
10.3. Възложителят може да прекрати този договор, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този
случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от
сключването на договора.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1.Страните по този договор не могат да го променят или допълват.
11.2. При подписването на този договор Изпълнителят представи:
а/ съответните документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, а именно:
- ....................................................................................................................................................................;
- ....................................................................................................................................................................;
- ....................................................................................................................................................................;
- ....................................................................................................................................................................;
- ....................................................................................................................................................................;
- ....................................................................................................................................................................;
- ....................................................................................................................................................................;
- ....................................................................................................................................................................;
б/
документ
за
гаранция
за
изпълнение,
а
именно: ............................................................. .................................................................................................
...............................................................

11.3. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на този
договор ще бъдат прилагани съответните разпоредби на Закона за обществените поръчки,
Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, като споровете се уреждат чрез
преговори, а при невъзможност за доброволно разрешаване на спора – по съдебен ред съгласно
действащото законодателство.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Инвестирамевъввашетобъдеще

Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

11.4. Договорът влиза в сила и плащанията по него се дължат, само ако проект
„Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на ДЦ „ЕО Дент” ООД“ получи
финансиране по Оперативна програма „Развитие на
българската икономика“ 2007-2013.

конкурентноспособността на

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Оферта;
2. Ценово предложение;
3. Техническо предложение;
4. Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ

Договорът е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за
Възложителя (от които един за Досието на Проекта) и 1 (един) за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

д-р Валентин Павлов

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..............................
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