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Д О Г О В О Р РД 02-43/02.04.2019г. 

 

Днес, 02.04.2019 г., в гр. София, между: 

1.Селскостопанска академия София,  гр.София 1373, р-н Красна поляна, ул. 

„Суходолска” №30, Булстат № 000662107, ID № по ДДС BG000662107, представлявана 

от  проф. д-р Васил Николов -  Председател и Сашка Георгиева – Главен счетоводител, 

наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,. 

и 

„Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 

1202, ул. „Бачо Киро” № 47, ЕИК 121803081, ID № по ДДС BG121803081, 

представлявано от Валентин Николов – Управител, от друга страна, наричано за 

краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

на основание чл. 112 и чл.194 от Закона за обществените поръчки и утвърден от 

Председателя на Селскостопанска академия София Протокол от 07.03.2019г. на 

Комисията за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 

монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване 
на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска академия”. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение „Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана 

работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на 

Селскостопанска академия”, съгласно предложението за изпълнението на поръчката 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и в съответствие с 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от 

настоящия договор. 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е  68 500,00  (шестдесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС и 

82 200,00 ( осемдесет и две хиляди и двеста) лева с ДДС. 

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на всички дейности, съставляващи предмета на договора. Всички разходи: 

за опаковка, доставка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита, обучение и 

т.н., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(3) Плащанията по договора ще се извършват в лева, след представяне от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура в оригинал и двустранно подписан 

приемно-предавателен протокол за изпълнение на поръчката. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Ес Джи Пи Био Дейнамикс” ООД при Пощенска банка АД,  

С банкова сметка: 

IBAN: BG22BPBI79401044702301,  

BIC: BPBIBGSF,  

(5) Плащанията се извършват, както следва: 

 5.1. първо /авансово/ плащане в размер на 50 % (петдесет) процента от стойността на 

договора, дължимо в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на договора, 

срещу представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5.2. второ плащане на размер на 50% (петдесет) процента от стойността на договора, 

дължимо в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на приемно-

предавателен протокол за изпълнение на поръчката и представена фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПPABA И ЗAДЪЛЖEHИЯ HA CTPAHИTE 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.Да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора по всяко време, 

включително чрез проверки на място, без с това да затруднява работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2.Да изисква и получава по всяко време информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 

степента на изпълнение на предмет на договора; 

3.Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката в срок, без отклонение 

от договореното и без недостатъци;  

4.Да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на 

неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази изискванията на Техническата спецификация на 

поръчката и на техническото си предложение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 

да приеме работата и съответно да я заплати, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

своите задължения.  
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Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да осигури необходимите условия за работа и достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

помещенията, необходими за изпълнението на предмета на договора. 

2. Да определи представител/и за контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението 

на договора: лица, длъжности и данни за контакт; 

3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, за които е осведомен, възникнали 

в хода на изпълнението на дейностите по договора и да му съдейства за тяхното 

преодоляване; 

4. Да одобри и приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако тя е извършена съобразно 

изискванията в Техническата спецификация и уговореното в договора; 

5. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в размер, по начин и в 

срок, уговорени в договора. 

 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение 

предмета на настоящия договор; 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата, при условията и сроковете, 

определени в договора; 

3. Да бъде информиран своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали 

проблеми в срока на действие на договора, които са свързани и/или могат да повлияят 

върху изпълнението на предмета на обществената поръчка; 

4. Да получава в срок договореното възнаграждение в размера, при условията и 

сроковете, уговорени в  чл. 2 от настоящия договор. 

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1.Да изпълни възложеното по чл.1 с грижата на добър стопанин, качествено, в 

съответствие с изискванията на документацията по обществената поръчка, посочени в 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложението за изпълнение на 

поръчката.  

2.Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява 

пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители 

или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, 

като не допуска такива действия да бъдат извършвани и от служителите му; 
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3. Да спазва вътрешните правила за достъп до сградите и режим на работа на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички трудности по изпълнение на 

възложените дейности, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, 

както и за мерките, които са взети за отстраняването им. 

5. Да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в 

изпълнението на работата си за своя сметка и в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

като предостави същата с необходимото и уговорено качество; 

6. Да уведоми с писмено предизвестие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на 

договора поради непреодолима сила в срок от три дни от настъпването й;  

7. Да се придържа към всички приложими стандарти, норми, закони и подзаконови 

нормативни актове на националното законодателство и актове на Европейския съюз, 

имащи пряко отношение към изпълнението на договора;  

8. При приемане на нови нормативни актове или изменение на нормативни актове, 

имащи отношение към изпълнението дейностите по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приведе обекта на поръчката по чл. 1 в съответствие с 

изменените актове.  

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, 

нерециклирано и е в производствената листа на производителя към момента на 

подаване на предложението.  

10. Да осъществи съгласно предложението за изпълнение на поръчката гаранционно 

поддържане на доставеното и внедрено оборудване. 

11. Да извърши обучение за работа с внедреното оборудване на минимум 5 служители 

на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството като за целта 

разработи програма за обучение за минимум три работни дни.  

  

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 7. (1) Договорът се сключва за срок от 60 (шестдесет) дни от подписването му. 

(2) При наличието на законовите предпоставки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с писмено известие 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спре изпълнението на задълженията си.  

(3) Срокът по ал. 1 се удължава с периода на спирането, както и в случаите, когато 

изпълнението на договора е спряно поради непреодолима сила.  

(4) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.  
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(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

възникването на обстоятелства, които биха могли да доведат до забавяне на 

изпълнението на договора в срок от 3 (три) работни дни от момента на тяхното 

узнаване, установяване или настъпване, като към уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

прилага описание на действията, които планира да предприеме и сроковете за тяхното 

извършване, за да предотврати забавено изпълнение по договора.  

Чл. 8. (1) За приемане на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

изпълнение, съгласно Техническата спецификация и предложението за изпълнение на 

поръчката, придружени с приемно-предавателен протокол за изпълнението на 

поръчката. 

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже приемане по предходната алинея, писмената форма 

на отказ трябва да съдържа доказателства за несъответствие на изпълнението с 

изискванията на Техническата спецификация и този договор. 

(3) За извършеното обучение се съставя протокол за проведеното обучение, придружен 

от учебни материали и документация, присъствени списъци (лекция, практическо 

упражнение, демонстрация и т.н.), график и програма на обучението и т.н. 

(4)  Отчитането на дейността по гаранционната поддръжка се осъществява чрез 

изготвяне на протоколи за извършената работа, които се подписват от упълномощени 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица и от съответните отговорни лица от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.9. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на оборудването 

преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписването на приемно-

предавателен протокол за изпълнение на поръчката. 

Чл.10. (1) При предаване на оборудването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата техническа документация и сертификати на производителя, 

придружаващ оборудването. 

(2) В случай, че доставените модули и елементи на оборудването не отговарят на 

уговореното в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже същите. 

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 11. Гаранционният срок за доставеното и монтирано оборудване е 24 /словом: 

двадесет и четири/ месеца и започва да тече от датата на подписване на приемателно-

предавателнен протокол за изпълнение на поръчката. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на оборудването, 

съгласно техническите стандарти за качество и безопасност.  
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Чл.13. Всички повреди и недостатъци в доставеното и монтирано оборудване, появили 

се в рамките на гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова 

сметка. 

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на 

оборудването на място, както следва: 

1. време за констатиране на проблема – до ………….. часа от съобщаването за 

проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице; 

2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 

констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан 

между страните протокол.  

(2) При необходимост от продължителен ремонт повече от 48 (четиридесет и осем 

часа), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да замени временно ремонтирания модул/устройство със 

свое, от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през 

времето до завършване на ремонта. 

Чл. 15. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на 

оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на 

дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в 

резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на оборудването. 

(3) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил 

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

некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри 

характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. 

Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 16. (1) При частично неизпълнение, включително забавено и/или лошо изпълнение, 

което може да се приравни на пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността 

на договора. 

(2) При неспазване на определените срокове за изпълнение на договора (забавяне), по 

вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща неустойка от 0,5% (нула цяло и пет 

процента) на ден от цената на договора за всеки ден просрочие, но не повече от 10 % 

(десет процента) от стойността на договора до пълното му изпълнение.  

Чл. 17. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и 

пропуснати ползи от неизпълнението, в случай че те надхвърлят договорената 
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неустойка по общия ред, предвиден в българското законодателство.  

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 

и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила. 

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

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

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

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

както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 (три) дни от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 

това вреди. 

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

тях насрещни задължения по договора спира, доколкото те не могат да бъдат 

изпълнени по алтернативен начин чрез полагане на всички разумни грижи. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. (1) Настоящият  договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 7, ал. 1; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. с окончателното му изпълнение; 

6. по реда на Закона за обществените поръчки. 

7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
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1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) 

работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, различен от този, посочен в офертата; 

5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване 

в несъстоятелност или ликвидация. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по изпълнение на договора. 

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните и влиза в сила от датата на сключването му. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   

 

  1  ..............(п)....................     ……………(п)………………            

   /проф. д-р Васил Николов – Председател /            /Валентин Николов – Управител/ 

 

2…………(п)…………….          

/Сашка Георгиева - Гл.Счетоводител/       

   

 

Съгласувано: 

 

Я. Михайлова – Директор Дирекция ФУ  

 

М. Генчева, Директор Дирекция АПОПЧР  


