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ДД ОО КК УУ ММ ЕЕ НН ТТ АА ЦЦ ИИ ЯЯ   

    
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 

пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект 

BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за 

разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината 

и биотехнологиите” с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на персонална система за 

секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing)”, 

Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за 

измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия”, Обособена позиция № 3 

– „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен 

синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран 

на технологията за синтез върху твърд носител”  Обособена позиция № 4 – 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо ефективна 

хибридна lc/ms/msn система за масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап 

технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор или 

еквивалентни технологии” 

 

2014 г. 
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Линк решение: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=590907 

 

Линк обявление: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=590908 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Решение за откриване на процедурата (по образец).  

2.  Обявление за обществената поръчка (по образец).  

3. Описание на предмета на поръчката. 

4. Техническо задание по всяка от обособените позиции. 

5. Указания за подготовка на офертата и условия за участие. 

6. Показатели и методика за определяне на комплексна оценка на офертите за всяка 

от обособените позиции; 

7. Проект на договор. 

8. Приложения: 

8.1. Образец на оферта; 

8.2. Образец на ценова оферта за всяка от обособените позиции; 

8.3. Образец на Техническо предложение за всяка от обособените позиции; 

8.4. Образец на декларации по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4, ал. 5, т. 2 от 

ЗОП, по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП, по чл. 47, ал.2, т.5 от ЗОП и по 

чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП; 

8.5. Декларация за приемане условията на договорите;  

8.6. Декларация за неразгласяване на информация;  

8.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки; 

8.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;  

8.9. Декларация за срокът за отстраняване на проблем по доставената техника; 

8.10. Декларация за автономност на оферта; 

8.11. Списък на основните договори за доставки със сходен предмет, изпълнени и 

приключили през последните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен 

срок за подаване на оферти; 

8.12. Справка за оборота от доставките, които са предмет на поръчката,  за 

предходния три приключени финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си. 

 

 

 



   
 
 
 
 

  

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 Института по молекулярна биология – БАН и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд  

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

 на българската икономика“ 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична 

платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и 

биотехнологиите“. Бенефициент: Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Целта на настоящата процедура е набавянето на един брой персонална система за 

секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing), един брой 

високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за 

измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия, един брой автоматичен 

синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран 

на технологията за синтез върху твърд носител и един брой високо ефективна 

хибридна LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху линейна 

йонтрап технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор 

или еквивалентни технологии, специфицирани в четири обособени позиции, както 

следва:  

Обособена позиция № 1 - „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на персонална система за секвениране от следващо поколение (system for next-generation 

sequencing)”, по която следва да се достави един брой персонална система за секвениране 

от следващо поколение (system for next-generation sequencing). Системата трябва да е 

базирана на технология работеща чрез масиран паралелен синтез и да позволява 

изпълнението на следните приложения: 

1.Цялостно геномно ресеквениране; 

2. ДНК секвениране – таргетно секвениране, de novo секвениране, SNP анализ , 

ChIP секвениране (ChIP-Seq), метилиране,  митохондриално  секвениране; 

3. РНК секвениране – генна експресия, секвениране на small-RNA, Whole –

transcriptome; 

4. Да поддържа подготовката на матрици от широк набор библиотеки: single end 

reads, paired end reads, mate paired reads; 

5. Възможност за едновременно мултиплексно секвениране посредством 

баркодиране на пробите  – обработка на до 384 баркод библиотеки;  

 

Обособена позиция № 2 - „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване 

на топлини на междумолекулни взаимодействия”, по която следва да се достави един брой 

високо чувствителен изотермен титрационен калориметър. Апаратът трябва да осигурява 

пълна автоматизация на процесите на титруване и на промиване на реакционната клетка и 

спринцовки,  при минимален общ обем на пробата и минимален автоинжекционен обем в 

процеса на титруване, както и с възможност за надграждане до напълно автоматизирана 

автономна система за анализ на голям брой проби. 
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Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични 

съединения“, който да е базиран на технологията за синтез върху твърд носител. Апаратът 

трябва да позволява получаването на последователности с модифицирани мономери, 

изискващи специфични условия за синтез.  

 

Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху 

линейна йонтрап технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап 

анализатор или еквивалентни технологии”, по която следва да се достави един брой от 

посочената система, оборудвана с високоефективна течно хроматографска система с 

възможност за работа с нано потоци при високо налягане и свързване към LC/MS/MSn 

системата, динамичен нано-спрей йонизиращ интерфейс за приложения, работещи с 

нанопотоци и с възможност за директна интеграция към масспектометъра и специализиран 

азотен генератор за LC/MS приложение. 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

по обособена позиция № 1 за  доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на персонална система за секвениране от следващо поколение 

Предлаганите от участниците в процедурата персонални системи за секвениране от 

следващо поколение (systems for next-generation sequencing) трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

1. Технологията трябва да се основава на масиран паралелен синтез на вериги 

нуклеинови киселини; 

2. Системата трябва да съдържа всички компоненти, необходими за секвениране на 

предварително подготвена библиотека и анализ на данните; 

3. Капацитетът на системата по отношение на производителността (throughput per 

run) да бъде минимум 1 G; 

4. Системата да извършва автоматично определяне на базите (basecalling), 

сглобяване на последователностите, определяне на генотипни варианти (variant calling) и 

да създава отчет за резултатите, който да включва идентифицираните последователности и 

идентифицираните генотипни варианти; 

5. Времето за получаване на резултат в рамките на един експеримент (run) на 

апарата трябва да варира между 8 и 49 часа в зависимост от дължината на единичните 

секвенции (sequence reads). В посоченото време трябва да се вмества биоинформатичната 

обработка на резултатите. 

6. Системата трябва да позволява секвениране на даден фрагмент от двата края към 

средата (paired-end sequencing) за постигане на по-висока точност при картиране на 

единичните секвенции (sequence reads) и улесняване на de novo секвениране; 

7. Системата трябва да дава възможност за провеждане на мултиплексен анализ на 

няколко проби едновременно в рамките на един експеримент (run). Броят проби, които 

могат да се анализират в един експеримент, трябва да бъде между 1 и 95 или повече;  

8. Системата трябва да дава възможност за връзка с клаудинг система за 

съхранение и прехвърляне на данни (cloud storage service); 

9. Системата трябва да дава възможност за работа с малки количества биологичен 

стартов материал; 

10. Точността на секвениране на технологията трябва да позволява: 
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 детекция/идентификация на единична база при първично (de novo) секвениране; 

 безпроблемно секвениране на хомополимерни участъци; 

11. Системата трябва да позволява провеждане на експерименти от следните 

няколко типа: 

 секвениране на ДНК проби, включително цялостно геномно ресеквениране 

(whole genome resequencing), таргетно секвениране (target sequencing), de novo секвениране, 

анализ на единични нуклеотидни полиморфизми (single-nucleotide polymorphisms, SNPs; 

SNP analysis), анализ на ДНК проби, получени чрез хроматинова имунопреципитация 

(chromatin immunoprecipitation, ChIP; ChIP-Seq), анализ на метилиране на ДНК, 

секвениране на митохондриални геноми; 

 секвениране на РНК проби, включително анализ на генна експресия (RNA-Seq), 

транскриптомен анализ (whole transcriptome RNA-Seq), секвениране на малки РНК (small 

RNA sequencing, small RNA-Seq); 

12. Системата трябва да поддържа подготовката на матрици от широк набор 

библиотеки: библиотеки за получаване на секвенции от единия край на фрагментите в 

библиотеката (single-end reads), библиотеки за получаване на секвенции от двата края на 

фрагментите в библиотеката (paired-end reads), библиотеки за получаване на секвенции от 

двата края на по-дълги геномни фрагменти (mate paired reads); 

13. Системата трябва да дава възможност за едновременно мултиплексно 

секвениране посредством баркодиране (barcoding) на пробите, включително обработка на 

данните от 384 баркодирани проби; 

 

В случай, че даден участник предложи система, която удовлетворява посочените 

по-долу допълнителни технически спецификации, надвишаващи минималните 

изисквания, същият ще получи следните допълнителни точки в техническото си 

предложение: 

1. Капацитетът на системата по отношение на производителността (throughput per 

run) да надвишава 10 Gb – 20 точки; 

2. Точността на секвениране, измерена по скалата на Фред (Phred-scale quality 

values), да може да достигне такива нива, че в рамките на един експеримент (run) 90% от 

базите да имат стойност Q30 или повече от Q30 – 30 точки; 
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3. Техниката за подготовка на библиотеките трябва да дава възможност за 

получаване на материал, готов за секвениране, в рамките на 90 минути, които да включват 

както времето, в което експериментаторът обработва пробите, така и всички инкубации – 

15 точки;  

4. Системата трябва да позволява стартиране от малки количества биологичен 

материал, а именно 100 ng ДНК или по-малко – 15 точки; 

5. Компютърна система за конвертиране и анализ на данните със следните 

минимални характеристики: 2 шест-ядрени процесора (3.46 GНz), 48 GB или повече RAM 

памет, 8 x 2 ТВ твърда памет, видеокарта със собствен графичен процесор GPU– 10 точки; 

6. Системата да бъде съвместима с други системи с по-висок капацитет, а именно 

да има възможност дадена библиотека да бъде секвенирана както на предложената от 

участника система, така и на система с капацитет от порядъка на няколко десетки или 

стотици Gb – 10 точки. 

 

 Максимална стойност на обособена позиция № 1 е в размер на 290 000 лева без 

ДДС; 

 Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, даден от производителя на 

устройството, стартиращ от датата на пускането му в действие, с най-малко два 

профилактични прегледа на година, като се включва и подмяна на дефектиралите части. 

 Срок за доставка – 45 календарни дни, считано от датата на превеждането на аванса 

по договора. 

 Всички посочени от участниците технически параметри да се удостоверяват с 

официално публикувани материали на производителя (брошури, спецификации, интернет 

страница на производителя, ръководства за експлоатация и фирмени публикации.) или 

извадки от тях, като параметрите са подчертани в приложените материали. 

 

 Избрания изпълнител следва да представи Инструкция за безопасност на български 

език на доставеното оборудване. 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

по обособена позиция № 2 за  доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен за 

измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия 

 

Предлагания от участниците в процедурата изотермен титрационнен калориметър 
трябва да отговарят на следните изисквания: 

1.Температурен обхват: 10 – 80 °С; 

2.Обем на клетката: ≤ 200 µL; 

3. Чувствителност: ≤ 1 µJ. 

 

В случай, че даден участник предложи оборудване, което удовлетворява 

посочените по-долу допълнителни технически спецификации, надвишаващи 

минималните изисквания, същият ще получи следните допълнителни точки в 

техническото си предложение: 

1. Възможност за надграждане на апарата до напълно автоматизирана система при 

контролирана температура на съхранение на пробите от 4 °С и скорост на обработка 50 

проби на ден с капацитет на зареждане: 

1.1. Автоматизирана система с капацитет на зареждане до 200 проби – 2 точка; 

1.2. Автоматизирана система с капацитет на зареждане от 201 до 300 проби – 6 точки; 

1.3. Автоматизирана система с капацитет на зареждане над 301 проби – 20 точки. 

2. Възможност за регулиране на времето за реакция на апарата в зависимост от 

интензитета на постъпващия сигнал с не по-малко от 2 свободно избираеми нива – 20 

точки. 

3. Общ обем на пробата: 

3.1. Общ  обем на пробата от 200 до 299 микролитра -  20 точки; 

3.2. Общ обем на пробата от 300 до 399 микролитра – 6 точки; 

3.3. Общ обем на пробата над 400 микролитра – 2 точки. 

4.  Автоматично промиване на клетката и спринцовката под софтуерен контрол – 15 

точки. 

5.  Минимален автоинжекционен обем по-малък или равен на 0.5 микролитра – 15 

точки. 

6. Свободно избираема скорост на разбъркване – 10 точки.  
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 Максимална стойност на обособена позиция № 2 е в размер на 204 345 лева без 

ДДС; 

 Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, даден от производителя на 

устройството, стартиращ от датата на пускането му в действие, с най-малко два 

профилактични прегледа на година, като се включва и подмяна на дефектиралите части. 

 Срок за доставка – 45 календарни дни, считано от датата на превеждането на аванса 

по договора. 

 Всички посочени от участниците технически параметри да се удостоверяват с 

официално публикувани материали на производителя (брошури, спецификации, интернет 

страница на производителя, ръководства за експлоатация и фирмени публикации.) или 

извадки от тях, като параметрите са подчертани в приложените материали. 

 Избрания изпълнител следва да представи Инструкция за безопасност на български 

език на доставеното оборудване. 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

по обособена позиция № 3 за  доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни класове 

органични съединения 

Предлагания от участниците в процедурата автоматизиран пептиден синтезатор 

трябва да отговарят на следните изисквания:  

 

 1. Диапазон на синтез: 0.05 mmol – 5.0 mmol 

          2. Брой реактори (реакционни съдчета с различен обем): 2 - 4 

   3. Метод за синтез - Възможност за твърдофазен синтез на пептиди (Solid-phase 

peptide synthesis, SPPS). Протоколи за протектиране на амино-групи: Fmoc и t-Boc 

   4. УВ мониторинг: Възможност за контрол на натоварването на смолата по време на 

синтез, както и проследяване количеството на отстранените/закачените защитни групи при 

всеки цикъл. 

   5. Нагряване и охлаждане на реактора до стайна температура. 

     

 

В случай, че даден участник предложи синтезатор, който удовлетворява 

посочените по-долу допълнителни технически спецификации, надвишаващи 

минималните изисквания, същият ще получи следните допълнителни точки в 

техническото си предложение: 

 

1. Диапазон на синтез: 

-  0.05 mmol – 0.5 mmol - 1 точки; 

- 0.05 mmol - 2.0 mmol – 5 точки; 

- 0.05 mmol -  5 mmol – 10 точки. 

2. Взаимно заменяеми реакционни съдчета:  

- Стъклени съдчета – минимум 3 броя с различен обем – 5 точки; 

- Съдчета за еднократна употреба – минимум 15 броя с различен обем - 10 точки. 

  3. Съдове за реагенти:  
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  - бутилки за разтворители с различен обем: ≤ 3 броя– 6 точки; 

  - бутилки за разтворители с различен обем: ≥ 4 броя – 12 точки. 

4. Система за смесване с променлива скорост и амплитуда- 12 точки. 

5. Инертна атмосфера в цялата система  – 5 точки.      

6. Възможност за отпечатване на данните от протичащия синтез на всяка стъпка – 5 

точки. 

7. Възможност за използване на наличните в търговската мрежа смоли и реагенти – 

10 точки. 

8. Възможност за провеждане на синтез на ПНК (PNA) -  12 точки. 

9. Възможност да се използва съществуващите или да се дефинира собствен 

протокол за синтез - 12 точки. 

10. Възможност за избор на метод за предварително активиране или in situ по избор 

на потребителя: HBTU, HATU, HCTU, TBTU, PyBOP и др. - 12 точки. 

   

 

 Максимална стойност на обособена позиция № 3 е в размер на 51 666 лева без ДДС; 

 Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, даден от производителя на 

устройството, стартиращ от датата на пускането му в действие, с най-малко два 

профилактични прегледа на година, като се включва и подмяна на дефектиралите части. 

 Срок за доставка – 60 календарни дни, считано от датата на превеждането на аванса 

по договора. 

 Всички посочени от участниците технически параметри да се удостоверяват с 

официално публикувани материали на производителя (брошури, спецификации, интернет 

страница на производителя, ръководства за експлоатация и фирмени публикации.) или 

извадки от тях, като параметрите са подчертани в приложените материали. 

 Избрания изпълнител следва да представи Инструкция за безопасност на български 

език на доставеното оборудване. 
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

по обособена позиция № 4 за  доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за 

масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с 

орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии 

 

Участниците трябва да направят предложение по основната позиция и всички под-

позиции включени в нея. Възложителят ще разгледа всички предложения за позицията и 

под-позициите, базирани на исканите или сходни технологии, които отговарят или 

надвишават техническите параметри/функции. 

 

Предлагания от участниците в процедурата високо ефективна маспсектрометрична 

хибридна LC/MS/MS трябва да отговаря на следните параметри:  

 

1. Масов обхват:  минимум от 50 до 4,000 Da; 

2. Разделителна способност: ≥ 40 000 FWHM;  

Посочване на точните маси, условия и съединение, при които е определена разделителната 

способност; 

3. Точност по масите:  

3.1. ≤ 3 ppm RMS грешка при външна калибровка. 

3.2.  ≤1 ppm RMS грешка при вътрешна калибровка. 

Да бъде описано при какви условия и количества проба са постигнати посочените 

стойности на RMS. 

4. Чувствителност:  ≤ 1fmol 

Да е оказан компонента, количеството и условията, при които е определена 

чувствителността. 

5. Възможност за паралелен MS и MS
n
 (n=1-10) анализ 

6. Динамичен обхват: ≥ 4 порядъка с гарантирана точност по маси. 

Представен и графично като линейна зависимост на интензитета от lg на 

концентрацията на изследвани компоненти – белтък и нискомолекулно (<1000 Da) 

органично съединение. 

7. Наличие на колизиона клетка 

8. Възможност за автоматична настройка, изолиране и селектиране на прекурсорни 

йони, както и тяхното последващо фрагментиране. 
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9. Възможност за изолиране и фрагментиране на прекурсорният йон с последващо 

високоефективно определяне на точните маси с висока разделителна способност за всеки 

продуциран йон. 

10. Възможност за паралелно събиране на многократни MSn сканове при 

едновременен пълен скан (full scan) MS спектър с висока разделителна способност. 

11. Многократно пълнене за смесване на йонни популации. 

12. Наличие на специализирани сканиращи функции: Данни зависещо сканиране 

(Data depending scan), определяне на „бащините“ йони (parent ion mapping) и др. 

13. Високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система да включва компютър и 

програмен продукт необходим за управление на системата, както и да бъде снабдена с 

всички консумативи за пускане и първоначална експлоатация.  

14. Системата да включва специализирани, лицензирани софтуерни продукти – 1 

брой за обработка на протеомни структури и 1 брой за диференциален анализ. 

 

Подпозиция 4.1. Високоефективна течно хроматографска система с възможност за 

работа с нано потоци при високо налягане за свързване към масспектралната част. 

Предлагания от участниците в процедурата хроматографска система трябва да 

отговаря на следните параметри: 

1. Помпа(и) за работа при високо налягане; 

2. Електронен контрол на налягането и скоростта на потока; 

3. Обхват на потока: минимум 20.0  –  2000.0  nl/min; 

4. Точност на потока ±0.1%; 

5. Обхват на налягането: до минимум 10,000 psi; 

6. Точност на градиентно смесване ±0.50%; 

7. Вградена система за отстраняване въздух (вакуум-дегазер);  

8. Вграден аутосемплер с температурен градиент на пробите; 

9. Възможност за превключване на колоните без използване на кранове; 

10. Директно свързване на колоната към йонния източник на масспектрометъра без 

използване на трансферна линия; 

11. Автоматично инжектиране и пълен контрол от софтуера на масспектрометъра. 

 

Подпозиция 4.2. Динамичен нано-спрей йонизиращ интерфейс за приложения, 

работещи с нанопотоци и с възможност за директна интеграция към масспектометъра. 

Подпозиция 4.3. Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение. 
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В случай, че даден участник предложи технически и функционални параметри 

за маспектрометрична система, надвишаващи минималните такива, същият ще 

получи следните допълнителни точки в техническото си предложение: 

 

1. Разделителна способност: 

- Разделителна способност до 100 000 – 1 точка; 

- Разделителна способност от 100 000 до 200 000 – 5 точки; 

- Разделителна способност  над  200 000 – 15 точки. 

 2. Точност по маси при външна калибровка:  

- Точност по маси при външна калибровка от 1 до 3 ppm RMS – 1 точка; 

 - Точност по маси при външна калибровка < 1 ppm RMS  - 15 точки. 

3. Точност по маси при вътрешна калибровка: 

- Точност по маси при вътрешна калибровка от 1 ppm RMS до 0.5 ppm RMS – 1 

точка; 

- Точност по маси при вътрешна калибровка < 0.5 ppm RMS  - 15 точки.  

4. Динамичен обхват при гарантирана разделителна способност, посочена в 

техническата спецификация:  

-Динамичен обхват при гарантирана разделителна способност, посочена в 

техническата спецификация в обхвата 4000 – 5000 – 1 точкa; 

 -Динамичен обхват при гарантирана разделителна способност, посочена в 

техническата спецификация > 5000 – 15 точки. 

5. Възможност за паралелен MS и MS
n
 (n=1-10) анализ: 

- при MS
2 

– 1 точка; 

- при MS
3
 до MS

5
 – 5 точки; 

- при >MS
5
 – 15 точки. 

6. Наличие на колизиона клетка: 

- Наличие на две колизионни клетки - 1 точка; 

- Наличие на повече от две колизионни клетки - 15 точки. 

7. Чувствителност: 

- Чувствителност от 1 fmol до 1 аttomol - 5 точки; 

- Чувствителност < 1 аttomol – 10 точки. 

 

 Максимална стойност на обособена позиция № 4 е в размер на 1 085 000 лева без 

ДДС; 

 Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, даден от производителя на 

устройството, стартиращ от датата на пускането му в действие, с най-малко два 

профилактични прегледа на година, като се включва и подмяна на дефектиралите части. 
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 Срок за доставка – 90 календарни дни, считано от датата на превеждането на аванса 

по договора. 

 Всички посочени от участниците технически параметри да се удостоверяват с 

официално публикувани материали на производителя (брошури, спецификации, интернет 

страница на производителя, ръководства за експлоатация и фирмени публикации.) или 

извадки от тях, като параметрите са подчертани в приложените материали. 

Стриктно да се спазват мерните единици в посочените технически спецификации. 

При необходимост от причисления да се приложи използваната методика (формули).  

Избрания изпълнител следва да представи Инструкция за безопасност на български 

език на доставеното оборудване. 
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У К А З А Н И Я  

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА. 

1. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец), както и 

обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за 

обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация 

и обявлението за обществената поръчка. 

2. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от 

следните обстоятелства:  

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната 

или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от 

Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в 

организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, участие в 

организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление 

против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, в) участие в организирана 

престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против 

собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството 

по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран; 

б) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил 

дейността си; 

в) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; 

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

д)  има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 
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във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

ж) при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

и) декларирал е съгласие да участва в обединение или фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг участник. 

* Изискванията по точки а), б), в), г), д), е), ж), и з) се отнасят за лицата, които 

представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4  и ал. 6 от ЗОП 

3. В процедурата не могат да участват пряко или косвено юридически лица 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.  

5. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 

изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението.   

6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изброените по-горе изисквания се прилагат и за подизпълнителите.   

7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско 

дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или 

чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на 

горепосочените изисквания в държавата, в която са установени. 

8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура 

самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е 

дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 

9. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

10. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, 

„в“, „г“ и „д“, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП, в 7-дневен срок от 

настъпването им. 

11. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението 

(или консорциума) представят документ за учредяване на обединението.  
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В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически 

лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 

установени. 

Документът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена 

поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се 

обединяват. 

 Документът трябва да бъде представено от Участника в оригинал или заверено 

копие.  

  Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за 

изпълнението на договора;  

 - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички 

членове на обединението;  

 - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 

 - срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена 

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 

обединението за целите на поръчка. 

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор 

се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

1. Всеки участник може да представи само една оферта за една или няколко 

обособени позиции или за всички обособени позиции.   

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. 

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на 

друг участник за същата поръчка /обособена позиция/ под каквато и да е форма.  

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен 

да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и 

подизпълнители.  
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5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват 

български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 

обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия. 

6. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на 

законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е 

налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 

6.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случайте на 

чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. Забрана отнася за пряко или косвено участие в процедурата. 

6.2. В офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от 

Закона за обществените поръчки, описани в документацията след прилагане на чл. 68, ал. 8 

и ал. 9 от ЗОП (извън тези, които се поставят в плик № 1);  

6.3. Наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3,  ал. 2, т. 1, т.3, т. 4, ал. 5, т. 

2 от ЗОП, по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП, по чл. 47, ал.2, т.5 от ЗОП и 

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки;  

6.4. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя; 

6.5. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки;   

6.6. За участника по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил 

невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 

условия. 

7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, 

която е: 

7.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик; 

7.2. Постъпила е след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. 

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на постъпилите оферти. 

 

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура, 

задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази 

документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на 

различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв 

начин Възложителя. 

 

ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
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1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с 

настоящата процедура са в писмен вид.  

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за 

получаване на оферти: Институт по молекулярна биология при БАН: гр. София, ул. „Акад. 

Г. Бончев”, бл. 21, етаж 4, стая 401, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка 

или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до 

лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.  

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано 

писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис.  

4. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е 

достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес 

и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да 

приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до 

адреса, известен на изпращача. 

5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в 

откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 10 дни преди 

изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението. 

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите на участниците. 

            

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

 ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

1. Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика 

участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 

електронен адрес.   

 2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Институт по молекулярна биология при 

БАН: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 21, етаж 4, стая 401, и представени лично от 

участника или от негов упълномощен представител, по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или чрез куриерска служба в срок до 17:00 часа на 24.04.2014 г., 

включително. 
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Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се 

използва друг начин за представяне.  

3. Възложителят предоставя документацията за участие безплатно и същата може да 

бъде намерена на интернет адреса на Институт по молекулярна биология при БАН: 

http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=76  

4. Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от 

негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; 

чрез куриерска служба. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически 

лица, офертата може да бъде представена от физическо лице, участващо в обединението 

или от лицето, което представлява някое от юридическите лица в обединението,  или от 

пълномощник на някое от посочените лица въз основа на изрично пълномощно, като не е 

необходимо пълномощно и от останалите лица. Оригинал на пълномощното/заверено 

копие на пълномощното се прилага към Офертата за участие.  

5. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати 

документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес 

преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата 

процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят 

не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от 

него. 

6. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за 

сметка на участника в процедура. Възложителят не носи отговорност и не дължи 

възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника. 

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-

нататъшното участие в процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно 

изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”. 

8. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация: 

● Адрес на възложителя: гр. София, Институт по молекулярна биология при БАН: гр. 

София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 21, етаж 4, стая 401 

● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на 

участника;  

 ● Следното означение: “За участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на 

апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на 

http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=76
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високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни 

вещества с приложение в медицината и биотехнологиите” с четири обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на персонална система за секвениране от следващо поколение (system for 

next-generation sequencing)”, Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие 

и гаранционно обслужване на високо чувствителен изотермен титрационен 

калориметър предназначен за измерване на топлини на междумолекулни 

взаимодействия”, Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни 

класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху твърд 

носител” и Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за 

масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с 

орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии”. 

Участникът следва да посочи, за коя/кои обособена/и позиция/и участва с подаването на 

настоящата оферта. 

● Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани  плика, а именно: 

8.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, 

съгласно раздел V от настоящата документация;  

Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника. 

Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни 

представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик изрично 

пълномощно, подписано от лицето (лицата), което по закон представлява/т участника. 

Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде преведено на български език.  

8.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно Техническото 

задание; Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.  

Участникът следва да представи толкова броя пликове № 2 за колкото обособени 

позиции участва. 

8.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение 

на участника. Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на 

участника. Участникът следва да представи толкова броя пликове № 3 за колкото 

обособени позиции участва. 

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, 

пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Ако възложителят е изискал 

представяне на различни документи за доказване на съответствие с критериите за 
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подбор по различните обособени позиции, участниците представят и отделни пликове 

№ 1. 

9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

10. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както 

следва: 

10.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 

посочения период. 

10.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или 

почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът 

изтича в края на първия работен ден, следващ почивния. 

10.3. Началният ден на срока за получаване на оферти е денят, следващ датата на 

изпращане на обявлението за обществена поръчка до Агенцията по обществени поръчки за 

вписване в Регистъра на обществени поръчки. 

11. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.  

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват 

участника или от съответно упълномощени лица. 

12. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл. 

56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод (по см. на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП)
1
, а 

именно: копие от документа за регистрация, единен идентификационен код, съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър или удостоверения за актуално състояние, когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за 

самоличност, когато участникът е физическо лице, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 

и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е 

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

включено в обединението. 

13. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се 

представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и 

едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и заявленията.  

 „Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф 

„Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника 

или изрично упълномощено от него лице.  

                                                           
1 "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за 
извършване на официални преводи. 
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14. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и 

условията, описани в тях са задължителни за участниците.  

15. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния 

срок за получаването им.  

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в 

процедурата. 

При необходимост възложителите могат да изискат чрез писмо или по факс от 

класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на 

офертите си, до момента на сключване на договора. 

16. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е 

длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по 

реда на ал. 1 на чл. 57 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

17. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея 

следва да бъдат номерирани. 

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
 

В големия запечатан непрозрачен плик се поставят трите отделни запечатани 

плика, всеки от които следва да съдържа следните документи:  

 

Плик № 1 „Документи за подбор” 

 1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, 

посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата 

документация, участниците в процедурата трябва да представят следните документи: 

1.1. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - 

заверено от участника копие; 

1.2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. В 

случай, че не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления 

за участие или оферти и удостоверение за актуално състояние. За чуждестранните 

юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която са установени.   

Документ за учредяване на обединението (оригинал или заверено копие), когато 

участникът е обединение, което не е юридическо лице. 

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

apis://NORM|4536|0||/
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     - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за 

изпълнението на договора;  

     - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички 

членове на обединението;  

     - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 

     - срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена 

      Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 

обединението за целите на поръчка. 

1.3. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава; 

1.4. Гаранцията за участие се представя като парична сума или банкова гаранция и е 

в размер на 16 200 лв.  при участие в процедурата и за четирите позиции, при участие само 

за позиция № 1 – 2900 лв., при участие само за позиция № 2 –2000 лв., при участие само за 

позиция № 3 –500 лв. и при участие само за позиция № 4 –10 800 лв. (оригинал). 

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: 

- парична сума;  

- банкова гаранция. 

1.5. Декларация за приемане условията на договора за всяка обособена позиция, за 

която се участва; 

1.6. Декларация за неразгласяване на информация.  

1.7. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП.  

1.8. Декларация за съгласие от подизпълнител. 

1.9. Декларация за срока за отстраняване на проблем по доставената техника. 

1.11. Декларация свободен текст от участника, че гаранционният срок на 

оферираната от него техника започва да тече от датата на подписването на приемо-

предавателния протокол. 

1.12. Декларация за автономност на оферта; 

2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние, участникът 

трябва да представи следните документи: 

2.1.  Справка за оборота от доставките, които са предмет на поръчката,  за 

предходните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си – за всяка обособена позиция, за която 

се участва;  

За доставки сходни с предмета на поръчката ще се считат, както следва: 

За  обособена позиция № 1 - доставки на  системи за секвениране; 
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За обособена позиция № 2 - доставки на изотермни титрационни калориметри; 

За обособена позиция № 3 - доставки на  полуавтоматични и автоматични 

синтезатори за синтез на пептиди; 

За обособена позиция № 4 - доставки на  маспектрометрични системи със сходни 

технически характеристики. 

В случай на обединение, всички документи и доказателства, посочени в точка 2.1. 

се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. 

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за 

икономическо и финансово състояние: 

- Участниците следва да имат оборот от доставки, които са предмет на поръчката, 

общо за последните три приключени финансови години, както следва: 

За обособена позиция № 1 - не по-малко от  850 000 лева; 

За обособена позиция № 2 - не по-малко от  500 000 лева; 

За обособена позиция № 3 - не по-малко от  150 000 лева; 

За обособена позиция № 4 - не по-малко от  3 000 000 лева; 

При участие за всички обособени позиции, участниците следва да имат оборот от 

доставки, които са предмет на поръчката общо за последните три приключени финансови 

години, който покрива общия размер на изисканите минимални обороти по всяка 

обособена позиция. 

Когато Участникът е обединение, се приема сумарно реализираният обем от 

доставки в областта на предмета на поръчката на всички участници в обединението. 

3. За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът трябва 

да представи следните документи, за всяка една обособена позиция за която се 

кандидатства: 

3.1. Списък на основните договори за доставки със сходен предмет (виж точка 2.1. 

по-горе) за всяка от обособените позиции за която се участва, изпълнени и приключили 

през последните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен срок за подаване 

на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за 

добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия 

точен предмет, стойност без ДДС и контактна информация (име, позиция и телефон за 

връзка) на подписалия референцията;  

3.2. Документ, удостоверяващ, че техниката е неупотребявана и е в актуалната  

производствена листа на производителя към крайния срок за подаване на оферти - за всяка 

обособена позиция за която се участва; 
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3.3.  Документ за удостоверяване оторизацията на участника от производителя (ако 

не е производител) да представлява и да разпространява предлаганото от него оборудване - 

за всяка обособена позиция за която се участва; 

3.4. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на 

производителя на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на 

доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга 

фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от 

производителя на предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и 

писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за 

гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. 

Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от 

производителя в срока посочен в техническото предложение, като всички разходи за 

транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника - за 

всяка обособена позиция за която се участва; 

3.5.  Декларация по образец, че при възникване на проблем с доставената техника, 

участникът ще отстрани същия в срока посочен в техническото предложение - за всяка 

обособена позиция за която се участва. 

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по горните 

точки: 

- Участникът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет през 

последните три години, считано до датата определена като краен срок за подаване на 

оферти -  за всяка обособена позиция, за която се участва, като това обстоятелство се 

доказва с референции към съответните договори.  

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените договори от 

всички членове в обединението. 

- Участникът следва да разполага с минимум една сертифицирана сервизна база на 

територията на Европейския съюз или да представи декларация, че сервизното обслужване 

ще се извършва от производителя в срока посочен в техническото предложение, като 

всички разходи за транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на 

участника - за всяка обособена позиция за която се участва. 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, 

т.3, т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП.  

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, 

когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на 

декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, 

„г“ и „д“ от ЗОП. 



   
 
 
 
 

  

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 Института по молекулярна биология – БАН и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд  

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

 на българската икономика“ 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична 

платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и 

биотехнологиите“. Бенефициент: Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН 

 
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.5 от ЗОП 

7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 

8. Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на 

обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, по чл. 47, ал.2, т.5 и по чл. 47, 

ал. 5, т. 1 от ЗОП, се подават, както следва: 

8.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;  

8.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

8.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 

147, ал. 1 от Търговския закон;  

8.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

8.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон;  

8.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

8.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата или участника; 

8.8. в случаите по т. 8.1 – 8.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, 

съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по 

чл. 7, т. 2 от ЗОП.  

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по т.1.1 - 1.3., 1.5, 1.6., 1.9., 4, 5, 6 и 7 се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 2 и 3 се представят само 

за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. 

9. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на 

обществената поръчка, участникът трябва да посочи подизпълнителите, както и вида на 

работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, или да декларира писмено, че 

няма да ползва подизпълнители. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и 

подпише приложената към настоящата документация декларация.  

10. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на всички изисквания, на които 

отговаря и основния участник и да представи към офертата на участника документите по 

чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП. 
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11. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в 

отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва 

да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. 

12. Оферта по образец. 

13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника. 

14. Срок  на валидност на офертата – 120 календарни дни от крайния срок за 

подаване на оферти. 

  

Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката" 
В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката 

съобразно техническото задание и посочените в документацията изисквания.  

1. Техническото предложение на участника трябва да отговаря на всички 

изисквания, определени от възложителя в настоящата документация за участие. 

2. Към техническото предложение участникът следва да представи следните 

документи: 

 - Подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира, 

съобразно техническото задание; Официално публикувани материали на производителя 

(брошури, спецификации, интернет страница на производителя, ръководства за 

експлоатация и фирмени публикации.) или извадки от тях, като параметрите са подчертани 

в приложените материали; 

- Подробни условия за гаранционно обслужване и гаранционен срок; 

- Срок за извършване на доставката; 

- Срок за отстраняване на възникнал проблем, след доставяне на техниката. 

(Максимален срок за отстраняване на възникнал проблем -30 календарни дни); 

- Техническото предложение и приложенията към него се представят и на 

електронен носител. 

3. В случай, че участник не представи някой от посочените документи, ще бъде 

предложен за отстраняване от процедурата от комисията, назначена за провеждането й. 

 4. Техническото предложение и приложенията към него трябва да се представят в 

оригинал, подписан от законния представител на съответния  участник, без да се посочва цена. 

5. Участникът следва да представи толкова броя пликове № 2 за колкото обособени 

позиции участва. 

 

Плик № 3 :“Предлагана цена” 

1. Участникът представя ценовата оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагана цена“, и наименованието/името на участника.  
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2. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово 

предложение по приложения към документацията образец; 

3. Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето, което управлява и 

представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено 

пълномощно да подпише ценовото предложение; 

4. В ценовото предложение  трябва да бъдат включени всички необходими разходи 

за изпълнението на обществената поръчка; 

5.  Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта; 

6.  Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и 

да е форма извън този плик. 

7. Участникът следва да представи толкова броя пликове № 3 за колкото 

обособени позиции участва. 

В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнение на 

поръчката. Всички цени да бъдат посочени без данък върху добавената стойност и на 

отделен ред с включен 20 % ДДС.  

В случай, че участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице, същият 

представя цените си само без ДДС. 

Финансовият ресурс на Възложителят за изпълнение на поръчката е в размер, както 

следва: 

По обособена позиция № 1- 290 000 лева без ДДС; 

По обособена позиция № 2- 204 345 лева без ДДС; 

По обособена позиция № 3- 51 666 лева без ДДС; 

По обособена позиция № 4- 1 085 000 лева без ДДС. 

 

 

Разяснения по документацията за участие в процедурата 

1. В срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите 

всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията. 

2. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение  в 4 

(четири) дневен срок от постъпване на въпросите.  

3. Възложителят публикува разяснението на интернет адреса на Институт по 

молекулярна биология при БАН: http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=76 

4. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни възложителят ще удължи срока 

за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата. 

5. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на 

http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=76
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заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или 

документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на 

процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. 

5.1. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в 

обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за 

откриване на процедурата. 

6. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в 

Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за 

откриване на процедурата. 

7. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или 

доставките по обявения предмет на поръчката. 

8. В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на 

оферти за участие в процедурата, който не може да бъде по-кратък от първоначално 

определения. 

9. Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти, когато 

промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението 

на поръчката. 

10. След изтичането на 14- дневния срок, възложителят може да публикува решение 

за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата. 

11. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата: 

11.1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за 

изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на 

допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 

11. 2. в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.  

12.  Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 

12. 1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или 

е получено само едно заявление или оферта; 

12. 2. това се налага в резултат от производство по обжалване. 

13. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки 

се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 

 

                                                   VІ. ГАРАНЦИИ 

 

1. Гаранциите се представят в една от следните форми: 

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 

б) банкова гаранция в полза на Възложителя. 

apis://NORM|40377|8|29|/
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2. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие и на гаранцията за 

изпълнение. 

3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. 

Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера 

й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.  

4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо 

лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

                     

Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 

 1. Гаранцията за участие се представя като парична сума или банкова гаранция и е 

в размер на 16 200 лв.  при участие в процедурата и за четирите позиции, при участие само 

за позиция № 1 – 2900 лв., при участие само за позиция № 2 –2000 лв., при участие само за 

позиция № 3 –500 лв. и при участие само за позиция № 4 –10 800 лв. (оригинал). 

2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена в една от 

следните форми: 

- гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова 

сметка на Институт по молекулярна биология при БАН:  

IBAN  BG30 UNCR 9660 3110 0247 13 

BIC:  UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк  

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителите и 

валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. 

3. Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменяема банкова 

гаранция и следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и 

безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. 

4. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават по реда на 

чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.   

Гаранциите за участие в процедурата се задържат в следните случаи: 

- участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 

- участникът обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител – до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

- участникът е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществената поръчка.  
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Гаранциите за участие се освобождават, както следва: 

- на отстранените участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител; 

- на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок 5 (пет) работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител; 

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в 

срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за 

прекратяване. 

5. Участниците, които не са представили документ за гаранция за участие или са 

представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие 

в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. 

 

Условия и размер на гаранцията за изпълнение. 

 

1. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да 

представи гаранция за изпълнение преди подписването на договора за съответната 

обособена позиция. 

2. Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора без ДДС за 

конкретната обособена позиция. 

3. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя. 

4. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

5. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на 

съответния възложител, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в 

полза на този възложителя и се представя в оригинал.  

6. В случай, че участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора,  

нейната валидност следва да бъде най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на 

договора. 

7. Възложителя  може  да изиска от участника, определен за изпълнител и други 

гаранции  за изпълнението на договора, когато това е предвидено в нормативен акт. 

 

VІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
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Разглеждане, оценка и класиране на офертите. 

Осъществяване на контрол от страна на Възложителя. 

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 

възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, 

определен за тяхното разглеждане. В състава на комисията се включва задължително един 

правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата 

професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността 

на поръчката. 

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска 

цел.  

Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност 

и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата 

на съдебно решение). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията 

списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. 

 Отварянето на офертите ще се извърши в 11:00 часа на 25.04.2014 г., в сградата на 

в сградата на Институт по молекулярна биология при БАН: гр. София, ул. „Акад. Г. 

Бончев”, бл. 21, етаж 4, библиотека. 

В деня, обявен за отваряне на офертите, председателят на комисията отваря 

офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни 

запечатани плика.  При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията 

подписват пликовете с „Предлагана цена” № 3. Комисията предлага по един представител 

от присъстващите участници да подпише пликовете  № 3  на останалите участници.  

Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички 

документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. 

Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и 

проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

След извършването на посочените действия приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за 

подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички 

участници. 
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Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни 

от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи 

освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 

комисията. 

Документите, които участниците представят могат да удостоверяват и факти, 

настъпили след крайния срок за подаване на оферти. 

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, 

поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на 

участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

Комисията при необходимост може по всяко време: 

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 

-  да изисква от участниците: 

- разяснения за заявени от тях данни; 

-  допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 

2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 

предложение на участниците. 

 Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 

основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 

участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.  

В посочените по-горе случаи възложителят уведомява Комисията за защита на 

конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисията по критерии 

”икономически най-изгодна оферта”.  

Критерият се прилага за оценяване на оферти, които: 

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и 

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 и т. 3 и ал.5 от ЗОП и обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 

т.3, т. 4 и т.5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо 

състояние, технически възможности и квалификация. 

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните 

действия: 

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с 

изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 

предложенията в плик № 2; 
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3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 

За отваряне на ценовите оферти,  участниците в процедурата ще бъдат поканени 

допълнително с писма изпратени по факс и публикувани на Интернет страницата на 

Институт по молекулярна биология при БАН: http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=76 

На отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне 

на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени. 

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица  

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. 

В случай, че в офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде 

по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 

Назначената от възложителя комисия ще разглежда, оценява и класира офертите на 

участниците в съответствие с разпоредбите на чл.68-чл.72 от ЗОП.   

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите съгласно чл. 72 ал. 1 на ЗОП. Протоколът съдържа списък на участниците и 

офертите, предложени за отстраняване от процедурата, мотивите за отстраняването им; 

резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко 

описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател и класирането 

на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване и друга 

информация съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация. 

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола на възложителя. 

 

Осъществяване на контрол върху работата на комисията от страна на Възложителя 

 

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на 

процедурата преди издаване на съответните решения. 

При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на 

съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и 

предварително обявените условия на обществената поръчка. 
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В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които 

могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава 

писмени указания за отстраняването им. 

Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия 

и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на 

несъгласие, към него се прилага особено мнение. 

 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

- не е подадена нито една оферта, заявление за участие или проект, или няма 

кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;  

- всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка. 

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането 

му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на 

процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от 

ЗОП. 

Обявяване на резултатите 

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител. 

Възложителят уведомява участниците за взетото от него решение, като им го 

изпраща в  тридневен срок от издаването му. 

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 

възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп 

до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже 

достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи 

на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 
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Определяне на Изпълнител на обществената поръчка  

1. Възложителят ще определи за изпълнител на обществената поръчка класирания 

на първо място участник по всяка обособена позиция и ще сключи договор с него. 

2. В договорите ще бъдат включени задължително всички предложения от 

офертите на участниците, въз основа на които са определени за Изпълнители. 

Техническата оферта на участника и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от 

договора. 

3. Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва с участника, избран за 

изпълнител, който към датата на подписване на договора  представи:  

- изискуемите документи по чл. 47, ал.10 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;  

Представянето на горепосочените документи не се изисква, ако се отнасят за 

обстоятелства, вписани в търговския регистър. 

- определената гаранция за изпълнение на договора. 

4. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с 

втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;  

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 и т. 3 

ал. 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 

влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение.  

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ 

неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на 

предоговаряне. 

Към настоящата документация е приложен проект на договор, чиито клаузи 

участниците следва да приемат безусловно, за което прилагат в офертата си декларация за 

приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата.  

 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение: 

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 

a) промяна в сроковете на договора, или 

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, 

когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, 

или 
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в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради 

намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, 

или; 

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на 

договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и 

срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или; 

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до 

размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или 

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или 

продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия: 

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е 

открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор 

на изпълнител; 

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 

месеца; 

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за 

възложителя. 

Други условия 

1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени 

в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната 

последователност:  

а) Решение за откриване на процедурата;  

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Указания към участниците в процедурата; 

г) Проект на договор; 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се 

прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото 

прилагане и други действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената 

поръчка. 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по обособена позиция № 1 

 

 С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и 

тяхната тежест при оценка на офертите на участниците. 

I. Ред на оценка на офертите: 

1.Предварително проучване на офертите 

1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка за съответствието и комплектността на документите 

представени от участниците. 

1.2. При предварително проучване се проверява правилно ли са  попълнени образците от 

документацията. 

1.3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява участник който: 

 - не е представил някои от посочените документи в обявлението или 

документацията за участие; 

 - е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

- има наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 и т. 3, 

ал. 2, т. 1, т.3, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП и/или е в съдружие с друг участник. 

2.Комплексна оценка на офертите. 

2.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 

показателите. 

2.2.  Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

II. Критерий за оценка на офертите  

 икономически най – изгодната оферта 

 

Показатели за оценка  и относителната им тежест  

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на Комплексна 

оценка (КО) , която се формира по следната формула:  

 

КО =  ТО х 0.70 + ЦО х 0.30, където: 

 

I. ТО = 100 точки максимална стойност и е с тежест 70%, и се формира по 

следния начин: 

ТО = сборът на точките по Показател Д 

 

II. ЦО = (Ц), формирана по следния начин: 
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Показател Ц = Цена = 100 точки максимална стойност, тежест 30%. 

 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

III. Определяне на оценките по всеки показател: 

Показател Д = Допълнително предложени компоненти на персонална система 

за секвениране от следващо поколение или технически спецификации на 

компоненти, надвишаващи минималните изисквания = 100 точки максимална 

стойност; 

ТО = (Д1+Д2+Д3+Д4+Д5+Д6) 

 

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложените от участниците 

посочени по –долу елементи: 

Д1. Капацитетът на системата по отношение на производителността (throughput per 

run) да надвишава 10 Gb – 20 точки 

Д2. Точността на секвениране, измерена по скалата на Фред (Phred-scale quality 

values), да може да достигне такива нива, че в рамките на един експеримент (run) 90% от 

базите да имат стойност Q30 или повече от Q30 – 30 точки; 

Д3. Техниката за подготовка на библиотеките трябва да дава възможност за 

получаване на материал, готов за секвениране, в рамките на 90 минути, които да включват 

както времето, в което експериментаторът обработва пробите, така и всички инкубации – 

15 точки; 

Д4. Системата трябва да позволява стартиране от малки количества биологичен 

материал, а именно 100 ng ДНК или по-малко – 15 точки; 

Д5. Компютърна система за конвертиране и анализ на данните със следните 

минимални характеристики: 2 шест-ядрени процесора (3.46 GНz), 48 GB или повече RAM 

памет, 8 x 2 ТВ твърда памет, видеокарта със собствен графичен процесор GPU– 10 точки; 

            Д6.  Системата да бъде съвместима с други системи с по-висок капацитет, а именно 

да има възможност дадена библиотека да бъде секвенирана както на предложената от 

участника система, така и на система с капацитет от порядъка на няколко десетки или 

стотици Gb – 10 точки. 

 

Показател Ц – Цена = 100 точки максимална стойност. 

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена 

за изпълнение, по следната формула: 
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 Ц = най-ниска цена, предложена от участник по обособената позиция х 100 т. 

                                             цена на конкретния участник  

 

 Получените по-горе числа при извършване на аритметичните действия се 

закръглят до третия знак след десетичната запетая.  

 

На основание чл.71, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или 

повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл.37, ал.1, т.7 от ЗОП, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 

условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически 

най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП. 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по обособена позиция № 2 

 

 С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и 

тяхната тежест при оценка на офертите на участниците. 

I. Ред на оценка на офертите: 

1.Предварително проучване на офертите 

1.3. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка за съответствието и комплектността на документите 

представени от участниците. 

1.4. При предварително проучване се проверява правилно ли са  попълнени образците от 

документацията. 

1.3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява участник който: 

 - не е представил някои от посочените документи в обявлението или 

документацията за участие; 

 - е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

- има наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 и т. 3, 

ал. 2, т. 1, т.3, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП и/или е в съдружие с друг участник. 

2.Комплексна оценка на офертите. 

2.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 

показателите. 

2.2.  Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

II. Критерий за оценка на офертите  

 икономически най – изгодната оферта 

 

Показатели за оценка  и относителната им тежест  

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на Комплексна 

оценка (КО) , която се формира по следната формула:  

 

КО =  ТО х 0.70 + ЦО х 0.30, където: 

 

I. ТО = 100 точки максимална стойност и е с тежест 70%, и се формира по 

следния начин: 

ТО = сборът на точките по Показател Д 

 

II. ЦО = (Ц), формирана по следния начин: 
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Показател Ц = Цена = 100 точки максимална стойност, тежест 30%. 

 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

III. Определяне на оценките по всеки показател: 

Показател Д = Допълнително предложени компоненти на високо чувствителен 

изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на 

междумолекулни взаимодействия или технически спецификации на компоненти, 

надвишаващи минималните изисквания = 100 точки максимална стойност; 

 

ТО = (Д1+Д2+Д3+Д4+Д5+Д6) 

 

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложените от участниците 

посочени по –долу елементи: 

Д1. Възможност за надграждане на апарата до напълно автоматизирана система при 

контролирана температура на съхранение на пробите от 4 °С и скорост на обработка 50 

проби на ден с капацитет на зареждане: 

1.1. Автоматизирана система с капацитет на зареждане до 200 проби – 2 точки; 

1.2. Автоматизирана система с капацитет на зареждане от 201 до 300 проби – 6 точки; 

1.3. Автоматизирана система с капацитет на зареждане над 301 проби – 20 точки. 

Д2. Възможност за регулиране на времето за реакция на апарата в зависимост от 

интензитета на постъпващия сигнал с не по-малко от 2 свободно избираеми нива – 20 

точки. 

Д3. Общ обем на пробата: 

3.1. Общ  обем на пробата от 200 до 299 микролитра -  20 точки; 

3.2. Общ обем на пробата от 300 до 399 микролитра – 6 точки; 

3.3. Общ обем на пробата над 400 микролитра – 2 точки. 

Д4.  Автоматично промиване на клетката и спринцовката под софтуерен контрол – 15 

точки. 

Д5.  Минимален автоинжекционен обем по-малък или равен на 0.5 микролитра – 15 

точки. 

Д6. Свободно избираема скорост на разбъркване – 10 точки.  

 

Показател Ц – Цена = 100 точки максимална стойност. 

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена 

за изпълнение, по следната формула: 
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 Ц = най-ниска цена, предложена от участник по обособената позиция х 100 т. 

                                             цена на конкретния участник  

 

 Получените по-горе числа при извършване на аритметичните действия се 

закръглят до третия знак след десетичната запетая.  

 

На основание чл.71, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или 

повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл.37, ал.1, т.7 от ЗОП, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 

условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически 

най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП. 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по обособена позиция № 3 

 

 С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и 

тяхната тежест при оценка на офертите на участниците. 

I. Ред на оценка на офертите: 

1.Предварително проучване на офертите 

1.5. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка за съответствието и комплектността на документите 

представени от участниците. 

1.6. При предварително проучване се проверява правилно ли са  попълнени образците от 

документацията. 

1.3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява участник който: 

 - не е представил някои от посочените документи в обявлението или 

документацията за участие; 

 - е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

- има наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 и т. 3, 

ал. 2, т. 1, т.3, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП и/или е в съдружие с друг участник. 

2.Комплексна оценка на офертите. 

2.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 

показателите. 

2.2.  Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

II. Критерий за оценка на офертите  

 икономически най – изгодната оферта 

 

Показатели за оценка  и относителната им тежест  

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на Комплексна 

оценка (КО) , която се формира по следната формула:  

 

КО =  ТО х 0.70 + ЦО х 0.30, където: 

 

I. ТО = 100 точки максимална стойност и е с тежест 70%, и се формира по 

следния начин: 

ТО = сборът на точките по Показател Д 

 

II. ЦО = (Ц), формирана по следния начин: 
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Показател Ц = Цена = 100 точки максимална стойност, тежест 30%. 

 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

III. Определяне на оценките по всеки показател: 

Показател Д = Допълнително предложени компоненти на автоматичен 

синтезатор за синтез на пептиди и различни класове органични съединения, който да 

е базиран на технологията за синтез върху твърд носител или технически 

спецификации на компоненти, надвишаващи минималните изисквания = 100 точки 

максимална стойност; 

 

ТО = (Д1+Д2+Д3+Д4+Д5+Д6+Д7+Д8+Д9+Д10) 

 

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложените от участниците 

посочени по –долу елементи: 

Д1. Диапазон на синтез: 

- 0.05 mmol – 0.5 mmol - 1 точка; 

- 0.05 mmol - 2.0 mmol – 5 точки; 

- 0.05 mmol -  5 mmol – 10 точки. 

Д2. Взаимно заменяеми реакционни съдчета:  

- Стъклени съдчета – минимум 3 броя с различен обем – 5 точки; 

- Съдчета за еднократна употреба – минимум 15броя с различен обем - 10 точки. 

Д3. Съдове за реагенти:  

- бутилки за разтворители с различен обем: ≤ 3 броя– 6 точки; 

- бутилки за разтворители с различен обем: ≥ 4 броя – 12 точки. 

Д4. Система за смесване с променлива скорост и амплитуда- 12 точки. 

Д5. Инертна атмосфера в цялата система  – 5 точки.      

Д6. Възможност за отпечатване на данните от протичащия синтез на всяка стъпка – 

5 точки. 

Д7. Възможност за използване на наличните в търговската мрежа смоли и реагенти 

– 10 точки. 

Д8. Възможност за провеждане на синтез на ПНК (PNA) -  12 точки. 

Д9. Възможност да се използва съществуващите или да се дефинира собствен 

протокол за синтез - 12 точки. 
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Д10. Възможност за избор на метод за предварително активиране или in situ по 

избор на потребителя: HBTU, HATU, HCTU, TBTU, PyBOP и др. - 12 точки. 

 

Показател Ц – Цена = 100 точки максимална стойност. 

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена 

за изпълнение, по следната формула: 

 

  

 Ц = най-ниска цена, предложена от участник по обособената позиция х 100 т. 

                                             цена на конкретния участник  

 

 Получените по-горе числа при извършване на аритметичните действия се 

закръглят до третия знак след десетичната запетая.  

 

На основание чл.71, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или 

повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл.37, ал.1, т.7 от ЗОП, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 

условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически 

най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП. 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по обособена позиция № 4 

 

 С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка на техническите и 

функционални показателите и тяхната тежест при оценка на офертите на участниците. 

 

I. Ред на оценка на офертите: 

1.Предварително проучване на офертите 

a. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка за съответствието и комплектността на документите 

представени от участниците. 

b. При предварително проучване се проверява правилно ли са попълнени 

образците от документацията. 

1.3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява участник който: 

 - не е представил някои от посочените документи в обявлението или 

документацията за участие; 

 - е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

- има наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 и т. 3, 

ал. 2, т. 1, т.3, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП и/или е в съдружие с друг участник. 

2.Комплексна оценка на офертите. 

2.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 

показателите. 

2.2.  Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

II. Критерий за оценка на офертите  

 икономически най – изгодната оферта 

 

Показатели за оценка и относителната им тежест  

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на Комплексна 

оценка (КО), която се формира по следната формула:  

 

КО =  ТО x 0.7 + ЦО x 0.3 , където: 

 

I. ТО = 100 точки максимална стойност, тежест 70%, и се формира по 

следния начин: 

ТО = сборът на точките по Показател Д  

 



   
 
 
 
 

  

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 Института по молекулярна биология – БАН и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд  

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

 на българската икономика“ 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична 

платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и 

биотехнологиите“. Бенефициент: Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН 

 
II. ЦО = (Ц), формирана по следния начин: 

Показател Ц = Цена = 100 точки максимална стойност, тежест 30%. 

 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

III. Определяне на оценките по всеки показател: 

Показател ТО = Технически и функционални изисквания за 

маспектрометрична система, надвишаващи минималните такива = 100 точки 

максимална стойност. 

ТО = (Д1+Д2+Д3+Д4+Д5+Д6+Д7) 

 

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложени от участниците по –

долу елементи: 

В случай, че даден участник предложи технически и функционални параметри 

за маспектрометрична система, надвишаващи минималните такива, същият ще 

получи следните допълнителни точки в техническото си предложение: 

Д1. Разделителна способност: 

- Разделителна способност до 100 000 – 1 точка; 

- Разделителна способност от 100 000 до 200 000 – 5 точки; 

- Разделителна способност  над  200 000 – 15 точки. 

 Д2. Точност по маси при външна калибровка:  

- Точност по маси при външна калибровка от 1 до 3 ppm RMS – 1 точка; 

 - Точност по маси при външна калибровка < 1 ppm RMS  - 15 точки. 

Д3. Точност по маси при вътрешна калибровка: 

- Точност по маси при вътрешна калибровка от 1 ppm RMS до 0.5 ppm RMS – 1 

точка; 

- Точност по маси при вътрешна калибровка < 0.5 ppm RMS  - 15 точки. 

Д4. Динамичен обхват при гарантирана разделителна способност, посочена в 

техническата спецификация:  

-Динамичен обхват при гарантирана разделителна способност, посочена в 

техническата спецификация в обхвата 4000 – 5000 – 1 точкa; 

 -Динамичен обхват при гарантирана разделителна способност, посочена в 

техническата спецификация > 5000 – 15 точки; 

Д5. Възможност за паралелен MS и MS
n
 (n=1-10) анализ: 

- при MS
2 

– 1 точка; 

- при MS
3
 до MS

5
 – 5 точки; 

- при >MS
5
 – 15 точки. 
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Д6. Наличие на колизиона клетка: 

- Наличие на две колизионни клетки - 1 точка; 

- Наличие на повече от две колизионни клетки - 15 точки. 

Д7. Чувствителност: 

- Чувствителност от 1 fmol до 1 аttomol - 5 точки; 

- Чувствителност < 1 аttomol – 10 точки. 

 

 

Показател Ц – Цена = 100 точки максимална стойност. 

Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена 

за изпълнение, по следната формула: 

 

  

 Ц = най-ниска цена, предложена от участник по обособената позиция х 100 т. 

                                             цена на конкретния участник  

 

 Получените по-горе числа при извършване на аритметичните действия се 

закръглят до третия знак след десетичната запетая.  

 

На основание чл.71, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или 

повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл.37, ал.1, т.7 от ЗОП, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 

условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически 

най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП. 
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Наименование на участника:  

Седалище по регистрация:  

BIC;IBAN:   

Булстат номер:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ДО  

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ ПРИ БАН 

ГР. СОФИЯ, УЛ. „АКАД. Г. БОНЧЕВ”,  

БЛ. 21, ЕТАЖ 4, СТАЯ 401 

 

ОФЕРТА 

за изпълнение на обществена поръчка 

Наименование на 

поръчката: 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на апаратура в изпълнение на проект 

BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на 

високотехнологична платформа за разработване и 

анализ на биологично-активни вещества с 

приложение в медицината и биотехнологиите” с 

четири обособени позиции: Обособена позиция № 

1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на персонална система за секвениране 

от следващо поколение (system for next-generation 

sequencing)”, Обособена позиция № 2 – „Доставка, 

пускане в действие и гаранционно обслужване на 

високо чувствителен изотермен титрационен 
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калориметър предназначен за измерване на 

топлини на междумолекулни взаимодействия”, 

Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в 

действие и гаранционно обслужване на 

автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и 

различни класове органични съединения, базиран 

на технологията за синтез върху твърд носител” и 

Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в 

действие и гаранционно обслужване на високо 

ефективна хибридна LC/MS/MSn система за 

масспектрометрия, базирана върху линейна 

йонтрап технология, комбинирана с орбитален 

електростатичен йон трап анализатор или 

еквивалентни технологии” – по обособена 

позиция № …… 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образците, приложени към документацията 

за участие в така обявената обществена поръчка, получаването на които потвърждаваме с 

настоящата оферта, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията 

и условията за участие.  

За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(общо описание на продуктите и на съпътстващите дейности и услуги, когато е 

приложимо) 

Настоящото предложение включва следното: 

1. Цена за изпълнение – съгласно “Ценово предложение“, поставено в запечатан плик с 

надпис “Предлагана цена“. 

2. Начин на плащане - съгласно проекта на договор. 

3. Място на изпълнение:  гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.21.     

Настоящата оферта е валидна за срок от 120 календарни дни от крайния срок за 

получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един 

момент преди изтичане на този срок. 



   
 
 
 
 

  

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 Института по молекулярна биология – БАН и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд  

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

 на българската икономика“ 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична 

платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и 

биотехнологиите“. Бенефициент: Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН 

 
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по 

договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС за съответната обособена 

позиция, за която се участва. 

До подписването на договор това предложение заедно с писменото приемане от 

Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение 

между двете страни. 

 

               Подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Наименование на участника:  

Седалище по регистрация:  

BIC;IBAN:   

Булстат номер/ ЕИК:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ДО  

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ ПРИ БАН 

ГР. СОФИЯ, УЛ. „АКАД. Г. БОНЧЕВ”,  

БЛ. 21, ЕТАЖ 4, СТАЯ 401 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 

Наименование на 

поръчката: 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-

0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа 

за разработване и анализ на биологично-активни 

вещества с приложение в медицината и биотехнологиите” 

с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на персонална система за секвениране от следващо 

поколение (system for next-generation sequencing)”, 

Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на високо чувствителен 

изотермен титрационен калориметър предназначен за 

измерване на топлини на междумолекулни 
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взаимодействия”, Обособена позиция № 3 – „Доставка, 

пускане в действие и гаранционно обслужване на 

автоматичен синтезатор за синтез на пептиди и различни 

класове органични съединения, базиран на технологията 

за синтез върху твърд носител” и Обособена позиция № 4 – 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване 

на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за 

масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап 

технология, комбинирана с орбитален електростатичен 

йон трап анализатор или еквивалентни технологии” – по 

обособена позиция № …… 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявена процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 

представяме нашето ценово предложение по обособена позиция № …….за сумата от  

 ......................... лв. без ДДС или............ лв. с ДДС, изготвено съгласно утвърденото 

техническо задание на Възложителя. 

Посочената цена е формирана съгласно, Вашето техническо задание, както следва: 

/всеки участник, следва да посочи цена на всеки един от компонентите на доставеното 

оборудване по обособената позиция в таблицата по-долу/ 

№ Пълно описание на стоките/артикулите Единична 

цена без ДДС 

Обща цена 

без ДДС 

1.  
 

  

2. 
 

  

 
ОБЩО БЕЗ ДДС: 

  

 
ОБЩО С ДДС: 

  

Забележка: В цената са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Начин на плащане – съгласно проекта на договор.  
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До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от 

Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение 

между двете страни. 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по 

договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС за съответната обособена 

позиция, за която се участва. 

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 120 календарни дни 

от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде 

приета във всеки един момент преди изтичане на този срок. 

 

 Подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по обособена позиция № …….. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 След запознаване с документацията за участие в процедурата  за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 

„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на 

биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите” с 

четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо 

поколение (system for next-generation sequencing)”, Обособена позиция № 2 – 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен 

изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на 

междумолекулни взаимодействия”, Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в 

действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди 

и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху 

твърд носител” и Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за 

масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с 

орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии” 

Ние: 

От…………………………………………......................... 

(изписва се името на участника) 

………………………………………................................... 

( ЕИК/БУЛСТАТ) 

 ……………………………………………………………. 

(седалище и адрес на управление) 

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническото задание при 

следните условия: 

1.   Подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира, 

съобразно техническото задание по обособената позиция; 

2.  Заявявам, че при изпълнението на поръчката: 

2. Ще организирам гаранционните ремонти като осигурявам транспорта на 

техниката от клиента до сервиза и обратно и поемам изцяло разходите за тези дейности. 
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Срок за отстраняване на проблема е ......... календарни дни от информирането от страна на 

Възложителя за възникнал проблем. 

Забележка: Максималният срок за отстраняване на проблем по доставената 

техника е 30 календарни работни дни.  

3. Гаранционен срок в размер на .................................календарни месеца. Прилагаме 

подробни условия за гаранционно обслужване.  

4. Срок за доставка ................. календарни дни.  

5. Допълнително предложени елементи или технически и функционални параметри, 

надвишаващи минималните изисквания: ……………………../описва се отделно всеки 

допълнително предложен елемент или технически и функционални параметри, 

надвишаващи минималните изисквания/. 

6. В случай на недостатъци на доставеното оборудване по обособената позиция 

и/или части и компоненти от него, се задължаваме да отстрани тези недостатъци за своя 

сметка в срок от ....... календарни дни.  

Забележка: Максималният срок за отстраняване на недостатъци по 

доставената техника е 30 работни дни.  

  

Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, 

поети с направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейно 

съдържание 120 /сто и двадесет/ календарни  дни от крайния срок за подаване на офертата. 

Приложение: 1. Подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който 

се оферира, съобразно техническото задание; Официално публикувани материали на 

производителя (брошури, спецификации, интернет страница на производителя, 

ръководства за експлоатация и фирмени публикации.) или извадки от тях, като 

параметрите са подчертани в приложените материали. 
2. Гаранционни условия на оборудването. 

3. Техническата оферта и приложенията към нея на електронен носител. 
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Дата  ________/ _________ / ______ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният……………………………………………………………………………., 
/ име, презиме, фамилия / 

с адрес: гр.......................................................................................................................................... 

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от 

......……………………., на ............................., ЕГН ………………………….......в качеството 

на ........................................... ........................................................................................................... 
    (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП) 

на .................................................................................................................................... 
(наименование на участника) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:  

а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс; 

б/ подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; 

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321-321а то Наказателния кодекс; 

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс; 

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 ..........................                                  ДЕКЛАРАТОР : ...........................   

                                                   /подпис/ 
             Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.                                     

                             Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

декларацията се подписва и от  подизпълнителите.  
                            Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 

от ЗОП, а именно:                

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за 

лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  
6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 

7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България. 



   
 
 
 
 

  

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 Института по молекулярна биология – БАН и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд  

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

 на българската икономика“ 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична 

платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и 

биотехнологиите“. Бенефициент: Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН 

 
        Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният……………………………………….........................................................,                                                                      
/ име, презиме, фамилия / 

с адрес: гр.......................................................................................................................................... 

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от 

…………………., на ............................., ЕГН …………………….......в качеството на 

.............................................................................................................................................. 
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията) 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Представляваният от мен участник ........................................................................ 
              (посочете фирмата на участника) : 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните му закони и подзаконови актове; 

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 

несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла 

на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно 

лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът 

или участникът е преустановил дейността си. 

            4. Представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към 

община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

5. Представляваното от мен юридическо лице няма наложено административно 

наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 

години; 

6. Няма сключен договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 ..........................                                ДЕКЛАРАТОР: ...........................   

                             /подпис/ 
         Забележка: Когато кандидатът или участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на 

декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.                
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.47, ал. 2, т. 5 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният……………………………………….....................................................,                                                                            
/ име, презиме, фамилия / 

с адрес гр........................................................................................................................................... 

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от 

…………………., на ............................., ЕГН ……………………......в качеството на 

.............................................................................................................................................. 
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 

        Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 

 

..........................                              ДЕКЛАРАТОР : ........................... 

 
Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.                                     

                             Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

декларацията се подписва и от  подизпълнителите.  
                            Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 

от ЗОП, а именно:                

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за 

лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  
6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 

7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

 Долуподписаният………………………………………....................................................., 
                                                         / име, презиме, фамилия / 

с адрес: гр........................................................................................................................................, 

л.к., №……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН 

…………………  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ : 

 

 Представляваният от мен участник няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които да са 

свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

 

 Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

   Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 

 

 ..........................                              ДЕКЛАРАТОР : .................................................  

 

гр. .................                                                                                         /подпис/ 

                                                        
 Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.                                     
                             Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

декларацията се подписва и от  подизпълнителите.  

                            Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 
от ЗОП, а именно:                

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за 
лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 
7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Долуподписаният……………………………………….....................................................,                                                      
/ име, презиме, фамилия / 

с адрес. гр..................................................................................................................................... 

л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на 

.......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на ................................ 

…………………….. ЕТ/ представляващ/ управител /член на управителен орган/ друго/ на 

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

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 

 

 Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по никакъв 

начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми 

предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата 

обществена поръчка. 

 

 

 

Дата:..........................                                 ДЕКЛАРАТОР : ...........................  

                                                                                       /подпис/ 

гр. .....................                                                                 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

*
 

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР  

 

Долуподписаният /-ната/          с лична карта №  

 , издаден на      от                             , в качеството 

ми на ________________________________ (посочете длъжността)  на    

  (посочете фирмата на участника) – участник  в  открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-

0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ 

на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите” с 

четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо 

поколение (system for next-generation sequencing)”, Обособена позиция № 2 – 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен 

изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на 

междумолекулни взаимодействия”, Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в 

действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди 

и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху 

твърд носител” и Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за 

масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с 

орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии” – по 

обособена позиция № …… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора  по обособена позиция № 

….. и приемам условията в него. 

 

    г.                    Декларатор:     

(дата на подписване)                   

 

                                                           
 Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

*
 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/         с лична карта №  

 , издаден на     от                     , с ЕГН            , в качеството 

ми на _________________________ (посочете длъжността) на      

        (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:      

( посочете наименованието на поръчката от образеца на офертата ) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Участникът    (посочете фирмата на участника), който 

представлявам: 

1. при изпълнението на обособена позиция № ……. от цитираната горе 

обществена поръчка няма да използвам/ ще използвам (ненужното се изтрива) 

подизпълнители; 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите 

на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие 

за участие в процедурата; 

  3. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде 

.........% от общата стойност на поръчката. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване 

на неверни данни. 

 

 

   г.                       Декларатор:     

(дата на подписване)                       

     

 

 

 

 

                                                           
*  Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният /-ната/         с лична карта  

№    , издадена на     от                         , с ЕГН 

   , в качеството ми на ____________________  (посочете 

длъжността) на          (посочете фирмата, която 

представлявате) във връзка с обявената от     (посочете 

наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на поръчка с предмет:   

              

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 Ние,                                                     , сме съгласни да участваме като 

          (посочете лицето, което представлявате)  

подизпълнител на                                                             при изпълнение на  

         (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

обособена позиция № ….. от горепосочената поръчка.  

 

 Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:       

(изброите конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител).  

 Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право 

да се явим като участник в горепосочената процедура.  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

    г.                      Декларатор:     

(дата на подписване)              
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 Долуподписаният…………………………………………..……….................................... 
                                                         / име, презиме, фамилия / 

адрес. гр............................................................................................................................................. 

л.к., №………………………., издаден от ………………...., на .......................…………….., 

ЕГН ………………………… в качеството на ....................................………………….. ЕТ/ 

представляващ/ управител /член на управителен орган/ друго/ на 

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

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 

 

 

 При възникване на проблем с доставеното оборудване по обособена позиция № 

……, ще отстраним проблема в максимално кратък срок, посочен в нашето техническо 

предложение.  

 

 

 

Дата:..........................                                ДЕКЛАРАТОР : ...........................  

                                                                                      /подпис/ 

гр. .....................                                                                 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я

2
 

за автономност на офертата 

Долуподписаният/ата..........................................ЕГН: .....................................,  лична 

карта № ....................................., издадена на ................................... г. от 

......................................, в качеството ми на 

..........................................................................................................................  
                                               (посочва се длъжността) 

на  .....................................................................................,  – участник в открита  
                      (посочва се наименованието на участника) 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................................... 

 

  ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 1. Съм запознат с:  Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в 

процедурите за възлагане на обществени поръчки и приложения към тях Списък на 

обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации, приети с 

Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 570/20.05.2010 г., публикувани на 

интернет страницата на КЗК: http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-

rigging%20final.doc,  и със Списъка на обстоятелствата, които обуславят съмнение за 

тръжни манипулации, публикуван на интернет страницата на КЗК: 

http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc 

2. Осведомен съм, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на 

тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренцията. 

 3. По повод на участието на представлявания от мен участник в настоящата 

процедура
3
: 

 не съм участвал в тръжни манипулации или картел по смисъла на § 1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията
4
. 

  съм провеждал следните комуникации с конкуренти във връзка с участието 

в процедурата: ...................................................................................................  

    г.    Декларатор:   ___________  

(дата на подписване)                           (подпис и печат) 

                                                           
2 Декларацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице. Когато участникът е обединение, декларацията 

се подава от представляващия обединението. 
3 Вярното се отбелязва със знак „Х” 
4 По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията "Картел" е споразумение и/или 

съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на 
конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или 

продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане 

на обществени поръчки. 
 

http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc
http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc
http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=5177353&Category=normi&lang=bg-BG&text=Картел
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  С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 51, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за изпълнени и приключили 

договори в тригодишния срок преди крайния срок за подаване на офертата със 

сходен предмет на предмета на поръчката, считано до датата определена като краен 

срок за подаване на оферти 

Долуподписаният/ата ......................................................................................................... 

                          (трите имена) 

 ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в 

качеството си на ..........................., в/на .................................................., ЕИК 

(БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление 

.............................................................................., участник по обособена позиция № ……. в 

открита процедура с предмет: „Доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 

„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на 

биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите” с 

четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо 

поколение (system for next-generation sequencing)”, Обособена позиция № 2 – 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен 

изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на 

междумолекулни взаимодействия”, Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в 

действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди 

и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху 

твърд носител” и Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за 

масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с 

орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии”  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Представляваното от мен дружество................................................................... 

.................................................................................. (посочете фирмата на кандидата), e 

изпълнило договори с предмет, сходен на предмета на обособена позиция № …… през 

последните три години, както следва: 
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Година 

Договор 

№ 

….........../.

.……… 

Възложител,  

адрес и лице 

контакти 

Период на 

изпълнение 

на договора 

от …......... 

до …......... 

Място на 

изпълнение 

%- но 

участие 

на 

фирмата 

Стойност 

на 

участието 

на 

фирмата 

/лева/ 

20.... г.       

1.       

…       

     Всичко за 

20.... г. 

 

20....г.       

2.       

…       

     Всичко за 

20.... г. 

 

20.... г.       

3.       

…       

     Всичко за 

20... г. 

 

  Общо за 

периода 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

Приложение:  Референции. 

 

 

 

Дата:      Подпис и печат:  ………………………... 

         /име, длъжност/ 
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С П Р А В К А – Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за оборота от доставки, които са предмет на процедурата, за последните 3 (три) 

приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си 

Долуподписаният/ата ......................................................................................................... 

                          (трите имена) 

 ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в 

качеството си на ..........................., в/на .................................................., ЕИК 

(БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление 

.............................................................................., участник по обособена позиция № ….. в 

открита процедура с предмет: „Доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на апаратура в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 

„Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на 

биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите” с 

четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на персонална система за секвениране от следващо 

поколение (system for next-generation sequencing)”, Обособена позиция № 2 – 

„Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на високо чувствителен 

изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на 

междумолекулни взаимодействия”, Обособена позиция № 3 – „Доставка, пускане в 

действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за синтез на пептиди 

и различни класове органични съединения, базиран на технологията за синтез върху 

твърд носител” и Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за 

масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с 

орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии”  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Представляваното от мен дружество/ЕТ………………………., има оборот от 

доставки, които са предмет на обособена позиция № …., през последните 3 (три) 

приключили финансови години както следва: 
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Години Оборот от доставките, които са обект на процедурата – лева 

201.. г.  

201.. г.  

201.. г.  

ОБЩО:  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

Дата:      Подпис и печат:  ………………………... 

         /име, длъжност/ 
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Проект по обособена позиция № 1 

 

Д О Г О В О Р 

№ BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 –Su 02  

 

Днес, …………… 2014 година, в гр.София, между:  

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ при БАН, с Булстат 000663675 и с 

адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 21, представляван от Директора - Проф. 

Андрей Димитров Кършиков и главния счетоводител – Траянка Димитрова Начева-

Ангелова, наричан в този договор, за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

 

и 

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

.............................................., ЕИК  ................................, регистрирано/нерегистрирано по 

ЗДДС, представлявано от .......................................... – на длъжност, наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл.74 от Закона за обществените поръчки, Решение № 

................................г. на Директора на Институт по молекулярна биология при БАН и с 

финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, се сключи настоящия 

договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави персонална система за 

секвениране от следващо поколение (system for next-generation sequencing), наричана 

за краткост „оборудването”, съгласно Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 

Приложение № 1 и Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –

Приложение № 2, неразделна част от този договор. 

 /2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави „оборудването”, на адрес: гр. София, ул. „Акад. 

Г. Бончев”, бл.21.     

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2/1/. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер 

на .............................. /......................................................................................../ лева без ДДС.  
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/2/. В цената по ал.1 са включени всички разходи за изпълнение на доставката на 

„оборудването” до момента на предаването му, съгласно чл.6.  

Чл.3/1/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по чл.2, ал.1, по следния начин:  

- Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на доставката, платимо в срок до 

20 работни дни от подписването на договора и представянето на  фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Останалите 50% ще бъдат заплатени в срок до 20 работни дни след подписване на 

протокол за доставка, успешно реализирана инсталация и въвеждане в експлоатация на 

цялата апаратура, протокол за провеждане на обучение на служителите НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с „оборудването” и представянето на фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената чрез банков превод, по следната банкова 

IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN сметка: ………………………………. 

BIC код: …………………………………….. 

Банка: ………………………………………. 

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 

(пет) дни от промяната. 

/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и 

пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, 

позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с 

изпълнението на договора. 

/5/. Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, 

задължително се посочва номера и името на проекта, а именно: проект BG161PO003-

1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ 

на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите“ по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007-2013. При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 

изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията. 

 

IІІ. СРОК, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката на 

„оборудването”, в срок до ........... календарни дни, считано от датата на превеждането на 

аванса по договора.  
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(2) В случай, че в процеса на доставка на „оборудването”, настъпят промени в 

номенклатурата на някой от производителите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя съответните 

модели с други, имащи аналогични или по-добри параметри, след изричното съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 5. (1) При доставяне на „оборудването”, с отклонения от уговореното качество 

или несъответстващи на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени с качествени такива за своя сметка и в 

максимално кратък технологичен срок.  

(2) В случай, че са констатирани недостатъци на доставените изделия, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани тези недостатъци за своя сметка  в срок от 

....... календарни дни.  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си, съобразно описанието, съдържащо се в настоящият 

договор, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. 

2. да достави „оборудването”, на посочения в чл.1, ал.2 адрес; 

3. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „оборудването”, функциониращо изправно, в 

съответствие с изискванията, описани в придружаващата го сервизна документация и в 

съответствие с офертата, придружено с Инструкция за безопасност на български език; 

4. да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на предоставеното 

„оборудване”,; 

5. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълната техническа документация, свързана с 

„оборудването”; 

6. в случай на несъответствие на „оборудването” /по вид, количество и качество/ с 

представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, констатирано в присъствието на упълномощени 

представители на двете страни, да извърши замяна на доставените стоки и/или да достави 

липсващото количество от тях;  

7. да извърши въвеждане в експлоатация на цялата апаратура; 

8. да извърши тридневно приложно обучение в лабораторията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

от „апликационни“ специалист на производителя с конкретна насоченост към зададени 

приложения.  Обучението е за 6 служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по 6 часа дневно. 

9. да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията 

за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в 

съответната област и с настоящия договор. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 
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осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и 

точно изпълнение на договора, и предвидени в техническото задание. 

10. да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

подизпълнители, ако такива са посочени в офертата му.  

11. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 

изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 

отчитане.  

12. да съхранява документите по изпълнението на настоящият договор в срок от три 

години след приключването на Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” в съответствие с чл. 90 от Регламент 

на Съвета № 1083/2006. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

относно изтичането на срока. 

13. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура в 5-дневен 

срок, считано от датата на извършване на доставката, при условията на настоящия 

договор; 

14. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова 

сметка, както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен 

срок от тяхното настъпване; 

15. да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 

вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора 

или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от 

искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 

резултат на нарушение на правата на трето лице. 

16. 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; 

  /2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска 

изменения или допълнение към същия. 

          /3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право за извършване на доставката, да получи цената по 

чл.2, ал.1, съгласно уговореното. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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 1. да окаже съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на извършване на доставката на 

„оборудването”;  

 2. да прегледа доставеното „оборудване” и в случай, че открие явни недостатъци в 

тях, незабавно да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 3. да приеме „оборудването”, ако функционира изправно и отговаря на 

уговореното в качествени и технически параметри; 

 4. да заплати цената по чл.2, ал.1, съгласно уговореното. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. В случай на констатирани явни недостатъци по чл.6, ал.1, т.6, да иска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени „оборудването” и/или части и/или принадлежности от него с 

други - качествени и отговарящи на уговореното. 

            2. в случай на неосигуряване на средства по оперативната програма, да прекрати 

договора, без да дължи каквито и да е плащания и неустойки към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 /3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица 

от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди.  

 
VI. ПРИЕМО-ПРЕДАВАНЕ 

Чл.8. /1/. След извършването на доставката и при условие, че „оборудването” 

функционира изправно и съответства на одобрената оферта, страните подписват приемо-

предавателен протокол, чрез съответно упълномощени техни представители. 

/2/. След успешното реализиране на инсталация и въвеждане в експлоатация на 

цялата апаратура и провеждане на обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа 

с „оборудването”страните подписват протокол, чрез съответно упълномощени техни 

представители. 

VIІ. ГАРАНЦИИ  

 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички скрити или явни дефекти на 

доставеното „оборудване”, в рамките на гаранционния срок, посочен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ..................... месеца, считано от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по чл. 8 от настоящия договор. 

 Чл. 10. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява безплатно всички повреди, 

възникнали в рамките на гаранционния срок, освен когато тези повреди са възникнали в 

резултат на неправилна експлоатация. 

 /2/ При замяна на части в гаранционния срок, замяната е за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заменените части трябва да са оригинални и да са еквивалентни или 

по-добри.  
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/3/ При невъзможност да се отстранят повреди или дефекти, появили се в 

гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралата техника с нова – 

еквивалентна или по-добра. В този случай гаранционният срок за доставената нова 

техника започва да тече от датата на приемането й съгласно чл. 8. 

 Чл. 11. Гаранционните ремонти на „оборудването”, се извършват на място в 

помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прецени, че с оглед 

качественото извършване на ремонта е необходимо същият да се извърши в сервиз на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или производителя на оборудването. Разходите по превоза в този случай 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на договора - парична сума, в размер на 3% /три на сто/ от цената на договора 

или предава банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

със срок на валидност до 1 /един/ месец от датата на изтичане срока за извършване на 

доставка.  

Чл.13./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по 

банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при 

условията на чл.20, т.3. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.12, в 15 /петнадесет/ дневен срок от 

прекратяване на договора, при условията на чл.20, ал. 1, т.1. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 14. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е 

длъжен  в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С 

настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След 

преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от 

изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава 

с времето, през което е била налице непреодолимата сила. 

Чл. 15. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от 

страните има право да  поиска договорът да бъде прекратен. 

 

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
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Чл.16. При забава на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

отговаря, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % от цената по чл.2, ал.1 за всеки 

просрочен ден до датата на изпълнението, но не повече от 10 % от цената по чл.2, ал.1. 

Чл.17. При неизпълнение на задължението си по чл.10, ал.2 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разноски за 

отстраняване на дефекти и/или повреди на Устройствата, като едновременно с това дължи 

парична неустойка в размер на 30% от цената по чл.2, ал.1. 

Чл.18/1/.  При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи 

парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки 

просрочен ден, изчислен на годишна база. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавата на 

плащанията по договора, в случай че се дължи на забава на плащанията от страна на УО 

към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.19. Уговорените в настоящата глава неустойки не препятстват търсенето на 

обезщетение за причинени по-големи вреди по общия ред. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.20/1/. Действието на настоящия договор се прекратява: 

1. с неговото изпълнение; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. предсрочно - едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълно неизпълнение 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. Страните приемат, че пълно неизпълнение по ал.1, т.3 ще е налице при забавено 

изпълнение от 14 /четиринадесет/ дни от датата на изтичане на срока по чл.4, ал.1, т.2. 

/3/. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 

изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 

потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 

собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или 

прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на удвоената стойност на договора по 

чл. 2, ал. 1. 

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.21. Страните се съгласяват, че следва да спазват разпоредбите на чл. 1, чл.3, чл. 

4, чл. 5, чл. 6, чл. 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия на сключеният от Възложителят 

договор за безвъзмездна финансова помощ, неразделна част от настоящият договор. 

Чл.22. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато  
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те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за 

неточно възпроизвеждане на изявлението. 

Чл.23. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото 

подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими  изменения и 

допълнение на същия. 

Чл.24. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на 

настоящия договор чрез преговори, на принципа на добрата воля. При невъзможност да 

бъде постигнато съгласие, страните ще отнесат спора за разглеждане пред съответно 

компетентния  български съд. 

Чл.25. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

гражданското и търговското законодателство на Република България. 

Чл.26. Неразделна част от настоящия договор са Техническо задание на 

Възложителя – Приложение № 1, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа и ценова 

оферта- Приложение № 2, Общите условия на сключеният от Възложителят договор за 

безвъзмездна финансова помощ и Приемо-предавателния протокол по чл.8 след неговото 

подписване. 

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

страна. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ДИРЕКТОР:        ..................................... 

ПРОФ. АНДРЕЙ КЪРШИКОВ         

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

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:    

ТРАЯНКА НАЧЕВА-АНГЕЛОВА    

......................................   
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Проект по обособена позиция № 2 

 

Д О Г О В О Р 

№ BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 –Su 03  

 

Днес, …………… 2014 година, в гр.София, между:  

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ при БАН, с Булстат 000663675 и с 

адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 21, представляван от Директора - Проф. 

Андрей Димитров Кършиков и главния счетоводител – Траянка Димитрова Начева-

Ангелова, наричан в този договор, за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

 

и 

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

.............................................., ЕИК  ................................, регистрирано/нерегистрирано по 

ЗДДС, представлявано от .......................................... – на длъжност, наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл.74 от Закона за обществените поръчки, Решение № 

................................г. на Директора на Институт по молекулярна биология при БАН и с 

финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, се сключи настоящия 

договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави високо чувствителен 

изотермен титрационен калориметър предназначен за измерване на топлини на 

междумолекулни взаимодействия, наричан за краткост „оборудването”, съгласно 

Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 и Техническото и Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –Приложение № 2, неразделна част от този договор. 

 /2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави „оборудването”, на адрес: гр. София, ул. „Акад. 

Г. Бончев”, бл.21.     

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2/1/. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер 

на .............................. /......................................................................................../ лева без ДДС.  
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/2/. В цената по ал.1 са включени всички разходи за изпълнение на доставката на 

„оборудването” до момента на предаването му, съгласно чл.6.  

Чл.3/1/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по чл.2, ал.1, по следния начин:  

- Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на доставката, платимо в срок до 

20 работни дни от подписването на договора и представянето на  фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Останалите 50% ще бъдат заплатени в срок до 20 работни дни след подписване на 

протокол за доставка, успешно реализирана инсталация и въвеждане в експлоатация на 

цялата апаратура, протокол за провеждане на обучение на служителите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с „оборудването” и представянето на фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената чрез банков превод, по следната банкова 

IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN сметка: ………………………………. 

BIC код: …………………………………….. 

Банка: ………………………………………. 

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 

(пет) дни от промяната. 

/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и 

пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, 

позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с 

изпълнението на договора. 

/5/. Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, 

задължително се посочва номера и името на проекта, а именно: проект BG161PO003-

1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ 

на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите“ по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007-2013. При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 

изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията. 

 

IІІ. СРОК, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката на 

„оборудването”, в срок до ........... календарни дни, считано от датата на превеждането на 

аванса по договора.  
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(2) В случай, че в процеса на доставка на „оборудването”, настъпят промени в 

номенклатурата на някой от производителите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя съответните 

модели с други, имащи аналогични или по-добри параметри, след изричното съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 5. (1) При доставяне на „оборудването”, с отклонения от уговореното качество 

или несъответстващи на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени с качествени такива за своя сметка и в 

максимално кратък технологичен срок.  

(2) В случай, че са констатирани недостатъци на доставените изделия, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани тези недостатъци за своя сметка  в срок от 

....... календарни дни. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си, съобразно описанието, съдържащо се в настоящият 

договор, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. 

2. да достави „оборудването”, на посочения в чл.1, ал.2 адрес; 

3. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „оборудването”, функциониращо изправно, в 

съответствие с изискванията, описани в придружаващата го сервизна документация и в 

съответствие с офертата, придружено с Инструкция за безопасност на български език; 

4. да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на предоставеното 

„оборудване”,; 

5. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълната техническа документация, свързана с 

„оборудването”; 

6. в случай на несъответствие на „оборудването” /по вид, количество и качество/ с 

представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, констатирано в присъствието на упълномощени 

представители на двете страни, да извърши замяна на доставените стоки и/или да достави 

липсващото количество от тях;  

7. да извърши въвеждане в експлоатация на цялата апаратура; 

8. да извърши двудневно приложно обучение в лабораторията на Възложителя от 

„апликационни“ специалист на производителя с конкретна насоченост към зададени 

приложения.  Обучението е за 2 служители на Възложителят по 6 часа дневно.  
 9. да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията 

за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в 

съответната област и с настоящия договор. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 
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осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и 

точно изпълнение на договора, и предвидени в техническото задание. 

 10. да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

подизпълнители, ако такива са посочени в офертата му.  

 11. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 

изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 

отчитане.  

 12. да съхранява документите по изпълнението на настоящият договор в срок от три 

години след приключването на Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” в съответствие с чл. 90 от Регламент 

на Съвета № 1083/2006. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

относно изтичането на срока. 

 13. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура в 5-

дневен срок, считано от датата на извършване на доставката, при условията на настоящия 

договор; 

14. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова 

сметка, както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен 

срок от тяхното настъпване; 

15. да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 

вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора 

или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от 

искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 

резултат на нарушение на правата на трето лице. 

16. 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; 

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска 

изменения или допълнение към същия. 

          /3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право за извършване на доставката, да получи цената по 

чл.2, ал.1, съгласно уговореното. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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1. да окаже съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на извършване на 

доставката на „оборудването”;  

2. да прегледа доставеното „оборудване” и в случай, че открие явни 

недостатъци в тях, незабавно да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да приеме „оборудването”, ако функционира изправно и отговаря на 

уговореното в качествени и технически параметри; 

4. да заплати цената по чл.2, ал.1, съгласно уговореното. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

            1. В случай на констатирани явни недостатъци по чл.6, ал.1, т.6, да иска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени „оборудването” и/или части и/или принадлежности от него с 

други - качествени и отговарящи на уговореното. 

            2. В случай на неосигуряване на средства по оперативната програма, да прекрати 

договора, без да дължи каквито и да е плащания и неустойки към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 /3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица 

от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди.  

 
VI. ПРИЕМО-ПРЕДАВАНЕ 

Чл.8. /1/. След извършването на доставката и при условие, че „оборудването” 

функционира изправно и съответства на одобрената оферта, страните подписват приемо-

предавателен протокол, чрез съответно упълномощени техни представители. 

/2/. След успешното реализиране на инсталация и въвеждане в експлоатация на 

цялата апаратура и провеждане на обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа 

с „оборудването”страните подписват протокол, чрез съответно упълномощени техни 

представители. 

VIІ. ГАРАНЦИИ  

 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички скрити или явни дефекти на 

доставеното „оборудване”, в рамките на гаранционния срок, посочен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ..................... месеца, считано от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по чл. 8 от настоящия договор. 

 Чл. 10. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява безплатно всички повреди, 

възникнали в рамките на гаранционния срок, освен когато тези повреди са възникнали в 

резултат на неправилна експлоатация. 

 /2/ При замяна на части в гаранционния срок, замяната е за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заменените части трябва да са оригинални и да са еквивалентни или 

по-добри.  
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/3/ При невъзможност да се отстранят повреди или дефекти, появили се в 

гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралата техника с нова – 

еквивалентна или по-добра. В този случай гаранционният срок за доставената нова 

техника започва да тече от датата на приемането й съгласно чл. 8. 

 Чл. 11. Гаранционните ремонти на „оборудването”, се извършват на място в 

помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прецени, че с оглед 

качественото извършване на ремонта е необходимо същият да се извърши в сервиз на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или производителя на оборудването. Разходите по превоза в този случай 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на договора - парична сума, в размер на 3% /три на сто/ от цената на договора 

или предава банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

със срок на валидност до 1 /един/ месец от датата на изтичане срока за извършване на 

доставка.  

Чл.13./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по 

банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при 

условията на чл.20, т.3. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.12, в 15 /петнадесет/ дневен срок от 

прекратяване на договора, при условията на чл.20, ал. 1, т.1. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 14. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е 

длъжен  в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С 

настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След 

преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от 

изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава 

с времето, през което е била налице непреодолимата сила. 

Чл. 15. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от 

страните има право да  поиска договорът да бъде прекратен. 

 

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
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Чл.16. При забава на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

отговаря, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % от цената по чл.2, ал.1 за всеки 

просрочен ден до датата на изпълнението, но не повече от 10 % от цената по чл.2, ал.1. 

Чл.17. При неизпълнение на задължението си по чл.10, ал.2 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разноски за 

отстраняване на дефекти и/или повреди на Устройствата, като едновременно с това дължи 

парична неустойка в размер на 30% от цената по чл.2, ал.1. 

Чл.18/1/.  При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи 

парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки 

просрочен ден, изчислен на годишна база. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавата на 

плащанията по договора, в случай че се дължи на забава на плащанията от страна на УО 

към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.19. Уговорените в настоящата глава неустойки не препятстват търсенето на 

обезщетение за причинени по-големи вреди по общия ред. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.20/1/. Действието на настоящия договор се прекратява: 

1. с неговото изпълнение; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. предсрочно - едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълно неизпълнение 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. Страните приемат, че пълно неизпълнение по ал.1, т.3 ще е налице при забавено 

изпълнение от 14 /четиринадесет/ дни от датата на изтичане на срока по чл.4, ал.1, т.2. 

/3/. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 

изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 

потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 

собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или 

прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на удвоената стойност на договора по 

чл. 2, ал. 1. 

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.21. Страните се съгласяват, че следва да спазват разпоредбите на чл. 1, чл.3, чл. 

4, чл. 5, чл. 6, чл. 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия на сключеният от Възложителят 

договор за безвъзмездна финансова помощ, неразделна част от настоящият договор. 

Чл.22. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато  
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те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за 

неточно възпроизвеждане на изявлението. 

Чл.23. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото 

подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими  изменения и 

допълнение на същия. 

Чл.24. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на 

настоящия договор чрез преговори, на принципа на добрата воля. При невъзможност да 

бъде постигнато съгласие, страните ще отнесат спора за разглеждане пред съответно 

компетентния  български съд. 

Чл.25. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

гражданското и търговското законодателство на Република България. 

Чл.26. Неразделна част от настоящия договор са Техническо задание на 

Възложителя – Приложение № 1, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа и ценова 

оферта- Приложение № 2, Общите условия на сключеният от Възложителя договор за 

безвъзмездна финансова помощ и Приемо-предавателния протокол по чл.8 след неговото 

подписване. 

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

страна. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ДИРЕКТОР:        ..................................... 

ПРОФ. АНДРЕЙ КЪРШИКОВ         

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

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:    

ТРАЯНКА НАЧЕВА-АНГЕЛОВА    

......................................   
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Проект по обособена позиция № 3 

 

Д О Г О В О Р 

№ BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 –Su 04 

 

Днес, …………… 2014 година, в гр.София, между:  

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ при БАН, с Булстат 000663675 и с 

адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 21, представляван от Директора - Проф. 

Андрей Димитров Кършиков и главния счетоводител – Траянка Димитрова Начева-

Ангелова, наричан в този договор, за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

 

и 

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

.............................................., ЕИК  ................................, регистрирано/нерегистрирано по 

ЗДДС, представлявано от .......................................... – на длъжност, наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл.74 от Закона за обществените поръчки, Решение № 

................................г. на Директора на Институт по молекулярна биология при БАН и с 

финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, се сключи настоящия 

договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави автоматичен синтезатор за 

синтез на пептиди и различни класове органични съединения, който да е базиран на 

технологията за синтез върху твърд носител,  наричан за краткост „оборудването”, 

съгласно Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 и Техническото и 

Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –Приложение № 2, неразделна част от този 

договор. 

 /2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави „оборудването”, на адрес: гр. София, ул. „Акад. 

Г. Бончев”, бл.21.     

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл.2/1/. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер 

на .............................. /......................................................................................../ лева без ДДС.  

/2/. В цената по ал.1 са включени всички разходи за изпълнение на доставката на 

„оборудването” до момента на предаването му, съгласно чл.6.  

Чл.3/1/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по чл.2, ал.1, по следния начин:  

- Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на доставката, платимо в срок до 

20 работни дни от подписването на договора и представянето на  фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Останалите 50% ще бъдат заплатени в срок до 20 работни дни след подписване на 

протокол за доставка, успешно реализирана инсталация и въвеждане в експлоатация на 

цялата апаратура, протокол за провеждане на обучение на служителите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с „оборудването” и представянето на фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената чрез банков превод, по следната банкова 

IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN сметка: ………………………………. 

BIC код: …………………………………….. 

Банка: ………………………………………. 

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 

(пет) дни от промяната. 

/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и 

пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, 

позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с 

изпълнението на договора. 

/5/. Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, 

задължително се посочва номера и името на проекта, а именно: проект BG161PO003-

1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ 

на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите“ по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007-2013. При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 

изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията. 
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IІІ. СРОК, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката на 

„оборудването”, в срок до ........... календарни дни, считано от датата на превеждането на 

аванса по договора.  

(2) В случай, че в процеса на доставка на „оборудването”, настъпят промени в 

номенклатурата на някой от производителите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя съответните 

модели с други, имащи аналогични или по-добри параметри, след изричното съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 5. (1) При доставяне на „оборудването”, с отклонения от уговореното качество 

или несъответстващи на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени с качествени такива за своя сметка и в 

максимално кратък технологичен срок.  

(2) В случай, че са констатирани недостатъци на доставените изделия, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани тези недостатъци за своя сметка  в срок от 

....... календарни дни. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си, съобразно описанието, съдържащо се в настоящият 

договор, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. 

2. да достави „оборудването”, на посочения в чл.1, ал.2 адрес; 

3. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „оборудването”, функциониращо изправно, в 

съответствие с изискванията, описани в придружаващата го сервизна документация и в 

съответствие с офертата, придружено с Инструкция за безопасност на български език; 

4. да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на предоставеното 

„оборудване”,; 

5. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълната техническа документация, свързана с 

„оборудването”; 

6. в случай на несъответствие на „оборудването” /по вид, количество и качество/ с 

представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, констатирано в присъствието на упълномощени 

представители на двете страни, да извърши замяна на доставените стоки и/или да достави 

липсващото количество от тях;  

7. да извърши въвеждане в експлоатация на цялата апаратура; 

8. да извърши двудневно приложно обучение в лабораторията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

от „апликационни“ специалист на производителя с конкретна насоченост към зададени 

приложения.  Обучението е за 4 служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по 6 часа дневно. 
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9. да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията 

за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в 

съответната област и с настоящия договор. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 

осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и 

точно изпълнение на договора, и предвидени в техническото задание. 

10. да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

подизпълнители, ако такива са посочени в офертата му.  

11. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 

изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 

отчитане.  

12. да съхранява документите по изпълнението на настоящият договор в срок от три 

години след приключването на Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” в съответствие с чл. 90 от Регламент 

на Съвета № 1083/2006. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

относно изтичането на срока. 

13. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура в 5-дневен 

срок, считано от датата на извършване на доставката, при условията на настоящия 

договор; 

14. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова 

сметка, както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен 

срок от тяхното настъпване; 

15. да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 

вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора 

или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от 

искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 

резултат на нарушение на правата на трето лице. 

16. 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; 

  /2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска 

изменения или допълнение към същия. 

          /3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право за извършване на доставката, да получи цената по 

чл.2, ал.1, съгласно уговореното. 
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VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да окаже съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на извършване на 

доставката на „оборудването”;  

2. да прегледа доставеното „оборудване” и в случай, че открие явни недостатъци в 

тях, незабавно да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да приеме „оборудването”, ако функционира изправно и отговаря на 

уговореното в качествени и технически параметри; 

4. да заплати цената по чл.2, ал.1, съгласно уговореното. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

            1. В случай на констатирани явни недостатъци по чл.6, ал.1, т.6, да иска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени „оборудването” и/или части и/или принадлежности от него с 

други - качествени и отговарящи на уговореното. 

            2. В случай на неосигуряване на средства по оперативната програма, да прекрати 

договора, без да дължи каквито и да е плащания и неустойки към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 /3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица 

от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди.  

 
VIII. ПРИЕМО-ПРЕДАВАНЕ 

Чл.8. /1/. След извършването на доставката и при условие, че „оборудването” 

функционира изправно и съответства на одобрената оферта, страните подписват приемо-

предавателен протокол, чрез съответно упълномощени техни представители. 

/2/. След успешното реализиране на инсталация и въвеждане в експлоатация на 

цялата апаратура и провеждане на обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа 

с „оборудването”страните подписват протокол, чрез съответно упълномощени техни 

представители. 

ІХ. ГАРАНЦИИ  

 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички скрити или явни дефекти на 

доставеното „оборудване”, в рамките на гаранционния срок, посочен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ..................... месеца, считано от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по чл. 8 от настоящия договор. 

 Чл. 10. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява безплатно всички повреди, 

възникнали в рамките на гаранционния срок, освен когато тези повреди са възникнали в 

резултат на неправилна експлоатация. 
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 /2/ При замяна на части в гаранционния срок, замяната е за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заменените части трябва да са оригинални и да са еквивалентни или 

по-добри.  

/3/ При невъзможност да се отстранят повреди или дефекти, появили се в 

гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралата техника с нова – 

еквивалентна или по-добра. В този случай гаранционният срок за доставената нова 

техника започва да тече от датата на приемането й съгласно чл. 8. 

 Чл. 11. Гаранционните ремонти на „оборудването”, се извършват на място в 

помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прецени, че с оглед 

качественото извършване на ремонта е необходимо същият да се извърши в сервиз на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или производителя на оборудването. Разходите по превоза в този случай 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на договора - парична сума, в размер на 3% /три на сто/ от цената на договора 

или предава банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

със срок на валидност до 1 /един/ месец от датата на изтичане срока за извършване на 

доставка.  

Чл.13./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по 

банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при 

условията на чл.20, т.3. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.12, в 15 /петнадесет/ дневен срок от 

прекратяване на договора, при условията на чл.20, ал. 1, т.1. 

 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 14. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е 

длъжен  в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С 

настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След 

преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от 

изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава 

с времето, през което е била налице непреодолимата сила. 
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Чл. 15. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от 

страните има право да  поиска договорът да бъде прекратен. 

 

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл.16. При забава на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

отговаря, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % от цената по чл.2, ал.1 за всеки 

просрочен ден до датата на изпълнението, но не повече от 10 % от цената по чл.2, ал.1. 

Чл.17. При неизпълнение на задължението си по чл.10, ал.2 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разноски за 

отстраняване на дефекти и/или повреди на Устройствата, като едновременно с това дължи 

парична неустойка в размер на 30% от цената по чл.2, ал.1. 

Чл.18/1/.  При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи 

парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки 

просрочен ден, изчислен на годишна база. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавата на 

плащанията по договора, в случай че се дължи на забава на плащанията от страна на УО 

към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.19. Уговорените в настоящата глава неустойки не препятстват търсенето на 

обезщетение за причинени по-големи вреди по общия ред. 

 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.20/1/. Действието на настоящия договор се прекратява: 

1. с неговото изпълнение; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. предсрочно - едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълно неизпълнение 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. Страните приемат, че пълно неизпълнение по ал.1, т.3 ще е налице при забавено 

изпълнение от 14 /четиринадесет/ дни от датата на изтичане на срока по чл.4, ал.1, т.2. 

/3/. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 

изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 

потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 

собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или 

прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на удвоената стойност на договора по 

чл. 2, ал. 1. 

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
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Чл.21. Страните се съгласяват, че следва да спазват разпоредбите на чл. 1, чл.3, чл. 

4, чл. 5, чл. 6, чл. 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия на сключеният от Възложителят 

договор за безвъзмездна финансова помощ, неразделна част от настоящият договор. 

Чл.22. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато  

те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за 

неточно възпроизвеждане на изявлението. 

Чл.23. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото 

подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими  изменения и 

допълнение на същия. 

Чл.24. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на 

настоящия договор чрез преговори, на принципа на добрата воля. При невъзможност да 

бъде постигнато съгласие, страните ще отнесат спора за разглеждане пред съответно 

компетентния  български съд. 

Чл.25. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

гражданското и търговското законодателство на Република България. 

Чл.26. Неразделна част от настоящия договор са Техническо задание на 

Възложителя – Приложение № 1, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа и ценова 

оферта- Приложение № 2, Общите условия на сключеният от Възложителя договор за 

безвъзмездна финансова помощ и Приемо-предавателния протокол по чл.8 след неговото 

подписване. 

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

страна. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ДИРЕКТОР:        ..................................... 

ПРОФ. АНДРЕЙ КЪРШИКОВ         

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

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:    

ТРАЯНКА НАЧЕВА-АНГЕЛОВА    

......................................   
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Проект по обособена позиция № 4 

 

Д О Г О В О Р 

№ BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 –Su 05  

 

Днес, …………… 2014 година, в гр.София, между:  

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ при БАН, с Булстат 000663675 и с 

адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 21, представляван от Директора - Проф. 

Андрей Димитров Кършиков и главния счетоводител – Траянка Димитрова Начева-

Ангелова, наричан в този договор, за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

 

и 

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

.............................................., ЕИК  ................................, регистрирано/нерегистрирано по 

ЗДДС, представлявано от .......................................... – на длъжност, наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл.74 от Закона за обществените поръчки, Решение № 

................................г. на Директора на Институт по молекулярна биология при БАН и с 

финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, се сключи настоящия 

договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави високо ефективна хибридна 

LC/MS/MSn система за масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап 

технология, комбинирана с орбитален електростатичен йон трап анализатор или 

еквивалентни технологии”, наричана за краткост „оборудването”, съгласно 

Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 и Техническото и Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –Приложение № 2, неразделна част от този договор. 

 /2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави „оборудването”, на адрес: гр. София, ул. „Акад. 

Г. Бончев”, бл.21.     

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл.2/1/. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер 

на .............................. /......................................................................................../ лева без ДДС.  

/2/. В цената по ал.1 са включени всички разходи за изпълнение на доставката на 

„оборудването” до момента на предаването му, съгласно чл.6.  

Чл.3/1/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по чл.2, ал.1, по следния начин:  

- Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на доставката, платимо в срок до 

20 работни дни от подписването на договора и представянето на фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- 60% от стойността на доставката ще бъдат заплатени в срок до 20 работни дни след 

доставка на цялата апаратура, подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 8 и 

представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Останалите 20% ще бъдат заплатени в срок до 20 работни дни след подписване на 

протокол за успешно реализирана инсталация, въвеждане в експлоатация на цялата 

апаратура, протокол за провеждане на обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

работа с „оборудването” и представянето на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената чрез банков превод, по следната банкова 

IBAN сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN сметка: ………………………………. 

BIC код: …………………………………….. 

Банка: ………………………………………. 

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 

(пет) дни от промяната. 

/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и 

пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, 

позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с 

изпълнението на договора. 

/5/. Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, 

задължително се посочва номера и името на проекта, а именно: проект BG161PO003-

1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ 

на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите“ по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007-2013. При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 

изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията. 
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IІІ. СРОК, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката на 

„оборудването”, в срок до ........... календарни дни, считано от датата на превеждането на 

аванса по договора.  

(2) В случай, че в процеса на доставка на „оборудването”, настъпят промени в 

номенклатурата на някой от производителите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя съответните 

модели с други, имащи аналогични или по-добри параметри, след изричното съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 5. (1) При доставяне на „оборудването”, с отклонения от уговореното качество 

или несъответстващи на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени с качествени такива за своя сметка и в 

максимално кратък технологичен срок.  

(2) В случай, че са констатирани недостатъци на доставените изделия, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани тези недостатъци за своя сметка  в срок от 

....... календарни дни. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си, съобразно описанието, съдържащо се в настоящият 

договор, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. 

2. да достави „оборудването”, на посочения в чл.1, ал.2 адрес; 

3. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „оборудването”, функциониращо изправно, в 

съответствие с изискванията, описани в придружаващата го сервизна документация и в 

съответствие с офертата, придружено с Инструкция за безопасност на български език; 

4. да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на предоставеното 

„оборудване”,; 

5. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълната техническа документация, свързана с 

„оборудването”; 

6. в случай на несъответствие на „оборудването” /по вид, количество и качество/ с 

представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, констатирано в присъствието на упълномощени 

представители на двете страни, да извърши замяна на доставените стоки и/или да достави 

липсващото количество от тях;  

7. да извърши въвеждане в експлоатация на цялата апаратура; 

8. да извърши едноседмично приложно обучение в лабораторията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от „апликационни“ специалист на производителя с конкретна насоченост 

към зададени приложения.  Обучението е за 6 служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по 6 часа 
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дневно. 

9. да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията 

за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в 

съответната област и с настоящия договор. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 

осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и 

точно изпълнение на договора, и предвидени в техническото задание. 

10. да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

подизпълнители, ако такива са посочени в офертата му.  

11. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 

изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 

отчитане.  

12. да съхранява документите по изпълнението на настоящият договор в срок от три 

години след приключването на Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” в съответствие с чл. 90 от Регламент 

на Съвета № 1083/2006. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

относно изтичането на срока. 

13. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура в 5-дневен 

срок, считано от датата на извършване на доставката, при условията на настоящия 

договор; 

14. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова 

сметка, както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен 

срок от тяхното настъпване; 

15. да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 

вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора 

или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от 

искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 

резултат на нарушение на правата на трето лице. 

16. 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; 

  /2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска 

изменения или допълнение към същия. 

          /3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право за извършване на доставката, да получи цената по 

чл.2, ал.1, съгласно уговореното. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да окаже съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на извършване на доставката на 

„оборудването”;  

2. да прегледа доставеното „оборудване” и в случай, че открие явни недостатъци в 

тях, незабавно да уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да приеме „оборудването”, ако функционира изправно и отговаря на 

уговореното в качествени и технически параметри; 

4. да заплати цената по чл.2, ал.1, съгласно уговореното. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

            1. В случай на констатирани явни недостатъци по чл.6, ал.1, т.6, да иска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени „оборудването” и/или части и/или принадлежности от него с 

други - качествени и отговарящи на уговореното. 

            2. в случай на неосигуряване на средства по оперативната програма, да прекрати 

договора, без да дължи каквито и да е плащания и неустойки към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 /3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица 

от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди.  

 
VI. ПРИЕМО-ПРЕДАВАНЕ 

Чл.8. /1/. След извършването на доставката и при условие, че „оборудването” 

функционира изправно и съответства на одобрената оферта, страните подписват приемо-

предавателен протокол, чрез съответно упълномощени техни представители. 

/2/. След успешното реализиране на инсталация и въвеждане в експлоатация на 

цялата апаратура и провеждане на обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа 

с „оборудването”страните подписват протокол, чрез съответно упълномощени техни 

представители. 

VIІ. ГАРАНЦИИ  

 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички скрити или явни дефекти на 

доставеното „оборудване”, в рамките на гаранционния срок, посочен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ..................... месеца, считано от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по чл. 8 от настоящия договор. 

 Чл. 10. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява безплатно всички повреди, 

възникнали в рамките на гаранционния срок, освен когато тези повреди са възникнали в 

резултат на неправилна експлоатация. 
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 /2/ При замяна на части в гаранционния срок, замяната е за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заменените части трябва да са оригинални и да са еквивалентни или 

по-добри.  

/3/ При невъзможност да се отстранят повреди или дефекти, появили се в 

гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралата техника с нова – 

еквивалентна или по-добра. В този случай гаранционният срок за доставената нова 

техника започва да тече от датата на приемането й съгласно чл. 8. 

 Чл. 11. Гаранционните ремонти на „оборудването”, се извършват на място в 

помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прецени, че с оглед 

качественото извършване на ремонта е необходимо същият да се извърши в сервиз на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или производителя на оборудването. Разходите по превоза в този случай 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на договора - парична сума, в размер на 3% /три на сто/ от цената на договора 

или предава банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

със срок на валидност до 1 /един/ месец от датата на изтичане срока за извършване на 

доставка.  

Чл.13./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по 

банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при 

условията на чл.20, т.3. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.12, в 15 /петнадесет/ дневен срок от 

прекратяване на договора, при условията на чл.20, ал. 1, т.1. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 14. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е 

длъжен  в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С 

настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След 

преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от 

изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава 

с времето, през което е била налице непреодолимата сила. 
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Чл. 15. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от 

страните има право да  поиска договорът да бъде прекратен. 

 

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл.16. При забава на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

отговаря, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % от цената по чл.2, ал.1 за всеки 

просрочен ден до датата на изпълнението, но не повече от 10 % от цената по чл.2, ал.1. 

Чл.17. При неизпълнение на задължението си по чл.10, ал.2 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разноски за 

отстраняване на дефекти и/или повреди на Устройствата, като едновременно с това дължи 

парична неустойка в размер на 30% от цената по чл.2, ал.1. 

Чл.18/1/.  При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи 

парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки 

просрочен ден, изчислен на годишна база. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавата на 

плащанията по договора, в случай че се дължи на забава на плащанията от страна на УО 

към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.19. Уговорените в настоящата глава неустойки не препятстват търсенето на 

обезщетение за причинени по-големи вреди по общия ред. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.20/1/. Действието на настоящия договор се прекратява: 

1. с неговото изпълнение; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. предсрочно - едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълно неизпълнение 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. Страните приемат, че пълно неизпълнение по ал.1, т.3 ще е налице при забавено 

изпълнение от 14 /четиринадесет/ дни от датата на изтичане на срока по чл.4, ал.1, т.2. 

/3/. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 

изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 

потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 

собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или 

прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на удвоената стойност на договора по 

чл. 2, ал. 1. 

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
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Чл.21. Страните се съгласяват, че следва да спазват разпоредбите на чл. 1, чл.3, чл. 

4, чл. 5, чл. 6, чл. 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия на сключеният от Възложителят 

договор за безвъзмездна финансова помощ, неразделна част от настоящият договор. 

Чл.22. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато  

те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за 

неточно възпроизвеждане на изявлението. 

Чл.23. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото 

подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими  изменения и 

допълнение на същия. 

Чл.24. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на 

настоящия договор чрез преговори, на принципа на добрата воля. При невъзможност да 

бъде постигнато съгласие, страните ще отнесат спора за разглеждане пред съответно 

компетентния  български съд. 

Чл.25. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

гражданското и търговското законодателство на Република България. 

Чл.26. Неразделна част от настоящия договор са Техническо задание на 

Възложителя – Приложение № 1, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа и ценова 

оферта- Приложение № 2, Общите условия на сключеният от Възложителят договор за 

безвъзмездна финансова помощ и Приемо-предавателния протокол по чл.8 след неговото 

подписване. 

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

страна. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ДИРЕКТОР:        ..................................... 

ПРОФ. АНДРЕЙ КЪРШИКОВ         

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

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:    

ТРАЯНКА НАЧЕВА-АНГЕЛОВА    

......................................   
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конкурентоспособността на българската икономика”  2007-2013 договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
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ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 1 – Общи задължения 

Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта, съобразно описанието, съдържащо се в 

Приложение I, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. 

Бенефициентът трябва да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на 

изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите 

практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел Бенефициентът 

трябва да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за 

пълното и точно изпълнение на проекта, и предвидени в описанието на проекта. 

Бенефициентът изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

партньори, ако такива са посочени в описанието на проекта  и договора.  

Партньорите участват в изпълнението на проекта и техните разходи са допустими и 

подлежат на доказване на същото основание, както и разходите, направени от 

Бенефициента. Основната част от проекта се осъществява от Бенефициента и, ако е 

приложимо, от неговите партньори. 

Бенефициентът има право да сключва договори с изпълнители за осъществяването на 

ограничена част от проекта, ако естеството на проекта изисква това.  

 За тези случаи Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на 

изпълнител, уредени в Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 

прилагането му, когато се явява възложител по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки. 

            Бенефициентът се задължава да спазва изискванията на Наредбата за осъществяване на 

предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно 

или частично със средства от европейските фондове, когато са налице условията на чл. 

19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки. 

 Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител, уредени в 

Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерски съвет за условията и реда за 

определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна 

финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 

Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 
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2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 

когато са налице условията за това. 

1.6. Бенефициентът и Договарящият орган са единствените страни (наричани за краткост 

“страните”) по договора. Договарящият орган не се намира в договорни отношения с 

партньорите или изпълнителите на Бенефициента във връзка с изпълнението на проекта. 

Само Бенефициентът е отговорен пред Договарящия орган за изпълнението на проекта.  

1.7.  Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на членове 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14 и 15 от настоящите Общи условия, се отнасят и до неговите 

партньори, а условията по членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и  чл. 14 от настоящите Общи 

условия, до всички негови изпълнители. Той е длъжен да включи разпоредби в този 

смисъл в договорите, които сключва с тези лица.  

1.8.   В срок от пет години след приключването на операцията или три години след 

приключването на операцията в държавата-членка, която е упражнила правото си на 

избор за намаляване на този срок за запазване на инвестицията или на работните места, 

създадени от МСП, проектът не трябва да претърпи значителни изменения. 

Под значителни изменения се разбират изменения, засягащи същността на проекта, 

условията за неговото изпълнение или пораждащи неоправдани изгоди за фирмата или 

публичната организация, както и изменения, произтичащи от промяна в характера на 

собствеността на елемент от инфраструктурата или прехвърлянето на производствената 

дейност. 

1.9.   Бенефициентът се задължава да спазва законодателството в областта на държавните                      

помощи, като има предвид следното: 

а) не е задължително помощта да бъде предоставена от самата държава, тя може да бъде 

предоставена от определена от държавата частна или публична посредничеща 

организация; 

б) помощта може да се изразява в спестяване на разходи и предоставяне на услуги на 

цени по-ниски от пазарните; 

в) предвид букви а) и б), бенефициентът следва да предоставя услуги при равни пазарни 

условия без нарушаване правилата на конкуренцията. 
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Член 2 – Задължение за предоставяне на информация. Финансови и технически 

доклади 

2.1. Бенефициентът трябва да предоставя на Договарящия орган и/или упълномощените от 

него лица, Управляващия орган и Сертифициращия орган, цялата изисквана информация 

относно изпълнението на проекта в изрично определен срок. 

Договарящият орган, Управляващият орган и Сертифициращият орган имат право да 

изискват и друга допълнителна информация по всяко време и тази информация трябва да 

бъде предоставена в срок до пет работни дни от поискването й. 

2.2.  Ако Договарящият орган извършва текуща или последваща оценка на проекта,  

Бенефициентът се задължава да предостави на Договарящия орган и/или на лицата, 

упълномощени от него, цялата документация или информация, която би спомогнала за 

успешното провеждане на оценката, както и да му предостави правата за достъп, 

предвидени в чл. 14.5. от настоящите Общи условия. 

2.3.    Страна по договора, извършила или възложила извършване на оценка в рамките на  

проекта, предоставя копие от доклада за оценката на другата страна.  

2.4.     Бенефициентът се задължава да изготви финален отчет. При всяко искане за междинно 

плащане, Бенефициентът се задължава да представи междинен отчет. Тези отчети се 

състоят от техническа и финансова част и се изготвят съгласно образци на Договарящия 

орган, представляващи приложения към Оперативното ръководство на конкретната 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Те се отнасят за проекта 

като цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез безвъзмездна 

финансова помощ. Отчетите трябва да съдържат необходимите приложения с пълна 

информация за всички аспекти на изпълнението за отчетния период. Всяка страница от 

междинния/финалния отчет, както и приложенията към него, следва да бъде заверена 

„вярно с оригинала” и да бъде подписана и подпечатана от бенефициента. Към 

междинния/финалния отчет се прилага опис на разходооправдателните документи за 

периода на отчитане, както и заверени от Бенефициента копия на разходооправдателните 

документи.  

2.5.    Междинният/финалният отчет се изготвя на български език. Междинният/Финалният 

отчет се представя заедно с всяко искане за плащане. Финалният отчет се представя в 

срок до два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. 

Срокът за представяне на финалния отчет може да се удължава до четири месеца с 

предварително одобрение от Договарящия орган и/или от упълномощените от него 
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лица, когато седалището на Бенефициента не е на територията на Република 

България. 

2.6.   Ако Бенефициентът не представи финален отчет на Договарящия орган и/или на 

упълномощените от него лица по указания в чл. 2.4 от настоящите Общи условия 

формат и в предвидения в чл. 2.5 от настоящите Общи условия срок и не изготви 

приемливо и изчерпателно писмено обяснение относно неизпълнението на това си 

задължение, Договарящият орган има право да прекрати договора по реда на чл. 11.3 

„а” от настоящите Общи условия и да изиска връщане на недължимо платените суми. 

2.7.    В допълнение, в съответствие с Указания на Министъра на финансите (№ 91-00- 

502/27.08.2007 г.) относно третиране на данък върху добавена стойност като 

допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани 

от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, издадени на 

основание §6 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС №62/21.03.2007 г. за 

приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните 

програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, Бенефициентът отговоря за администриране на процеса на 

определяне на данък върху добавената стойност като допустим разход. 

Бенефициентът ще следва Указанията на Министъра на финансите за определянето на 

ДДС като възстановим и като невъзстановим (допустим разход), за оформянето на 

Искането за плащане, за документалната отчетност, както и всички други свои 

задължения по Указанията във връзка с получаване на средства от Договарящия орган. 

Бенефициентът е съгласен компетентният орган по приходите  да предоставя 

информация за него на Управляващия орган/Междинното звено и/или Сертифициращия 

орган при поискване. 

Член 3 – Отговорност 

3.1.  Договарящият орган не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от 

него. Договарящият орган не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 
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3.2.  Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 

вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта 

или като последица от него.  Договарящият орган не носи отговорност, произтичащата от 

искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 

Бенефициента, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 

резултат на нарушение на правата на трето лице. 

Член 4 – Конфликт на интереси и свързаност 

4.1.  Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и 

предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно 

Договарящия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт или свързаност. При изпълнение на договора за безвъзмездна 

финансова помощ, бенефициентът няма право да сключва договори с лица, с които е 

свързан по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са 

обект на конфликт на интереси.  

 Бенефициентът може да сключва трудови/граждански договори с лица по § 1, ал. 1, т. 1 

от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на изискванията на 

заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на Договарящия орган при 

представяне на мотивирана обосновка за необходимостта от това. 

4.2. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на 

функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради 

причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 

то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно 

финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, 

изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г., както и по смисъла на 

Законa за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато: 

а) Бенефициент, който не е бюджетно предприятие, сключи трудов или друг договор за 

изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП 

„Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й; 
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б) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или 

Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и 

една година след напускането й е придобило дялове или акции от капитала на бенефициент 

по „Конкурентоспособност”. 

в) Бенефициент сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП 

„Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

4.3.   При възлагане изпълнението на дейности по проекта на външни изпълнители, 

Бенефициентът следва да спазва следните изисквания: 

а) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, 

участникът в процедура за възлагане да не се представлява от лице на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП 

„Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й; 

б) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, 

участникът да няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или 

контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия 

орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната 

длъжност и една година след напускането й; 

в) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или 

Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” докато заема съответната длъжност и 

една година след напускането й към датата на подаване на оферта от участника да не 

притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане изпълнението на 

дейности по проект, съфинанисиран по ОП „Конкурентоспособност”; 

4.4.     Бенефициентът се задължава да осигури спазване на всички изисквания, посочени в чл. 

4.2, букви „а” до „в” и чл. 4.3, букви „а” до „в”, като Договарящият орган има право да 

извършва проверки по изпълнение на задълженията на бенефициентите. При установяване на 

нарушения на тези задължения, Договарящият орган има право да прекрати едностранно 

сключения договор за безвъзмездна финансова помощ и да поиска възстановяване на 

средствата по договора. 

             Проверките за спазване на изискванията, посочени в чл. 4.3 от настоящите Общи условия се 

извършват от лицата, осъществяващи дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на 

договорите, включително мониторинг и проверки на място.  
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Член 5 – Поверителност 

5.1.    При спазване на разпоредбата на чл. 14, Договарящият орган, лицата, упълномощени от 

него, Управляващият орган, Сертифициращият орган и Бенефициентът се задължават да 

запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други 

материали, за срок не по-малко от три години след приключването на оперативната 

програма в съответствие с чл. 90 от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската 

комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени 

по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност. 

5.2.  При реализиране на своите правомощия Договарящият орган, упълномощените от него 

лица, Управляващият орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, 

Сертифициращият орган, Бенефициентът и Европейската комисия спазват изискванията 

за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията 

№ 1828/08.12.2006 г. и приложимото национално законодателство. 

Член 6 – Визуална идентификация 

6.1.  Бенефициентът се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че 

проектът се финансира или съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. 

Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за 

информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и приложение I към чл. 9 от Регламент на 

Комисията  № 1828/2006. 

6.2.  Бенефициентът следва да упомене финансовия принос, предоставен от Европейския фонд 

за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, 

във вътрешни и годишни доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението 

на дадена операция (включително сертификати за участие и други сертификати) и при 

всякакви контакти със средствата за осведомяване. Когато това се изисква съгласно чл. 8 

от Регламент на Комисията       № 1828/2006, той следва да използва логото на ЕС и 

логото на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и 

да е средство за осведомяване, в това число и интернет, трябва да съдържа следното 

заявление:  
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“Този документ 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 < наименование на Бенефициента > и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

6.3  Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и 

семинари, Бенефициентът е длъжен да уточни, че проектът е получил финансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

6.4.  Бенефициентът упълномощава Договарящия орган, упълномощените от него лица, 

националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото 

наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, 

максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на допустимите 

разходи по проекта, съгласно предвиденото в чл. 3 от договора.  

Член 7 – Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване 

7.1. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална 

собственост върху резултатите от проекта, докладите и други документи, свързани с 

него, възникват и принадлежат на Бенефициента. 

7.2.  Независимо от разпоредбите на член. 7.1 и при спазване на разпоредбата на член 5 , 

Бенефициентът предоставя на Договарящия орган, упълномощените от него лица, 

Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено и 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 

одитори правото да ползват свободно и съобразно обхвата на проверката всички 

документи, свързани с проекта, независимо от формата им, при условие, че с това не се 

нарушават съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост. 

7.3.  Когато седалището на Бенефициента не е в страната, където се изпълнява проектът и ако 

в договора не е предвидено друго, най-късно до края на срока за изпълнение на проекта 

оборудването, превозните средства и активите, закупени със средства от бюджета на 

проекта, трябва да се прехвърлят на местните партньори на Бенефициента или на 

целевата група по проекта. Копия от документите за прехвърляне на превозните средства, 
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оборудването и активите се прилагат към финалния отчет. Такива документи се 

съхраняват за целите на контрола във всички останали случаи. 

Член 8 – Изменение на договора 

8.1. Договорът за безвъзмездна финансова помощ, вкл. приложенията към него, може да бъде 

изменян по взаимно съгласие на страните като за целта се подписва допълнително 

споразумение. Бенефициентът може да представи искане за изменение на договора за 

безвъзмездна финансова помощ на вниманието на Договарящия орган в едномесечен 

срок преди датата на влизане в сила на исканото  изменение, освен ако са налице особени 

обстоятелства, надлежно обосновани от Бенефициента и приети от Договарящия орган. 

Договарящият орган си запазва правото да откаже исканото от Бенефициента изменение 

на договора. Договорът за безвъзмездна финансова помощ може да бъде изменян по 

взаимно съгласие на страните, като в случаите на: 

 

а) При промяна на първоначалните стойности на бюджетните редове, когато се извършва 

преразпределение на средствата в бюджета на проекта, водещо до увеличаване или 

намаляване с повече от 15% на договорените в бюджета стойности по бюджетни раздели, 

както и разделянето и окрупняването на бюджетни редове (видове разходи), 

бенефициентът няма право да приложи изменението преди да бъде одобрено от 

Договарящия орган и да бъде сключено допълнително споразумение.  

б) При промяна на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, в случаите, в 

които срока за изпълнение на проекта не е по-дълъг от максимално предвидения в 

Насоките за кандидатстване, бенефициентът няма право да приложи изменението преди 

да бъде одобрено от Договарящия орган и да бъде сключено допълнително споразумение. 

в) При промяна на правния статут и законния представител, Бенефициентът има право да 

приложи изменението, за което незабавно уведомява Договарящия орган. В случай на 

одобрение от страна на Договарящия орган, се изготвя и подписва допълнително 

споразумение. Договарящият орган има право да не одобри промяната, ако се нарушават 

условията на чл. 8.5 “б” от настоящите Общи условия, за което уведомява Бенефициента. 

Ако не бъде постигнато съгласие между страните, договорът за безвъзмездна финансова 

помощ се прекратява съгласно чл. 11.2 от настоящите Общи условия. 

8.2.  Бенефициентът следва да уведоми Договарящия орган без да е необходимо подписването на 

допълнително споразумение при промяна на следните обстоятелства:    

 а)  Промяна на банкова сметка; 
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 б) Промяна на обслужващ/и одитор/и; 

 в) Промяна в Плана за действие за изпълнение на проекта, когато изменението не води 

до промяна на периода и начина на отчитане на отделните етапи (в случаите, в които 

за изпълнението на проекта са предвидени ключови етапи и неизпълнението на един 

ключов етап не позволява преминаване към друг ключов етап или изпълнението води 

до негативен резултат, който не обосновава преминаване към следващия етап) при 

изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ, както и не води до 

промяна на бюджета, дейностите и срока на договора за безвъзмездна финансова 

помощ. Договарящият орган има право да не одобри промяната ако се нарушават 

условията на чл. 8.5 от настоящите Общи условия; 

г) Промяна, която не засяга основната цел на проекта, и финансовият ефект от нея се 

ограничава до прехвърляне на средства в рамките на един бюджетен раздел или до 

прехвърляне от един бюджетен раздел/и в друг/и, като отклонението е не повече от 

15% от първоначално договорения размер на бюджетните  раздели. Договарящият 

орган има право да не одобри промяната ако се нарушават условията на чл. 8.5 от 

настоящите Общи условия; 

 д) Промяна на име, адрес за кореспонденция, седалище и/или адрес на управление      

на Бенефициента. Бенефициентът има право да приложи изменението за което 

незабавно уведомява Договарящия орган. Договарящият орган има право да не одобри 

промяната ако се нарушават условията на чл. 8.5 от настоящите Общи условия, за 

което уведомява Бенефициента. 

 

8.3.  В случаите по чл. 8.2. Бенефициентът има право да приложи изменението за което 

задължително уведомява Договарящия орган писмено. Договарящият орган си запазва 

правото да не приеме направеното изменение ако: 

- Изменението по вид не е сред изброените в чл. 8.2; 

- Липсва писмено уведомление за прилагането на изменението; 

- Нарушават се условията на чл. 8.5 от настоящите Общи условия; 

- Не е добре обоснована необходимостта от извършването му. 

 

8.4. В случаите по чл. 8.2 Бенефициентът има право да приложи изменението, в случай, че 

Договарящият орган не е възразил срещу предложените промени в срок от 15 работни 

дни от получаване на писменото уведомление.  

8.5. Недопустими са следните промени: 
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а) Промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения 

процент и размер, предвидени в чл. 3 от договора за безвъзмездна финансова помощ, 

и/или водещи до превишаване на средствата по бюджетни раздели, за които има 

определен размер в нормативен акт, в акт на правото на Европейския съюз или в 

съответните насоки за кандидатстване; 

б) Промени, които поставят под въпрос постигането на основната цел и планираните 

резултати на проекта и имат за цел или като резултат внасяне на изменения в договора за 

безвъзмездна финансова помощ, които биха поставили под въпрос решението за 

отпускане на безвъзмездната финансова помощ или биха представлявали нарушение на 

принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават условията, заложени в 

насоките за кандидатстване, и приложимата нормативна уредба към съответната 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Член 9 – Прехвърляне на права и задължения по договора 

9.1.    Правата и задълженията по договора не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на 

трето лице без предварително писмено одобрение от Договарящия орган. 

Член 10 – Удължаване, спиране, извънредни обстоятелства и краен срок на Договора  

10.1. Бенефициентът е длъжен да уведоми незабавно Договарящия орган и/или 

упълномощените от него лица за възникването на обстоятелства, които могат да 

възпрепятстват или забавят изпълнението на проекта. Бенефициентът може да поиска 

удължаване на срока за изпълнение на проекта не по-късно от един месец преди 

изтичането му, при условие, че срокът не излиза извън рамките за изпълнение на 

операцията по Оперативната програма и в съответствие с предвиденото в чл. 8 от 

настоящите Общи условия. Искането трябва да бъде мотивирано и придружено от всички 

обосноваващи го доказателства, необходими за вземане на решение за изменение на 

договора. 

10.2. Бенефициентът може да спре временно изпълнението на проекта изцяло или отчасти, ако 

възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му твърде трудно 

или рисковано, при условие, че срокът не излиза извън рамките за изпълнение на 

съответната операция по Оперативната програма и в съответствие с предвиденото в чл. 8 

от настоящите Общи условия. Бенефициентът следва да уведоми незабавно Договарящия 

орган и/или упълномощените от него лица за това, като приложи цялата необходима 

информация.  

Всяка от страните може да прекрати договора в съответствие с чл. 11.1. Ако договорът не 

е прекратен, Бенефициентът е длъжен да направи необходимото, за да намали до 
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минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови, щом обстоятелствата 

позволят това, както и да уведоми незабавно Договарящия орган и/или упълномощените 

от него лица за тези свои действия.  

10.3. Договарящият орган и/или упълномощените от него лица могат да изискат от 

Бенефициента да спре временно изпълнението на проекта в цялост или отчасти, ако 

възникнат извънредни обстоятелства, включително при съмнение за нередност/и, които 

правят продължаването му твърде трудно или рисковано.  

Всяка от страните може да прекрати договора в съответствие с член 11.1. Ако договорът 

не е прекратен, Бенефициентът е длъжен да направи необходимото, за да намали до 

минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови, щом обстоятелствата 

позволят това, с предварително писмено одобрение от страна на Договарящия орган. 

10.4. Срокът на изпълнение се удължава с толкова време, колкото е изгубено при временното 

спиране на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в 

договора, необходими за адаптиране на проекта спрямо новите условия за изпълнение. 

10.5. Извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, 

което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни 

задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или 

небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или 

служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.  

а) Извънредно обстоятелство не представляват недостатъци в оборудването или 

материалите или закъснения в предоставянето им, трудови спорове, стачки или 

финансови затруднения.  

Страните не отговарят за нарушение на задълженията си по договора, ако не са в 

състояние да ги изпълняват поради възникване на извънредно обстоятелство.  

б) Без да се засягат разпоредбите на членове 11.2, 11.3 и 11.6 от настоящите Общи 

условия, страната, засегната от извънредно обстоятелство, е длъжна да уведоми 

незабавно другата страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи 

характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, 

както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на 

възможните вредни последици. 

10.6.  Задълженията на Договарящия орган към Бенефициента за всички неизвършени 

плащания по договора са невалидни в случаите по чл. 93 от Регламент на Съвета № 

1083/2006, като договорът се прекратява на основание чл. 11 от настоящите Общи 

условия. Бенефициентът носи риска от ненавременно представяне на исканията за 
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сертифициране на разходите. Договарящият орган уведомява в писмен вид Бенефициента 

за изтичането на срока по чл. 93 от Регламент на Съвета № 1083/2006 най-малко 6 месеца 

преди изтичането му.  

Член 11 – Прекратяване на договора 

11.1. Ако някоя от страните счита, че договорът повече не може да се изпълнява ефективно, тя 

следва да се обърне за съгласуване към другата страна. Ако страните не постигнат 

споразумение за разрешаване на проблема, всяка от тях има право да прекрати договора с 

едномесечно писмено предизвестие, без задължение за изплащане на обезщетение, освен 

в случаите, в които Бенефициентът дължи предоставени му средства от безвъзмездната 

финансова помощ, които не са сертифицирани по надлежния ред.  

11.2. Договарящият орган има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща 

каквито и да било обезщетения,  в случай, че Бенефициентът: 

а) е обявен в несъстоятелност, или спрямо него е открито производство по 

несъстоятелност или се намира в производство по ликвидация, ако се управлява от 

назначен от съда синдик, ако е сключил споразумения с кредиторите си за погасяване на 

задълженията си към тях, ако е преустановил дейността си или е в подобно положение, 

произтичащо от аналогична процедура, предвидена в националното законодателство; 

б) е осъден с влязла в сила присъда или му е наложено административно наказание с 

влязло в сила наказателно постановление за престъпление или административно 

нарушение, свързано с професионалната му дейност, или е извършил виновно тежко 

нарушение на професионалните си задължения, доказано по надлежния ред; 

в) извърши промяна в правно-организационната си форма или преобразуване, освен ако 

Договарящият орган не е изразил писмено съгласие да продължи договорните отношения 

с новото или преобразуваното юридическо лице, съгласно чл. 8.5 от настоящите Общи 

условия. 

11.3. Договарящият орган има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща 

каквито и да било обезщетения, в случай на нередност
5
 от страна на Бенефициента, като в 

следните случаи: 

a) неоснователно неизпълнение на някое от задълженията си по договора и/или 

приложенията към него и продължава да не ги изпълнява или не представя 

                                                           
5 всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от стопански субект, което е имало 

или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством 

намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или 
посредством извършването на неоправдан разход. 
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задоволително обяснение в срок от 5 работни дни след изпращането на писмено 

уведомление от страна на Договарящия орган; 

б) подозрение в измама
6
 съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни 

организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите 

интереси на Европейските общности. Това условие се отнася и до партньорите, 

изпълнителите и представителите на Бенефициента;  

в) неспазване на разпоредбите на членове 2, 9 и 14 от настоящите Общи условия; 

г) деклариране на неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната финансова 

помощ, предмет на договора, или представи отчети с невярно съдържание; 

д) установено нарушение на разпоредбите на чл. 4 от настоящите Общи условия. 

11.4.   При условията на чл. 11.2 и чл. 11.3 от настоящите Общи условия, Договарящият орган 

може да прекрати договора и при настъпване на срока по чл. 93 от Регламент на Съвета 

№ 1083/2006. 

11.5.   Договарящият орган има право да прекрати договора без предизвестие и без да дължи 

обезщетение и в случаите, когато основанията по чл. 11.2 “б”, и чл. 11.3 от настоящите 

Общи условия са налице спрямо лицата, които са овластени да представляват 

Бенефициента или партньора и са вписани в търговския регистър или в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива в учредителния акт, 

когато тези обстоятелства не подлежат на вписване, когато Бенефициентът е юридическо 

лице.  

11.6.   В случай на прекратяване на договора, с изключение на случаите по чл. 11.3 “б” и “г” от 

настоящите Общи условия, Бенефициентът има право да получи, след мотивирано 

решение на Договарящия орган, само такава част от безвъзмездната финансова помощ, 

която е сертифицирана по надлежния ред, отговаря на изпълнената част от проекта, като 

се изключват разходите, свързани с текущи ангажименти, които следва да бъдат 

изпълнени след прекратяването на договора. За тази цел Бенефициентът следва да 

представи искане за плащане и финален отчет в съответствие с чл. 2 и чл. 13 от 

настоящите Общи условия. 

                                                           
6 относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно 

теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от 

или от името на Европейските общности, 
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат, 

- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,  

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 
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11.7.   В случай на неправомерно прекратяване на договора от страна на Бенефициента  и в 

случаите, предвидени в чл. 11.2 и чл. 11.3 от настоящите Общи условия, Договарящият 

орган може да изиска изцяло или частично възстановяване на вече изплатените суми от 

безвъзмездната финансова помощ, съразмерно с тежестта на нарушенията, като даде на 

Бенефициента  възможност да изложи позицията си. 

11.8.  Преди или вместо да прекрати договора по силата на разпоредбите на този член, 

Договарящият орган има право да вземе предпазни мерки, които се изразяват във 

временно прекратяване на плащанията без предизвестие. 

11.9.  Настоящият договор се прекратява автоматично, ако в срок от три години след 

подписването му по него не са направени никакви искания за плащания. 

Член 12 – Допустими разходи 

Без да противоречи на разпоредбите на Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г., 

Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета № 1080/2006 г., както и на Постановление № 62/21.03.2007 г. на Министерския 

съвет и Постановление № 236/27.09.2007 г. на Министерския съвет, за да бъдат признати 

за допустими по проекта, разходите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в 

Насоките за кандидатстване по настоящата схема за финансиране.  

Член 13 – Плащания и лихви върху просрочени плащания 

13.1.   Договарящият орган извършва плащанията в съответствие с предвиденото в чл. 4 от 

договора.  

13.2.   За всички отчети и документи, представени в съответствие с чл. 2 от настоящите Общи 

условия, представляващи основание за плащане, Договарящият орган и/или 

упълномощените от него лица се произнасят при спазване условията на ПМС № 179/2010 

г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, като уведомява/т за 

това писмено бенефициента,  

а) Договарящият орган и/или упълномощените от него лица могат да спрат срока за 

произнасяне по дадено искане за плащане/отчет, като уведомят писмено Бенефициента, 

че искането/отчетът не може да бъде одобрен и са необходими разяснения, корекции 

и/или допълнителна информация. В такива случаи Договарящият орган и/или 

упълномощените от него лица могат да изискат разяснения, корекции и/или 

допълнителна информация, които трябва да бъдат представени в срок от 10 работни дни 
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от получаване на искането от страна на Бенефициента. След получаване на изисканите 

разяснения, срокът за произнасяне по искането/отчета продължава да тече от датата, 

следваща датата, на която е получена изисканата информация. 

б) В случаите, когато се извършват допълнителни проверки (включително проверки на 

място), при които от Бенефициента не се изискват допълнителни разяснения, корекции 

или допълнителна информация, срокът за преглед и одобрение на искането/отчета спира 

да тече до приключване на проверката, но за не повече от 10 работни дни, за което 

Договарящият орган и/или упълномощените от него лица уведомяват писмено 

Бенефициента. В случай, че за вземането на решение от страна на Договарящия орган 

и/или упълномощените от него лица е необходимо становище от друг орган, срокът за 

вземане на решение се удължава с нормативно определения срок за издаване на 

съответния документ. Срокът за преглед и одобрение на отчета продължава да тече от 

датата на изпращане на уведомлението до Бенефициента за приключване на проверката 

от страна на Договарящият орган и/или упълномощените от него лица. 

в) При случаи на установени нередности или данни за такива, Договарящият орган и/или 

упълномощените от него лица имат право да спрат плащанията до изясняване на 

обстоятелствата, свързани с нередността, за което уведомяват писмено бенефициента. 

г) Настоящите срокове не се прилагат по отношение на отчетите, за които 

Управляващият орган е изискал допълнителни разяснения, корекции, информация и/или 

проверки, при извършване на верификация от негова страна, в случаите, когато 

Междинното звено е Договарящ орган. 

13.3.  Бенефициентът има право да подаде възражение в рамките на 5 работни дни, придружено 

с доказателства, срещу решението на Договарящия орган за непризнаване на разходите. 

За произнасяне по възражението и разглеждане на представените нови доказателства се 

прилагат условията на чл. 13.2 от настоящите Общи условия.  

13.4.   Сроковете за извършване на плащанията, предвидени в чл. 4 от договора, изтичат в деня 

на нареждането на сумата от банковата сметка на Договарящия орган по банковата 

сметка на Бенефициента. Без да се накърнява правилото на чл. 11.8 от настоящите Общи 

условия, Договарящият орган и/или упълномощените от него лица имат право да спрат 

този срок, като уведомят Бенефициента, че искането за извършване на плащане е 

неприемливо поради факта, че заявената сума е недължима или поради това, че не са 

представени подходящи разходооправдателни документи, или защото намират за 

необходимо да предприемат допълнителни проверки, вкл. проверки на място, за да се 

уверят, че посочените разходи са допустими. Срокът за плащане започва да тече отново 

от датата, на която е регистрирано правилно съставено искане за извършване на плащане. 
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13.5.  След изтичането на посочения в чл. 13.4 от настоящите Общи условия срок, ако 

забавянето е от страна на Договарящия орган, Бенефициентът има право да предяви иск 

за изплащане на обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за 

периода на просрочието.  

13.6.  Доклад за външен одит на документацията по проекта, изготвен от регистриран одитор, 

се прилага към искането за междинно/окончателно плащане. Одиторът проверява дали 

декларираните от Бенефициента разходи са действително направени и платени, точни и 

допустими в съответствие с договора, и изготвя доклад за заверка на разходите, 

съответстващ на образец, предоставен от Договарящия орган.  

            Бенефициентът предоставя на одитора пълен достъп, съгласно чл. 14.5 от настоящите 

Общи условия. 

            Докладът, изготвен от регистриран одитор, придружаващ искането за окончателно 

плащане, обхваща всички разходи, извършени при изпълнение на договора. 

13.7.  Сумите, изплащани от Договарящия орган, се превеждат в банкова сметка на 

Бенефициента, посочена във формуляра за финансова идентификация съгласно образец 

на Договарящия орган. 

13.8.  Договарящият орган извършва плащанията в лева, съобразно разпоредбите на  договора.  

13.9.  Всички лихви по банковата сметка на Бенефициента, открита само за целите на проекта и 

посочена във формуляра за финансовата идентификация, или евентуални приходи и/или 

други печалби, генерирани по време на изпълнението на проекта, натрупани върху 

средства, изплатени от Договарящия орган на Бенефициента, се описват във финалния 

отчет и се приспадат от окончателното плащане до размера на дължимата сума или се 

възстановяват на Договарящия орган, в случаите, когато ги надхвърлят.  

Член 14 – Счетоводни отчети и технически и финансови проверки 

14.1.   Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, 

отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и 

счетоводно отчитане. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна 

система на Бенефициента или допълнение към тази система. Тези системи следва да се 

прилагат в съответствие със националното законодателство.  

.   Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно 

идентифициране и проверка като за изпълнението на проекта се обособи отделна 

счетоводна аналитичност.  
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14.2.  В случаите, когато Бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по договора 

схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да открие и поддържа 

отделна банкова сметка или отделна партида към наличната му банкова сметка само за 

нуждите на проекта като гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат 

проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи 

лесното идентифициране и проследяване на  разходите до и в счетоводните му системи. 

Счетоводните отчети трябва да съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, 

изплатени от Договарящия орган. 

14.3.   Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в отчетите, предвидени в чл. 2, 

отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на 

сроковете за съхранение на документацията, съгласно чл. 14.6 

14.4.  Бенефициентът е длъжен да допуска Договарящия орган, упълномощените от него лица, 

Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 

одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.6, да проверяват, посредством проучване 

на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат 

пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, 

приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, 

свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три 

години след приключването на оперативната програма в съответствие с изискванията на 

Регламент 1083/2006 на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, 

следствени или съдебни производства. 

а) Освен указаното в чл. 14.4, Бенефициентът е длъжен да допусне Договарящия орган, 

упълномощените от него лица, Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган 

е Междинно звено, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки 

съгласно чл. 13.6, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с 

процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на 

финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и 

приложимото национално законодателство. 

б) За тази цел Бенефициентът се задължава да предостави на служителите или 

представителите на Договарящия орган, упълномощените от него лица, Управляващия 

орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори, извършващи 
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проверки съгласно чл. 13.6, достъп до местата, където се осъществява проектът, в това 

число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази 

данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи 

всичко необходимо, за да улесни работата им. Тези документи включват фактури, 

справки за отработени дни, както и всички останали документи и бази данни, свързани с 

финансово-техническото управление на проекта, като тръжна документация относно 

процедурите провеждани от Бенефициента във връзка с изпълнението на проекта, оферти 

от кандидати в процедурите, документи, свързани с процедури по оценка, договори с 

изпълнители, счетоводна документация, ведомости за заплати, кореспонденция с 

Договарящия орган и/или упълномощените от него лица, платежни документи, приемо-

предавателни протоколи и др. Достъпът, предоставен на служителите или 

представителите на Договарящия орган, упълномощените от него лица, Управляващия 

орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, извършващи проверки 

съгласно чл. 13.6, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на 

публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно 

място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът 

следва да уведоми Договарящия орган и/или упълномощените от него лица за точното им 

местонахождение.  

 В случай че Бенефициентът не представи оригинали или приемливи копия от 

горепосочените документи при поискване от страна на лицата по чл. 7, това е основание 

за искане от страна на Договарящия орган за възстановяване на безвъзмездната помощ. 

14.5.   Бенефициентът гарантира, че правата на Договарящия орган, упълномощените от него 

лица, Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните 

одитори, извършващи заверки съгласно чл. 13.6 да извършват одити, проверки и 

проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с 

еднакви правила и по отношение на неговите партньори и подизпълнители. Когато 

партньор или подизпълнител на Бенефициента е международна организация, се прилагат 

споразумения за проверки, сключени между тази организация и Европейската комисия. 

14.6.    Срокът за съхранение на документите по чл. 14. е три години след приключването на 

оперативната програма в съответствие с чл. 90 от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. 

Договарящият орган се задължава да уведоми Бенефициента относно изтичането на 

срока. 
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Член 15 – Окончателен размер на финансирането, предоставено от Договарящия 

орган 

15.1.  Общата сума, която Договарящият орган ще изплати на Бенефициента, не може да 

надвишава максималния размер на помощта, предвиден в чл. 3 от договора. 

15.2.  Бенефициентът приема, че безвъзмездната финансова помощ не може при никакви 

обстоятелства да му носи печалба и трябва да бъде ограничена до сумата, необходима за 

възстановяване на приходите и разходите по проекта след приспадане на генерираните 

при изпълнение на проекта приходи. Под печалба се разбира превишаването на 

приходите над разходите по конкретния проект към момента на подаване на искането за 

окончателно плащане. Прихващане може да бъде извършено и при декларирани и 

доказани приходи при междинните плащания.  

15.3.   Размерът на безвъзмездната финансова помощ по договора е дължим до размера на 

верифицираните допустими разходи по чл. 12 от настоящите Общи условия, като от тях 

се приспадне натрупаната лихва върху преведените авансови плащания. Извършените от 

Бенефициента недопустими разходи не подлежат на възстановяване. 

15.4.   В допълнение и без да се засягат правата за прекратяване на договора в съответствие с 

член 11.2 и 11.3, Договарящият орган може, с надлежно мотивирано решение, ако 

Проектът не е изпълнен или е изпълнен незадоволително, частично или със закъснение, в 

съответствие с Насоките за кандидатстване, да намали първоначално предвидения размер 

на безвъзмездната финансова помощ съразмерно на действително изпълнената част от 

Проекта при условията на настоящия договор. 

Член 16 – Възстановяване 

16.1.  Бенефициентът се задължава да възстанови на Договарящия орган всички средства, 

включително натрупаната върху тях лихва, платени в повече от сертифицираните 

разходи, както и в случаите по чл. 11 от настоящите Общи условия, в двуседмичен срок 

от получаването на покана за доброволно връщане на суми. 

16.2.  В случай, че Бенефициентът не възстанови дължимите суми в срока, определен в чл. 16.1 

от настоящите Общи условия, Договарящия орган уведомява Националната агенция за 

приходите за необходимостта от предприемане на действия по принудителното им 

събиране съгласно реда, предвиден в българското законодателство. Договарящият орган 

има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода 

на просрочието, увеличена с размера на лихвата, дължима от датата на извършване на 

плащането от договарящия орган по банковата сметка на Бенефициента, посочена във 

формуляра за финансова идентификация.  
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16.3.  Сумите, подлежащи на възстановяване от Бенефициента, могат да бъдат прихванати от 

всякакви суми, дължими от Договарящия орган на Бенефициента. Тази разпоредба не 

накърнява правото на страните да договорят разсрочено плащане.  

16.4.  Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Договарящия орган, са 

изцяло за сметка на Бенефициента. 

Член 17 – Приложим закон и уреждане на спорове 

17.1.  По отношение на настоящия договор се прилага законодателството на Република 

България. 

17.2.  Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали 

между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок 

от 5 работни дни на искане на другата страна за  уреждане на възникнал спор по взаимно 

съгласие. След изтичането на този срок, или ако опитите за уреждане на спора не са 

довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от 

страните може да уведоми писмено другата, че смята процедурата за неуспешна. 

 

 


