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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№

Днес 47?... .09.2018 г. в гр.Белослав, между:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ - 1926“, със седалище и адрес на управление:
гр.Белослав, "Св.св.Кирил и Методий” № 7, ЕИК 000084055, представлявано от Д-р Росен
Ивов Гацин- председател на НЧ „Съзнание - 1926”, наричано накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ
от една страна
и
’’ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД, ЕИК 201417931, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ № 6 А, представляван/о/ от управителя си Павел
Димитров Стоянов, наричан/о/ по-нататък в договора накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, след
проведена обществена поръчка по реда на глава 26-та от ЗОП, събиране на оферти с обява.
Информацията за публикуваната обява е с уникален ID 9077808 от 27.06.2018 г. в сайта на
АОП, от друга страна.
На основание чл.194, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Утвърден на 07.09.2018 г.
Протокол на комисия, назначена със Заповед № 14/05.07.2018 г. на Председателя на
Читалищното настоятелство на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ за определяне на изпълнител в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели и оборудване за НЧ „Съзнание 1926 г. в изпълнение на Договор № 03/07/2/0/00349 ог 12.09.2017 г. за проект
„Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г.“, се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка,
наричан по-долу за краткост „Договор”, с който страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
заплащане „Доставка на мебели и оборудване за НЧ „Съзнание - 1926 г. в изпълнение
на Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за проект „Модернизация на материално
- техничексата база, заку пуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926
г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка но мащаби инфраструктура“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г“.
(2) Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на поръчката в съответствие с
Техническата спецификация - Приложение №1, Техническо предложение - Приложение № 2
и Ценово предложение - Приложение № 3, представляващи неразделна част от договора.
(3) Доставените мебели следва да са придружени със сертификат за произход и гаранционна
карта.
Чл 2. Доставката следва да бъде извършена на следния адрес: гр. Белослав, П.К. 9178,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по
подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Е вр о п ей ск и я т зем ед ел ск и ф онд з а р а зв и т и е н а сел ск и т е р а й о н и : Е вр о п а и н вест и р а в сел ск и т е рш и т и

Ч л. 3 . 1 (1) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно
преди
започване
на
неговото
изпълнение,
И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т
уведомява
В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите,
посочени
в
офертата
на
И ЗП Ъ Л Н И Т ЕЛ Я .
И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т
уведомява
В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я за всякакви промени в предоставената информация в хода на
изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното
обстоятелство, (ако е приложимо)
(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се
допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
коиго ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности, (ако е
приложимо)
(3) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 2. (ако в
приложимо)
(4) Единствено И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е отговорен пред В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я за изпълнение
предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители, (ако е
приложимо)

И. Срокове по договора
Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е
подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от
страните задължения, включително последния гаранционен срок, предложен от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото предложение.
(2) Периодът от подписването на настоящия договор до началото на изпълнение на
доставката се счита за изчакващ и не е част от срока за изпълнение, посочен в чл. 4. ал. 3.
(3) Доставката и монтажа следва да бъдат извършени в срок от 120 /сто и двадесет/
календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представено в
процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на глава 26-та от ЗОП, считано от
датата на получаване от Изпълнителя на писмено известие от Възложителя за започване
изпълнението по договора.
Чл. 5. Изпълнителят се задължава да уведоми писмено или чрез факс Възложителя за
предстоящата доставка не по-късно от 48 /четиридесет и осем/ часа преди извършване на
доставката.
Чл. 6. Доставката се счита за извършена след подписване на приемо-предавателен
протокол между НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ - 1926“ и Изпълнителя,
удостоверяващ годността на стоката за експлоатация и съответствието й с Техническата
1 Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с
подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на
изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав ”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по
подмярка 7.2. ,, Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 —2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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спецификация.

III. Цена и условия на плащане
Чл. 7. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора е 41 974,58 лв.
/четиридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и петдесет и осем
стотинки/ без вкл. ДДС или 50 369,50 лева /петдесет хиляди триста шестдесет и девет
лева и петдесет стотинки/ с вкл. ДДС, по единични цени на доставените мебели, съгласно
Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2). Цената по предходната алинея включва всички разходи за доставка, монтаж,
гаранционна поддръжка, печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други присъщи разходи, не
упоменати по-горе.
Чл. 8. Условия на плащане
Плащанията по договора ще се извършат под формата на авансово плащане и
окончателно плащане.
1. Авансовото плащане е еднократно в размер до 10%(десет на сто) от стойността на
договора и се изплаща в срок до ЗО(тридесет) календарни дни при следните условия:
а) след получаване от Изпълнителя на писмено известие за започване изпълнението по
договора.
б) получаване на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие” - РА по проект
„Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав" , по Договор № 03/07/2/0/00349 от
12.09.2017 г. , сключен между Народно читалище „Съзнание - 1926 г.“ и Държавен фонд
„Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г.
в) след представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства,
съгласно чл. 111, ал. 5 във връзка с ал. 7 от ЗОИ, покриваща пълния размер на авансовото
плащане с ДДС, със срок на валидност не по-малко от ЗОдни след изтичане срока за
изпълнение на договора.
г) издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Окончателно плащане - в размер на разликата между общата цена за изпълнение на
договора, от която се приспада авансовото плащане, дължимо в срок от 30 (тридесет)
календарни дни, след:
2.1 .приемане на доставката с окончателен приемо - предавателен протокол;
2.2.издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за
дължимата сума.
Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В слушай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
(3)
В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е по
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по
подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. , сключен между Народно читалище
„Съзнание - 1926 г.“ и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на ’’Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.“
Чл. 10. (1) Когато за частта от доставките, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите доставки,
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част
от доставките, заедно е искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от доставките, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI. (Предаване, преглед и приемане на изпълнението по
предмета на договора) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на
подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на
приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши
плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на
отстраняване на причината за отказ.
IV. Гараиции
Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. Гаранция за обезпечение на авансовото плащане (ако е заявено такова в офертата на
изпълнителя). Размерът на гаранцията за обезпечение на авансовото плащане е 5 036,95
/пет хиляди и тридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки/ лева, съставляващ
10% (десет на сто) от общата стойност на договора с ДДС.
2. Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на Договора без
ДДС, а именно 1 259,24 (хиляда двеста петдесет и девет лева и двадесет и четири
стотинки).
Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие е този Договор и
приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите
действия за привеждане на Гаранциите по чл. 11 в съответствие с изменените условия на
Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за
изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранциите по чл. 11 в съответствие с изменените условия
на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по
подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Чл. 13. Когато като гаранция по чл. 11 се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: “Инвестбанк”АД - Варна
IBAN: BG 03 IORT 73 77 3310 3000 03
BIC: IORTBGSF
Чл. 14. (1) Когато като гаранция по чл. 11 се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет)
дни след крайния срок на Договора, като при необходимост срокът на валидност на
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Еаранцията/ите във формата на
банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) Когато като Еаранция по чл. 11 се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се
лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. В случай на авансово плащане - да обезпечава авансовото плащане;
2. Да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. В случай на авансово плащане - да бъде със срок на валидност за срока на изпълнение на
доставката плюс 30 (тридесет) дни след крайния срок за доставка и за застрахователна сума
равна на стойността на предоставения аванс.
4. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет)
дни след крайния срок на Договора и за застрахователна сума 3% от стойността на
договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор, включително издаването на
добавъци и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по
всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Еаранцията за авансово плащане в срок до
Ъ(трн) дни след връщане или усвояване на аванса.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Еаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни
след приемането с подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол без
забележки, удостоверяващ годността на стоката за експлоатация и съответствието й с
техническото задание на Възложителя.
(3) Освобождаването на Еаранциите по чл. 11 се извършва, по следния начин:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав", по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по
подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването т и разширяването на всички видове майка по мащаби инфраструктура “ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Народно Читалище «Съзнание ~ 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(4) При необходимост, във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.
(5) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично или забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранциите по чл. 11 в пълен размер, в
следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг
от 30 (тридесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора
на това основание;
2. при пълно или частично неизпълнение, в т.ч. когато мебелите не отговарят на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранциите по чл. 11, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Чл. 20. (1) Гаранцията за изпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за
загуби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ над сумата на обезпечението. Отговорността за нарушенията,
които не се обхващат от размера на гаранцията за изпълнение на договора за разликата до
пълния размер на действителните вреди, се реализира чрез неустойки или изпълнение или
обезщетение по чл. 82 от Закона за задълженията и договорите.
(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 {десет) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 11, т. 2 от Договора. При неизпълнение на това задължение,
изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на договора по чл. 6,
ал. 1 без ДДС.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на ИЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор N° 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по
подмярка 7 . 2 . Инвестиции в създаването, подобряването ш и разширяването на всички видове мажа по мащаби инфраструктура “ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 ..2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становигце на Европейския съюз и Управляващия орган.
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РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Ч л. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 23. ИЗПЪЛ НИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на настоящия договор;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.да достави стоката, предмет на настоящия договор, в уговорения срок и по
договорения ред, с качество, което да отговаря на всички изисквания на Възложителя,
посочени в документацията за провеждане на процедурата, като същата е придружена със
сертификат за произход и гаранционна карта. Неизпълнението на което и да е от
изискванията на техническата спецификация или техническото предложение се счита за
неизпълнение на настоящия договор.
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да достави и монтира(при необходимост) предмет на поръчката в предложения от него
срок;
5. да предостави гаранция на доставените мебели за 120 календарни дни (не по-малко от 24
месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол без забележки по чл.29, ал.2
от настоящия договор.
6. да отстрани констатирани при разопаковането и монтажа дефекти в рамките на 2 работни
дни. При невъзможност за спазване на срока за отстраняване на дефекта е длъжен временно
да предостави стока със същите параметри и функционални характеристики.
7. за своя сметка да извършва поддръжка на мебелите по време на гаранционния период.
Всички преки и съпътстващи разходи, свързани с дейностите по изпълнение на
гаранционното обслужване, са за сметка на Изпълнителя.
9. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
44 от Договора;
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка товаро-разтоварните
дейности и транспорта по доставката до мястото на изпълнение и в случаите на
гаранционно сервизно обслужване.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до 2 (два) дни от сключването на договор за подизпълнение или
на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОИ.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФ П по
подмярка 7.2. ., Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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1. да изисква и да получава предмета на договора в уговорените срокове, количество и
качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и
да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението;
3. да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;
4. да не приеме някои от доставките, в съответствие с уговореното в чл. 28, алЛ, т.З от
Договора;
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на
този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в
този Договор;
3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
4. да осигури достъп до обектите, където ще се извършват доставките и монтаж, както и да
създаде на изпълнителя необходимите условия за изпълнение на договора;
5. своевременно, писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния
срок дефекти на стоките, в изпълнение на настоящия договор;
6. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
44 от Договора;
7. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на чл. 16 от Договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ, ПРЕГЛЕД И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА
НА ДОГОВОРА
Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и монтира (където е приложимо) мебелите в
съответствие с Техническо предложението за изпълнение на поръчката - Приложение № 2,
неразделна част от настоящия договор и Техническата спецификация. Определеният
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проверява
доставката/монтажа за съответствие с изискванията на Техническата спецификация Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор - и двамата подписват
предавателно-приемателен протокол.
(2) В случай на установени явни несъответствия при проверката по ал. 1, те се отразяват със
забележка в предавателно-приемателния протокол и се отстраняват за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указан в забележката по протокола срок. Отстраняването на
несъответствията се проверява по същия ред. При установено изпълнение на
изработката/доставката/монтажа в съответствие с изискванията на Техническата
спецификация - Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор - протоколът се
подписва без забележки.
(3) В случай, че при повторния преглед се установят отново несъответствия,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора и да начисли неустойка
съобразно разпоредбите на настоящия договор. Неустойката не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да търси обезщетение по общия исков ред.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по
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Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 ■2020 г. Цячата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Народно Читачище «Съзнание
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(4) При установени скрити недостатъци след подписване без забележки на
предавателно-приемателния протокол по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поправи тези
недостатъци, като достави артикул, съответстващ на този по направената рекламация с
изискуемото качество в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на получаване
на констативен протокол от последния, в който са отразени недостатъците по
рекламацията. При неизпълнение на това задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на единичната цена за този артикул съгласно Ценово
предложение - Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.
(5) Предявяването на рекламация по ал. 4 може да се извършва в гаранционния срок за
артикула, считано от датата на предавателно-приемателния протокол по ал. 2.
(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по рекламацията за скрити
недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава експертиза за стоков контрол. Експертизата за
стоков контрол е задължителна за страните и обвързва същите относно количеството и
качеството на предадената и приета стока. Разходите за експертизата са за сметка на
страната, чието становище тя опровергава.
(7) Обезщетенията за основателни рекламации се погасяват чрез плащане от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 10 (десет) -дневен срок от рекламацията по сметка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при неизпълнение на това задължение - чрез удържане на
съответната сума по рекламацията от гаранцията за изпълнение и/или дължимото плащане.
(8) При предаване на СТОКИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи подписан от
него списък на същите с пълно описание на техническите им характеристики и
индивидуализиращи белези (серийни номера и др.) и сертификати (ако има
такива),(съответно размери за обособена позиция 2).
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането по чл. 27 от настоящия договор
поради съществени неотстраними недостатъци.
Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква точно, навременно и качествено изпълнение в съответствие с техническата
спецификация, техническото предложение, ценовото предложение и условията на
настоящия договор.
2. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното и в
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и резултатът от изпълнението
става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на всички доставки по този Договор се
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от
Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 4, ал.З от
Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението,
те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя налагането на
санкция, съгласно чл. 32 - 36 от Договора.
РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИИ. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ
Чл. 30. Гаранционните срокове за доставените мебели са 120 /сто и двадесет/ месеца и
текат от подписване на приемо-предавателен протокол без забележки.
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Чл. 31. (1) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 7(седем) дневен срок от
установяването им.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в
гаранционния срок в срок два работни дни от получаване на писменото известие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 2,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) . В случаите по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи
за отстраняване на дефектите, както и претърпените щети и пропуснати ползи от
забавеното отстраняване.

РАЗДЕЛ VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 32. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цячо и пет на сто) от цената без
ДДС по чл.7, ал. 1 от настоящия договор за всеки ден забава, но не повече от 10% от
стойността на договора.
Чл. 33. (1) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително
възнаграждение за това.
(2) В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!" има
право да начисли неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от цената без ДДС по чл. 7,
ал. 1 от настоящия договор.
Ч л. 34. При разваляне на Договора поради вина на Изпълнителя, то същия дължи
неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от Стойността на Договора.
Чл. 35. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от гаранциите за авансово плащане и/или изпълнение
и/или от дължимото плащане, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възмезди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за всички
обезщетителни плащания на неустойки, глоби и други санкционни задължения, които
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е направил и/или е задължен да направи към трети лица или държавата
за неизпълнение на свои договорни или законови задължения, в което неизпълнение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изпаднат, поради частично/пълно неизпълнение или некачествено или
забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по
настоящия договор.
Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Ч л. 37. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 (десет) дни от
настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация - по искане на всяка от Страните.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15 (петнадесет) -дневно
писмено предизвестие, без да дължи неустойка или обезщетение и без необходимост от
допълнителна обосновка. Прекратяването става по чл.41 от договора.
Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на доставките в 7 (седем) дни,
считано от Датата на която следва да се доставят;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на
поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано
от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове
по този Договор.
Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на доставките, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
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Чл. 41. Предсрочното прекратяване на Договора по чл. 37, ал. 2, т. 3, става след уреждане на
финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
РАЗДЕЛ X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 42. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Спазване на приложими норми
Чл. 43. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители, ако
има такива, са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби,
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към
чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 44. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация1'). Конфиденциална
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау,
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова,
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания,
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на
другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително,
финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти,
собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или
стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации,
диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни
приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга
информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен
диск или друго устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна,
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
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(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните;
или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като [ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на
тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е подушил във връзка с
извършване на доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни
и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде
безпричинно отказано или забавено.
Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора и по договорите за подизпълнение, ако има такива, могат да бъдат прехвърляни
или залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП и при условията посочени в настоящия договор и документацията по
поръчката.
Непреодолима сила
Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от
тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на
поетите с Договора задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
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неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази
част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност
за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 49. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима,
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват
от повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 50. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това
да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността
на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като
цяло.
Уведомления
Чл. 51. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по
факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1.
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7
Тел.: 05112 3567
e-mail: saznaniel926(fl gmail.com
Лице за контакт: Д-р Росен Ивов Гацин- председател на НЧ на НЧ„Съзнание - 1926”,.
2.
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул. „3-ти март”, складова база „Георгиев“,
Тел.: +359 52 520 494
Факс: +359 52 644 120
e-mail: saleslO vn@okofilce.bg
Лице за контакт: Тихомир Тодоров
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
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комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица
за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизапионната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от
вписването й в съответния регистър.

Приложимо право
Чл. 52. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Чл. 53. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове
Чл. 54. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните
чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от
компетентния български съд.
Екземпляри
Чл. 55. Този Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за
всяка от Страните.
Приложения:
Чл. 56. Към този Договор се прилагат и са неразделна част ог него следните
приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - ТехйиУбско~иредложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 говб предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4
занция за изпълнение
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Този документ е създаден в рамките на проект Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г." - гр. Белосчав ” по Договор АЗ? 03 07/2'0'00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по
подмярка 7.2. .. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове мачка по мащаби инфраструктура “ от
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от Народно Читалище «Съзнание
1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ИШШГ -

ргт ят t т
СШАШШЕ РАЙОНИ

Е вр о п ей ск и я т зем ед ел ск и ф онд за р а з в и т и е н а сел ск и т е р а й о н и : Е вр о п а и н вест и р а в сел ск и т е р а й о н и

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предметът на настоящата поръчка е: „Доставка на мебели и оборудване за НЧ
„Съзнание - 1926 г. в изпълнение на Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за проект
„Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Общата прогнозна стойност на поръчката за всички обособение позиции е в размер на ;
67 697,00 лв. /шестдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и седем/ без вкл. ДДС,
обезпечаващи ефективност при практическото изпълнение и отчитане на договора за безвъзмездна
финансова помощ, сключен между Народно читалище „Съзнание - 3926“ и Държавен фонд
„Земеделие”.
Проектът „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ но Договор № 03/07/2/0/00349 от
12.09.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ
по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструкту ра“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е
насочен към постигане на основните цели и приоритети на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“.
Народно читалище «Съзнание - 1926 г.» се намира в гр. Белослав Община Белослав С
реализирането на настоящия проект се цели разрешаването на един сериозен, за читалището,
проблем по отношение на ремонтиране, възстановяване и модернизация на сградата на НЧ
„Съзнание - 1926 г.“, гр. Белослав. Към настоящият момент, въпреки лошите условия, сградата се
използва по своето предназначение поради невъзможност да се осигури необходимата инвестиция
за привеждане на сградата в по-добри условия. Този факт съответно рефлектира и върху
социалната и културна среда и бит на местното население, което изпитва драстична липса от
културен и социален живот, вземайки в предвид и значителната отдалеченост на селището от
развита градска среда.
Част от приоритетите на Народно читалище „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав са свързани
в сферата на подобряване на цялостният жизнен стандарт на населението, подкрепа за развитието
на децата, подрастващите и младежите и осигуряване на условия за наличие на спокоен, но
активен в социално отношение живот на възрастното население, и създаване на адекватна с
времето в което живеем среда в условията на динамичност и конкурентност, за изява на творчески
потенциал на хора от различни възрасти , които да се чувстват добре на мястото където са родени ,
отраснали и живеят и да не им се налага поради определени липси и нужди за изява и задоволяване
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на определени потребности, да търсят друга среда в териториално отношение и в емоционален
план.
Чрез реализирането на дейностите по настоящото проектното предложение:
„Модернизация на материално-техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане
на НЧ”Съзнание-1926г.”- гр.Белослав”, съответстват на приоритетите на Общинския план за
развитие на Община Белослав за периода 2014-2020 година, а именно Стратегическа цел 2
„Подобряване качеството на живот чрез увеличаване на заетостта и доходите на населението,
социалното включване и оптимизиране на системите на здравеопазването, образованието,
културата, спорта и публичните услуги.” Приоритет 2.6.” Развитие на културата и създаване на
условия за разширяване на достъпа на гражданите до изкуство и култура“ :
•

Специфична цел 1: „Подобряване на наличната и създаване на нова материална база за
културни дейности“;

•
•

Специфична цел 2: „Стимулиране развитието на любителското изкуство“;
Специфична цел 3: „Подкрепа на читалищата за развитието им като духовни центрове за
култура и изкуство“.

В стратегически план това проектно предложение допълва цялостната политика на
Общината по обновяване, реновиране, модернизиране и реконструкции на съществуващият
общински сграден фонд, за запазване, съхранение и развитие, както на инфраструктурата , като
цялостен елемент на желание за една развиваща се малка Община, така и за запазване на
човешкият фактор, като основа даваща ни еволюционен растеж, постижимост на резултати,
благоденствие и развиване на малките селски райони, спиране на имиграционните процеси, като
по този начин се стремим да бъдем в унисон с общата политика на Република България.
Ефектът, който се очаква да бъде постигнат, чрез инвестиране в този важен проект за
Община Белослав е пряко свързан и с демографските особености и тези на безработица, поставя
централно място в разрешаване на проблемите на жителите на територията на Община Белослав,
ще реши комплексни проблеми, стоящи пред населението и управлението на Общината
едновременно, което е и част от Общински план за развитие за периода 2014 - 2020 г ., Закона за
народните читалища, какго и в съответствие с изискванията на ЗЕВИ в всички сгради общинска
собственост, устойчивост на инвестираните средства от Европейски програми, по проекти
свързани със запазване на културният бит и творчество чрез организиране на събори и фестивали с
участие на всички читалищни самодейци на територията на общината, както и проекти свързани с
интеграция на ромите.
Чрез подобряване на условията в предложеният обект ще се помогне за развитието на
културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия
на материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и нововъзникналите
обществени инициативи. 1Делите на проектното предложение са концентрирани върху
утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на българската
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държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на територията на община
Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и
пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.

Целевите групи, към които е насочено проектното предложение включват:
Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» се посещава от около 200 души на месец. Постоянно
пребиваващите хора на ден са прибилизително 50.
Основните дейности на читалището е свързано с библиотечното дело, развиване на
любителското художествено творчество, съхранение и доразширяване на школите и клубове по
интереси, културни дейности - работа с всички възрастови и социални слоеве от населението концерти, чествания, детски и младежки дейности.
Организират се изложби във връзка с празници и чествания, конкурси и изложби. Изнасят
се концерти, чествания, детски и младежки дейности.
Чрез подобряване на условията в предложеният обект ще се помогне за развитието на
културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия
на материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и нововъзникналите
обществени инициативи. Целите на проектното предложение са концентрирани върху
утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на българската
държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на територията на община
Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и
пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка цели са да се
допринесе за подобряване качеството на живот. От една страна, прилагането на планираните
енергоефекгивни мерки в сграда със социално-културна насоченост (сградата на читалището)
позволява оптимизирането на разходите за отопление и охлаждане на обекта и съответно,
пренасочването на спестения финансов ресурс към други сфери от значение за икономическото и
социално благосъстояние на община Белослав и местното население. Спомага за повишаване
качеството на работната среда на персонала на читалището, и ползвателите до предлаганите
услуги. От друга страна, се допринася за намаляване на замърсяването на жизнената среда с
вредни парникови емисии и се оптимизира ползването на енергия. По този начин се постига
обвързване на целите за запазване на естествения баланс в околната среда с целите за постигане на
икономическо и социално развитие, което е в основата на осигуряването на устойчиво развитие.
Всичко това. от своя страна, спомага за устойчиво сближаване на равнището на икономическо и
социално-културно развитие на община Белослав.
С реализирането на настоящия проект ще бъдат реализирани следните ефекти:
S икономически - икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези средства
S повишаване качеството на предлаганите услуги - С реализацията на мерките за
енергийната ефективност ще се подобрят културно-социалните услуги, предимно в
подобряване комфорта, качеството на отоплението в читалището;
S Допълнителни ефекти - Основни допълнителни ефекти след прилагане на мерките за
енергийна ефективност ще бъдат изразени в:
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•
сградата;
•

увеличаване посещаемостта сред жителите, вследствие на подобрения комфорт в
спестяване на средства за енергия и насочването им за други мероприятия.

За изпълнението предметът на настоящата поръчка „Доставка на мебели и
оборудване за НЧ „Съзнание - 1926 г. в изпълнение на Договор № 03/07/2/0/00349 от
12.09.2017 г. за проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание - 1926 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г . , е необходимо да бъдат доставени следните видове мебели и оборудване:
№

Вид,
наименование

Спецификация

Мярка Количество

Мебели и оборудване на библиотека

1

Стол
конферентен

2

Бюро

3•*>

Маса за читалня

4

Метален
гардероб

Основа стомана, Гръб буков шперплат,
Стифиращ до 8 стола във
височина.Тапицерия плат, абразивна
устойчивост 100 000 цикъла по Martindale
Размери: Височина 83 см. Височина на
седалката 45 см, Дълбочина на седалката 41
см. Широчина на седалката 41 см
Размери: 160/80 см,Плот FSP-HPL - дебелина
27 мм.Крака стомана - прахово
боядисани,Регулируема по височина 68-76
см
Размери: 220/90 см,Плот FSP-HPL - дебелина
27 мм,Крака стомана - прахово
боядисани,Регулируема по височина 68-76
см
Размери: Дълбочина 500 mm, Широчина
1200 mm, Височина 1850 mm,l рафт + 3
закачалки в отделение,Четири отделения,
Перфорирани врати със
заключване,Покритие - цинк + акрилен
лак,Пейка с букови ламели

бр.

100,00

бр.

2,00

бр.

1,00

бр.

10,00
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5

6

7

8

Библиотечен
стелаж,
едностранен

Размери: Дълбочина - 305 mm,Широчина - 4
020 mm. Височина - 2 205 mm,Конзолен тип,
със странични опори на рафтовете,Безболтов
монтаж,6 рафта във височина, покритие
цинк+ двуслоен акрилен лак,Регулиране на
рафтовете във височина със стъпка 15
мм,Товароносимост на всеки рафт: 65
кг.Нивелиращи крачета,Покритие - цинк +
двуслоен акрилен лак

бр.

6,00

Библиотечен
стелаж,
едностранен

Размери: Дълбочина - 305 mm,Широчина - 5
020 mm, Височина - 2250 тт.К о н зо л е н тип,
със странични опори на рафтовете,Безболтов
монтаж,6 рафта във височина, покритие
цинк+ двуслоен акрилен лак,Регулиране на
рафтовете във височина със стъпка 15
мм,Товароносимост на всеки рафт: 65
кг.Нивелиращи крачета,Покритие - цинк +
двуслоен акрилен лак

бр.

1,00

Библиотечен
стелаж,
двустранен

Размери: Дълбочина - 605 тт,Ш и р о ч и н а - 3
020 т т , Височина - 2 205 тт.К о н зо л ен тип,
със странични опори на рафтовете,Безболтов
монтаж,6 рафта във височина, покритие
цинк+ двуслоен акрилен лак.Регулиране на
рафтовете във височина със стъпка 15
мм,Товароносимост на всеки рафт: 65
кг,Нивелиращи крачета,Покритие - цинк +
двуслоен акрилен лак

бр.

4,00

120X60 Н=180СМ, Описание:Удобен шкаф
за спортни принадлежности. Шкафът е с
Шкаф за спортни
практично разпределение на вътрешното
принадлежности пространство. Изработен е от ЛПДЧ от висок
клас и се предлага с възможност за избор на
цвят на ламината. Цвят - по избор.

бр.

10,00

бр.

7,00

бр.

1,00

9

Маса ученическа
триместна

10

Бюро
библеотекарско

180X50 Н=76СМ, ОписаниеЛриместна
ученическа маса е изработена от здрава
метална конструкция и ЛПДЧ. Плота й е
заоблен и изрязан, оформяйки място за
ученика.
Описание: 190х140Н=76см, плот 25мм,
Директорско бюро с плот с дебелина 25мм.
Бюрото разполага със специално място за
компютър. Има удобно чекмедже и шкаф в
дясната част. Бюрото е изработено от ЛПДЧ
от най-висок клас и е изключително
стабилно.
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райони за периода 2014 - 2020 г. Цязата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.
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Г ардероб

80/58/200 2РАФТА ТРЪБА ВНГ, Гардероб
изработен ог ПДЧ с дебелина 18 мм. С тръба
за окачване на закачалки и два рафта. Може
да бъде изработен в следните цветове:
череша, акация, бук, венге и орех.

140X60 Н=75СМ Описание:
Разполага с удобен шкаф и с 2 чекмеджета,
Компютърно
бюро с отвор за който се отварят плавно и безшумно. Бюрото
разполага и със специално място за
кабели
компютър, както и с отвор за кабели.
размери: 1320/750/780,Конструкция:
Корпус - масивни дървесни материали и
ПДЧ. седални части:на твърда основа, Меки
части - облегална част /високоеластичен
Мека мебел дунапрен, полиестерна вата/; седална част
Канапе -2-ка
/високоеластичен дунапрен, полиестерна
вата/
Мебелни крака - метални
790/750/780, Конструкция:Корпус - масивни
дървесни материали и ПДЧ, седални части:
на твърда основа. Меки части, облегална част
Мека мебел /високоеластичен дунапрен, полиестерна
фотьойл
вата/; седална част /високоеластичен
дунапрен, полиестерна вата/, Мебелни крака
- метални
Релса, плат, монтаж ,127mm, Алуминиева
релса,
Вертикални щори
24 бр. Прозорци - 145x230
Релса, плат, монтаж ,127mm, Алуминиева
Вертикални щори
релса, Прозорци - 90x175

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

3,00

бр.

6,00

бр.

24,00

бр.

7,00

Забележа: Изпълнителят по съответната обособена позиция/и следва да извърши дставката и
монтажа на оборудването в предложения от него срок за доставка, ведно с приемо - предавателен
протокол с подробен опис на доставения артикул.
Изпълнителят, ангажиран с изпълнението предмета на поръчката за съответната обособбена
позиция/ии, следва да съблюдава стриктно мерките за ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИНОСТ, а
именно:
При оформлението на всички документи в изпълнението на договора, с изключение на тези
които са по стандартни формати, да спазва изискванията на Регламент (ЕС) № 808/2014 на
Коисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №
1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селски, те райони (ЕЗФРСР).
Технически характеристики на действията за информация и публичност (които да за легнат
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация па материално - техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане
на 114 „Съзнание - 1926 г. “ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. Цязата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание - 1926 г.» и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.

Е вроп ей ският земеделски ф онд за р а зв и т и е на селски т е рай он и : Е вроп а ин вест ира в сел ски т е рай он и

при изготвянето на всеки един документ при изпълнението на проекта)
1. Лого и девиз
Всяка дейност за информация и публичност съдържа следните елементи:
а) емблемата на ЕС съгласно графичните стандарти, представени на
http://europa.eu/abc/svrnbols/emblem/download en.htm , придружен от обяснение на ролята на
ЕС посредством следното изявление: „Европейският земеделски фонд за развитие на селските

Тот док\мент е създаден в рамките ни проект „Модернизация на материално - техничексата оаза, закупуване на оборудване и обзавеждане
на НЧ „Съзнание - 1926 г. “ - гр. Белослав ”, по Договор Ms 03/07'2/0 00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2. ..Инвестиции 6
създаването, подобряването или разширяването на всички видове мачка по мащаби инфраструктура " от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съОържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание 1926 г .« I
при никакви обстоятелства не маже да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващи:
орган.

