
Приложение № 3
Проект!

ДОГОВОР

№ __________/____________2014 г.

Днес, ......................2014 г., в гр. Враца, между:

ПМГ  АКАД.  ИВАН  ЦЕНОВ, БУЛСТАТ  000185517,  със  седалище  и  адрес  на
управление: гр. Враца, бул. „Демокрация” № 18, представлявана от Татяна Илиева Василева –
Директор  и  Николай  Тошев  Николов  –  Гл.  счетоводител,  наричана  по-долу  за  краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

И
.............................................., ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление:

гр. ………, ул. ……………….... № …….., представлявано от ………………......., наричан по-
долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 101е, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки
и утвърден от възложителя Протокол от ........................2014 г., се сключи настоящия договор,
като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:  Доставка на
компютърни конфигурации и  лаптопи  за  нуждите  на ПМГ „Акад.  Иван Ценов”,  гр.
Враца, в съответствие с Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1
и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2, явяващи се неразделна част от настоящия
договор.
(2) Доставката на компютърните конфигурации и лаптопи (наричани по-долу „стоките”) се
осъществява на адрес: гр. Враца, бул. Демокрация № 18.
(3) Възложената задача следва да се изпълни в съответствие с изискванията на действащото
законодателство и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІ. СРОКОВЕ

Чл. 2.  (1) Срок за изпълнение на доставката:  ......... (.................................словом) календарни
дни от подписване на договора, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2). 
(2) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до
изтичането на най-дългия гаранционен срок, съгласно Приложение № 2. 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 3. (1) Общата стойност за изпълнение на доставката по чл. 1 от настоящия договор е в
размер на ....................... лв. (.........................................................словом) без ДДС или .................
лв. (........................................................  словом) с ДДС, съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(Приложение № 2).
(2) Цената по предходната  алинея е за цялостното изпълнение на предмета на договора и
включва всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката, гаранционно обслужване и
всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Чл. 4.  (1) Заплащането се извършва  след  двустранно подписан протокол за приемането на
извършената доставка от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки и  в срок  до 20 работни дни след
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представени  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на  оригинална  фактура,  техническата
документация на стоките (на български език) и гаранционни карти. 
(2) Изплащането  на  дължимата  сума  се  извършва  с  платежно  нареждане  по  банков  път.
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
IBAN:……...................................... ; банков код (BIC): .............................; Банка: .................
Чл. 5. Финансирането на договора е съгласно одобрените от МОН средства по Национална
програма „ИКТ в училище” и съфинасиране от ПМГ „Акад. Иван Ценов”.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.  Да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  изпълни  предмета  на  договора  професионално,
качествено, в определените срокове и без отклонения. 
2. Да дава конкретни указания във връзка с изпълнението на договора, които са задължителни
за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  освен,  ако  противоречат  на  императивни  правни  разпоредби  или  са
технически неосъществими.
3.  Да следи и контролира  изпълнението на  предмета  на  договора чрез  упълномощен свой
представител, без с това да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.  Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се  е  отклонил  от  изискванията  за  доставка  по  раздел  І  от
настоящия  договор,  да  откаже  приемането  на  стоката,  както  и  да  откаже  да  заплати
съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения.
5. Да удържа начислените и предявени неустойки за неизпълнение от дължимото плащане. 
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнение на договора,
съгласно раздел III от настоящия договор.
2. Да  оказва  необходимото  съдействие  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  с  цел  точното,  качествено  и
срочно изпълнение на договореното.
4. Да приеме работата по настоящия договор, в случай че съответства по обем и качество на
неговите изисквания, на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на условията в настоящия договор.
5.  Да  осигури  присъствието  на  свой  представител  за  подписване  на  приемо-предавателен
протокол за извършената доставка. 
6.  Да  уведомява  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  писмено  в  10  (десет)  дневен  срок  (работни  дни)  след
установяване на появили се в гаранционните срокове дефекти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия договор
начин и размер.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката.
3.  Да  иска  приемане  на  доставката,  при  пълно,  точно  и  навременно  изпълнение  на
задълженията си. 
4.  Да  получи  своевременно  информация  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  настъпили  промени  в
условията на дейностите, предмет на поръчката.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.  Да изпълни предмета на настоящия договор професионално, качествено, в съответствие с
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с всички действащите нормативни актове и в срок съгласно
настоящия договор.
2.  Да  предаде  доставката  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  състояние,  отговарящо  на  следните
изисквания:
а) стоките да са нови.
б)  да  предаде  стоките,  окомплектовани  с  необходимите  експлоатационни  документи
(гаранционни карти, ръководства за ползване – на български език и др.);
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3. Да осигури за своя сметка транспорта по доставката до мястото на изпълнение.
4. Да осигури възможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да следи процеса на работа и съгласува с него
предварително всички решения.
5.  В  рамките  на  гаранционния  срок,  да  осигури  ремонта  на  дефектиралата  стока  и
необходимите резервни части,  като всички разходи по отстраняване на дефектите,  както и
транспорта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. Да осигури отстраняването на всички допуснатите по негова вина грешки и пропуски при
изпълнение  предмета  на  договора,  във  възможно  най-кратки  срокове,  без  допълнително
заплащане.
7.  Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна
поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без
предварително  да  е  получил  за  това  писмено  съгласие  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

VI. ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИИ, ГАРАНЦИОННЕН СРОК

Чл. 10. (1) Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се увери, че доставката отговаря на условията на този договор
чрез подписване на приемателно-предавателен протокол.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  откаже  да  приеме  доставката,  когато  тя  не  отговаря  на
горепосоченото изискване.
(3) Всички дефекти възникнали по време на транспортиране и пускане в експлоатация на
стоката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.  11.  (1) Гаранционните  срокове  на  доставените  стоки  започват  да  текат  от  датата  на
подписването  на  приемателно-предавателен  протокол  и  са  съгласно  Офертата  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), както следва:
1. За компютърните конфигурации: ................. - ............ (....................словом) месеца;
2. За лаптопите: ....... - ............ (..............................словом) месеца.
(2) Всички разходи по отстраняване на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок,
включително разходи по транспортиране, ако се налага, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Рекламации  за  скрити  дефекти  или  недостатъци  се  правят  през  целия  период  на
гаранционния срок. 
(4) При поява на дефект, в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в
рамките  до  5  (пет)  работни  дни  от  получаване  на  уведомление от  страна  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да  отстрани  дефекта  и  да  предаде  стоката  на  представител  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изправно техническо състояние.
(5) Ако отстраняването на повредата отнеме повече от 5 (пет) работни дни или, ако по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  лишен  от  правото  си  да  използва  стоката,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за периода до връщане на технически изправната техника
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предостави на същия друга  със същите или по-добри
параметри.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.  12. (1) При неизпълнение  на  задължение  по  настоящия  договор  неизправната  страна
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско
гражданско и търговско законодателство.
(2) При забавено изпълнение на задълженията  по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият дължи неустойка в размер на 1 % (един процент)  от цената на договора, за всеки
просрочен  ден,  но  не  повече  от  20  %  (двадесет  процента)  от  стойността  на  договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати
ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката.
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(3) При  забава  в  плащането  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи  неустойка  в  размер  на  1  % (един
процент)  от цената  на договора,  за  всеки просрочен ден,  но не  повече от  20 % (двадесет
процента) от дължимото. 
Чл. 13. За всяко виновно пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор
задължение,  извън  случаите  по  предходния  член,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  неустойка  в
размер на 1 % (един процент) от стойността на договора. 
Чл.  14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  удовлетворява  претенциите  си  относно  неизпълнението  на
договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по законов ред.
(2) Прилагането на санкциите по предходните членове не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи,  съгласно
действащото законодателство в Република България.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с неговото изпълнение.
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. с писмено 7 (седем) дневно предизвестие от изправната страна за прекратяването му при
неизпълнение на задълженията от друга страна.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му,  не е в състояние да изпълни своите задължения.  В този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от
сключването на договора. 

ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. Настоящият договор може да бъде изменян по изключение, единствено при условията
на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 17. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга
клауза или на договора като цяло.
Чл. 18. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения,  а при не
постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията
на Република България, по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 19. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1: Технически спецификации;
Приложение № 2: Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма и на български език. Съобщенията могат да се изпращат по поща, факс или
електронна поща.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра по един
за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ..........................................
Директор на ПМГ „Акад. Иван Ценов”

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Главен счетоводител
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