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Проект 
ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.001-0155-C01/Su-.... 

 
 
Днес,.....................в гр. София, между:  
„ЦИБАЛАБ” ЕООД, със седалище: гр. София,1330, район „Възраждане“,бул.“Акад. Ив. 
Евстатиев Гешов“ №2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 201, с ЕИК:130206384, 
електронен адрес: n_kalatchev@cibalab.com ,представлявано от Недялко Иванов Калъчев, в 
качеството му на управител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  
и  
...................... със седалище и адрес на управление: ....................., с ЕИК ..............., 
електронен адрес: .....................представлявано от ................., в качествотому на 
......................................, наричан по-долу ДОСТАВЧИК от друга страна,  
във връзка с проведената процедура избор с публична покана за възлагане на доставка, с 
предмет: ““Доставка на Автоматизираната система за микробна идентификация, 
базирана на масспектрометрична иновативна технология MALDI-TOF” 
 
се сключи настоящия договор за следното: 
 
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави: 
…………………………………………………………………… – … (……) брой/я, наричано 
по нататък „Доставка“ или „Оборудване“. 
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни предмета на договора съгласно предварително 
заложените изисквания, сроковете и условията съдържащи се в одобрената оферта и 
приложенията към нея (Приложение 1), представляваща неразделна част от настоящия 
договор. 
1.3. Дейностите по този договор включват доставка, инсталиране, въвеждане в 
експлоатация, изпробване в работни условия, гаранционно обслужване на оборудването и 
обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с оборудването. 
1.4. Доставката е в съответствие със заложените параметри в подписания между 
„ЦИБАЛАБ” ЕООД и Управляващия орган Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP002-1.001-0155-C01, по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020. 
1.5. Разходите по транспортирането, обучението и въвеждането в експлоатация на 
оборудването са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
 
2. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
Доставката на оборудването, предмет на договора, трябва да бъде извършена на адрес – 
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гр. София,1330, район „Възраждане“, бул.“Акад. Ив. Евстатиев Гешов““ №2Е, Бизнес 
център „Сердика“ сграда 3, етаж 2 (първи партерен). 
 
3. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Срокът за изпълнение на договора е ........................................, считано от датата на 
подписване на настоящия договор, но не по-късно от крайната дата на изпълнение на 
договора за безвъзмездна финансова помощ (18.01.2018г.).  
 
4. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
4.1. Цената на оборудването е в размер на …… (……………………) лева, без включен 
ДДС, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 1). 
4.2. Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане. 
4.3. Начин на плащане: 
Плащането е авансово в размер на 100% от стойността на договора, дължимо в срок до 10 
(десет) работни дни от датата на подписване на настоящия договор.  
4.4. Цената на оборудването се плаща в лева по банков път по посочената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по-долу банкова сметка: 
Банка: …………………………………… 
BIC: …………………………………… 
IBAN: …………………………………… 
4.5. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактура, като в 
описателната част задължително включва и следният текст: „Настоящата фактура се 
издава във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP002-1.001-0155-C01 /18.01.2017г “ 
4.6. При невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на настоящия договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансово платената сума в срок от 5 
(пет) работни дни, считано от датата на прекратяване на настоящия договор, по посочената 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-долу банкова сметка: 
Банка: …………………………………… 
BIC: …………………………………… 
IBAN: …………………………………… 
 
 
5. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКАТА 
5.1. Качеството на доставката следва да отговаря на параметрите и техническите 
характеристики, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата 
(Приложение 1).  
5.2. Доставката следва да е придружена от подробна инструкция за експлоатация на 
български език, включително и изискванията за сервизно профилактично обслужване, 
пълна документация и сертификати съгласно действащото законодателство в Р. България. 
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6. ПРИЕМАНЕ 
6.1. Приемането на доставката се извършва с двустранен финален приемо-предавателен 
протокол, след извършване на 3-дневна проба за функционалност на доставеното 
оборудване. 
6.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или загуба на оборудването, предмет на 
настоящия договор, преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента 
на приемането на доставката на оборудването, което се удостоверява с двустранен 
финален приемо-предавателен протокол. 
 
7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 да осъществи доставката, инсталирането и въвеждането в експлоатация на 
оборудването, включващо всички дейности, описани в документацията за участие в 
процедурата; 
 да изпълни доставката, инсталирането и въвеждането в експлоатация на 
оборудването качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно 
приложената към договора Оферта (Приложение1); 
 да предостави необходимата техническа документация, съгласно приложената към 
договора Оферта (Приложение1); 
 да извърши предаването на мястото на доставка на оборудването, което се 
удостоверява с двустранен финален приемо-предавателен протокол; 
 да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на три работни дни от подписването на 
този договор изискванията си за инсталиране, въвеждане в експлоатация и изпробване в 
работни условия на оборудването, с цел нужната подготовка на помещенията за 
инсталиране, въвеждане в експлоатация и изпробване в работни условия на оборудването; 
 да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти 
в процеса на изпълнението на договора, ако такива бъдат констатирани, както и да 
изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора; 
 да обучи персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с оборудването; 
 да спазва условията на членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия към 
Договора за безвъзмездна финансова помощ (Приложение 2). 
 
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора; 
 да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор; 
 да получи своевременна информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за графика и условията 
на доставката. 
 
7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
 да заплати цената по договора по реда и при условията в него; 
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 да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му 
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора; 
 да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи; 
 да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовността на помещенията за инсталиране, 
въвеждане в експлоатация и изпробване в работни условия на оборудването съгласно 
изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава помещенията да бъдат 
готови за монтаж, въвеждане в експлоатация и изпробване в работни условия на 
оборудването не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на доставка на оборудването. 
7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
 да оказва текущ контрол при изпълнението на договора; 
 да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без 
отклонение от 
 договореното и без недостатъци. 
 да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на некачествената, непълна или дефектна 
 доставка по реда и в сроковете, определени в този договор. 
 
8. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ 
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира: 
 че оборудването е ново, неизползвано и напълно изправно и отговаря точно на 
заложените в офертата (Приложение 1) технически параметри; 
 че всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените 
материали или изработката. 
8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранционно обслужване на доставеното оборудване, 
предмет на настоящия договор, в срок от …… (………) месеца от подписването на 
финалния приемо-предавателен протокол. 
8.3. При поява на дефекти в срока по предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок от установяването им. 
8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка дефектите/недостатъците на 
оборудването в рамките на гаранционния срок, като в тридневен срок от получаване на 
известието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предходната точка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да го 
уведоми в какъв срок ще отстрани повредата. 
8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява дефекти и да заменя безвъзмездно части, 
които са неизползваеми, в следствие на доказани: дефект в материала или лоша изработка 
приета по време на гаранционният срок, посочен в т.8.2. 
8.6. Времето за реакция при възникнала и сигнализирана повреда по време на 
гаранционния срок е до …… (………) часа в рамките на работната седмица, след 
получаването на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнала повреда, а времето за 
отстраняване на идентифицираната повреда /проблем/ е до .................. (………) часа, 
считано от часа на установяване на повредата/проблема. 
8.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема минимум …… (………) години следгаранционно обслужване 
на оборудването, предмет на настоящия договор. 
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9. НЕУСТОЙКИ И ЛИХВИ 
9.1. В случай на неизпълнение на задълженията си по чл. 7, т. 7.1. от договора в срока по 
чл. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от общата 
стойност по договора. В случай на неизпълнение на задълженията си по чл. 7, т. 7.3. от 
договора в срока по чл. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 0.5% от стойността на оборудването за всяка седмица или частична седмица 
забава, но не повече от 3% от общата стойност по договора. Точното изпълнение в срока 
по чл. 3 се установява с финален приемо-предавателен протокол. При забава на някое от 
плащанията по чл. 4, т. 4.3 с повече от 5 (пет) работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0.5% върху неплатената сума за всеки ден забава, но не повече от 
3% от общата стойност по договора. 
9.2. Независимо от договореното в т. 9.1, всяка от страните може да предяви към другата 
страна и други претенции във връзка с неизпълнение на задължения по този договор в това 
число и в случаите на прекратяването му по чл. 10. 
9.3. Независимо от всичко, указано в този Договор, при никакви обстоятелства някоя от 
страните няма да носи отговорност за обезщетяване на другата за загуба на печалба или 
косвени, специални или последващи щети във връзка с работата си по този договор или 
нарушение по него (включително без ограничение, щети, произтичащи от загуба на 
употреба, загуба на печалба, прекъсване или загуба на бизнес, загубена репутация, загуба 
на приходи и загуба на възможности). Това не се прилага в случай на наранявания, умисъл 
или груба небрежност. Общата отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
този договор или по друг начин, освен в случай на нараняване на лица или увреждане на 
имущество, в никакъв случай няма да надвишава цената, договорена за доставеното 
оборудване. 
9.4.Гаранция за добро изпълнение: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за добро изпълнение за срок до крайната дата на 
изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ - 18.01.2018г. (банкова 
гаранция или депозит по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) в размер на 1 (едно) на сто от 
стойността на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранцията в срок до 5 (пет) 
работни дни от датата на подписване на настоящия договор. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок от пет работни дни от датата на 
подписване на двустранния финален приемо-предавателен протокол. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удовлетворява от гаранцията вземания по лихви и неустойки 
свързани с изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на настоящия договор. 
 
 
10. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Настоящият договор може да бъде прекратен: 
 по взаимно съгласие. 
 всяка от страните може да прекрати настоящия договор по всяко време в случай, че 
другата страна извърши виновно неизпълнение на някое от задълженията си по този 
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договор, което неизправната страна не може да отстрани в рамките на 10 (десет) работни 
дни от получаването на писмено уведомление от изправната до неизправната страна. 
 с изтичане на срока на договора по чл. 3; 
 при окончателното изпълнение на задълженията на двете страни. 
 
11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
11.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила като пожар, 
наводнение, земетресение, война или военни операции от всякакъв вид или когато 
подобни събития директно влияят върху изпълнението на настоящия договор. Никоя от 
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 
информирала другата страна за възникването ѝ. 
11.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
11.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
11.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 
договора. 
11.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
12.1. Комуникацията по този договор се осъществява в писмена форма, като писмената 
форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по и-мейл и чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 
2020 (ИСУН 2020). 
12.2. Страните решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора 
или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване по взаимно съгласие, а при непостигане на такова – страните се съгласяват 
всички спорове произтичащи от или във връзка с изпълнението на настоящия договор, да 
бъдат окончателно уредени съгласно Българския съд. 
12.3. Нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ могат да делегират, да отстъпват 
или да прехвърлят всички или някои от правата или задълженията си по този договор. 
12.4. Изменение на сключения договор се допуска по изключение само след писмено 
съгласуване с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към 
Министерство на икономиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, предоставил безвъзмездната финансова помощ. 
12.5. Настоящия договор се изпълнява според разпоредбите на ПМС №160 от 01.07.2016 г. 
За определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите 
в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на БФП от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове. 
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12.6. Страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички необходими 
мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно Управляващия 
орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен 
конфликт. 
Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на 
функциите по договора за безвъзмездна финансова помощ на което и да е лице, може да 
възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 
политическата и националната принадлежност, икономически интереси или други общи 
интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, 
параграф 1 и чл. 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета. 
12.7. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство 
на икономиката като Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по 
проекта с договор № BG16RFOP002-1.001-0155-C01на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е страна по 
настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в 
следствие неизпълнение на настоящия Договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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. 
12.8. Страните се задължават да запазят поверителност на всички предоставени документи, 
информация или други материали, свързани с Проекта, за срок от три години след 
приключването на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 
12.9. Страните се задължават да спазват правилата за визуална идентификация съгласно 
чл. 6 от Общите условия (Приложение 2) на Договора за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG16RFOP002-1.001-0155-C01на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Договарящия орган. Предприетите 
за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и 
публичност, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
12.10. Условията на членовете 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия, приложение 
към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0155-C01, 
приложими за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в качеството му на бенефициент по Договора за 
безвъзмездна финансова помощ, се отнасят и до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С подписване на 
настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема в цялост посочените условия (Приложение 2 
към договора). 
 
Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните. 
 
КОНТАКТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
гр. София,1330, район „Възраждане“,  
бул.“Акад. Ив. Евстатиев Гешов““ №2Е,  
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Бизнес център „Сердика“, сграда 3, етаж 2, офис 201, 
Тел. 0700 112 42 
e-mail: dokov@cibalab.com 
 
КОНТАКТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
............................................................... 
............................................................... 
тел: .................... 
факс: ................. 
e-mail: ................... 
 
 
 
Лица за контакти при изпълнение на Договора: 
 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Иво Доков 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .................................. 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Одобрена оферта за участие в процедура „Избор с публична покана“-Приложение 1. 
2. Извадка от Общи условия към договора за безвъзмездна финансова помощ- Приложение 
2  
 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ................................ 
/Недялко Калъчев/ 
 
 
 
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................................ 
/................................/ 
 


