СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, 26.08.2019 година, в град София, между:

1. Институт по органична химия с Център по фитохимия - Българска академия на
науките (ИОХЦФ-БАН)
2. Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ - Българска
академия на науките (ИЕЕС-БАН)
3. Институт по обща и неорганична химия - Българска академия на науките (ИОНХБАН)
4. Институт по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов“ - Българска академия
на науките (ИМК-БАН),
всичките ПАРТНЬОРИ в настоящото споразумение, като възложители на основание чл.
5, ал. 2, т.14 от ЗОП,
се сключи настоящото споразумение, с което страните уреждат вътрешните си отношения,
във връзка със съвместното възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали,
използвани за разработка на чисти технологии“ в частта по обособена позиция 1 с предмет
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за измерване на
адсорбирани газове и работа под вакуум - определяне на специфична повърхност, обем,
разпределение и размер на пори“ (обособена позиция 1), относно всички организационни,
технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на
договора и разпределението на доставката предмет на обособена позиция 1.
СТРАНИТЕ ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:
А/ Страните по настоящото споразумение изпълняват проект № BG05M2OP001-1.001-0008
за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
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Б/ Съгласно одобрения за финансиране проект, е предвидено страните по настоящия договор
да закупят и придобият в съсобственост апаратурата, по обособена позиция 1, при следните
квоти на финансиране (съответно следните квоти на собственост):
ИОХЦФ-БАН: 46.298 %;
ИЕЕС-БАН: 23.149 %;
ИОНХ-БАН: 15.433 %;
ИМК-БАН: 15.120 %
В) В проекта за всеки от партньорите е определен бюджет за придобиване на съответната
част от апаратурата като максималната цена за придобиване на посочената апаратура е в
размер на 107 995,18 лева без ДДС.
И ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
Чл.1.(1) Страните се споразумяват да проведат съвместно възлагане на обществена поръчка
с предмет “ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за
характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии“ в частта по
обособена позиция 1 с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
научна апаратура за измерване на адсорбирани газове и работа под вакуум определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори“.
(2) Процедурата по възлагане ще се проведе от ИОХЦФ-БАН, а всяка от страните по
настоящото споразумение съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОП ще отговаря за изпълнението на
задълженията си по ЗОП във връзка с възлагането на обособена позиция 1.
(3) С настоящото споразумение, при съблюдаване на задълженията на всяка страна по
основния договор за партньорство, страните по споразумението предоставят на ИОХЦФБАН пълномощия за изпълнение на техническите дейности по провеждане на
горецитираната процедурата, като ИОХЦФ-БАН представлява едновременно себе си и
другите възложители, страни по настоящото споразумение при възлагането на обособена
позиция 1.
Чл.2. С настоящото споразумение Директорите на ИЕЕС-БАН, ИОНХ-БАН, ИМК-БАН
упълномощават ИОХЦФ-БАН да извърши от името и за сметка на всички останали
институти всички правни и фактически дейности по откриването, провеждането и
възлагането на посочената в предходния член открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква
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“б“ от ЗОП в частта по обособена позиция 1.
Чл.3. Всяка страна по споразумението се задължава да изпълнява стриктно задълженията,
разписани в ЗОП и в Договора за партньорство, както и в настоящото споразумение,
свързани с подготовката, планирането, управлението и изпълнението на обществената
поръчка по обособена позиция 1.
Чл.4. Провеждането на процедурата по обособена позиция 1 ще се извърши от ИОХЦФБАН като организатор на процедурата за избор на изпълнител за доставка при спазване на
следните условия:
1. ИОХЦФ-БАН, изготвя документацията, в т.ч. техническата спецификация и
методиката на оценка съвместно с представители на партньорите.
2. Окончателното одобряване на документацията се извършва с писмо, изпратено от
партньорите в това споразумение до Директора на ИОХЦФ-БАН.
3. Партньорите в настоящото споразумение се задължават да оказват пълно съдействие
при провеждане на обществената поръчка, сключването и изпълнението на договора
по обособена позиция 1, вкл. с предоставяне на документи, експерти, становища,
необходими дейности, и т.н.
4. Процедурата се обявява след като документацията е одобрена от Директорите на
всички партньори. Решението и обявлението за обществената поръчка и
документацията за участие ще бъдат подписани само от Директора на ИОХЦФ-БАН
и решението и обявлението ще бъдат публикувани в Регистъра на обществените
поръчки в АОП под партидния номер на ИОХЦФ-БАН.
5. ИОХЦФ-БАН се задължава да уведомява страните по настоящото споразумение за
получени искания за разяснение по условията на обществената поръчка по обособена
позиция 1.
6. Електронна преписка по чл. 36а, ал. 2 от ЗОП за обществената поръчка ще бъде
създадена и поддържана в Профила на купувача на Интернет сайта на ИОХЦФ-БАН:
http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura_7_2019/,
a всички останали партньори, участващи в поръчката се задължават да публикуват на
Интернет сайтовете си в Профил на купувача съобщение за провежданата поръчка с
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приложен линк към електронната ѝ преписка в Профила на купувача на ИОХЦФБАН.
7. ИОХЦФ-БАН организира провеждането на обществената поръчка. Провеждането на
процедурата, разглеждането и оценката на офертите ще се осъществи от комисия,
определена със заповед на Директора на ИОХЦФ-БАН, като всеки от партньорите
трябва да предложи поне по един свой представител за участие в комисията.
8. Решението за избор на изпълнител ще бъде подписано от Директора на ИОХЦФБАН.
9. След избора на Изпълнител по обществената поръчка, договорът с избрания
изпълнител се сключва от Директора на ИОХЦФ-БАН.
10. Директорът на ИОХЦФ-БАН се задължава да уведоми незабавно всички партньори в
случай на обжалване на решения, други актове, действия или бездействия във връзка
с процедурата по обособена позиция 1.
11. Партньорите по споразумението се задължават да поемат, съобразно квотите си на
финансиране, посочени в т.14 на чл. 4 от настоящото споразумение, направените от
ИОХЦФ-БАН разноски по производствата по обжалване, които включват разходи за
адвокатско възнаграждение, държавни такси, други разноски направени в
производството /напр. за вещи лица и др./, както и да покрият съобразно посочените
квоти разноските, които са присъдени в тежест на ИОХЦФ-БАН.
12. Партньорите в споразумението се задължават да поемат финансова отговорност,
съобразно квотите си на финансиране, посочени в т.14 на чл. 4 от настоящото
споразумение, за наложени финансови корекции по обособена позиция 1 и при
условията на чл. 13, ал. 1 от договора за партньорство към проект Проект
BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
13. ИОНХ-БАН обезпечава финансово цялостното изпълнение на ОП по обособена
позиция 1 като координатор на проекта и участник по изпълнение на обособена
позиция 1 на настоящата ОП.
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14. Необходимите средствата за изпълнение и плащане по договора за обществена
поръчка, сключен от ИОХЦФ-БАН се осигуряват от бюджетите на всеки от
партньорите, съобразно квотата му на финансиране, съгласно основния договор за
партньорство, както следва:
ИОХЦФ-БАН: 46.298 %, бюджетен ред 186
ИЕЕС-БАН: 23.149 %, бюджетен ред 88
ИОНХ-БАН: 15.433 %, бюджетен ред 121
ИМК-БАН: 15.120 %, бюджетен ред 144
15. Средствата за изпълнение и плащане по договора за обществена поръчка по
обособена позиция 1, сключен от ИОХЦФ-БАН се осигуряват от ИОНХ-БАН /от
средствата по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 за създаване на „Национален
център по мехатроника и чисти технологии“ по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, а разплащането с изпълнителя се
осъществява от ИОХЦФ-БАН.
16. ИОХЦФ-БАН след заплащане на дължимите по договора към изпълнителя суми,
издава на всеки от партньорите протокол, съставен съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и данъчните закони за дължимата от него част от разходите,
съобразно квотата му на финансиране и съответно дела в собствеността.
17. Писмено споразумение, с което се изменя или прекратява по взаимно съгласие
договор за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция 1, се съгласува
писмено от всички партньори преди подписването му.
Чл. 5. Научната апаратурата за измерване на адсорбирани газове и работа под вакуум определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и размер на пори е
съсобственост на всеки от Институтите съобразно квотата му на финансиране, съгласно
основния договор за партньорство, както следва:
ИОХЦФ-БАН: 46.298 %
ИЕЕС-БАН: 23.149 %
ИОНХ-БАН: 15.433 %
ИМК-БАН: 15.120 %
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