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Д О Г О В О Р 

 
Днес ............. година в град Враца на основание чл.101а, ал.1 вр. чл.14, ал.4, 

т.2 вр. чл.101е ЗОП и Заповед №…………….. на Директора на Природо-

математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца между: 
1. Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, със 

седалище и адрес на управление: гр. Враца, бул. “Демокрация“ 18, БУЛСТАТ 
000185517, представлявано от Татяна Василева – директор и Николай Николов – 
главен счетоводител, наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, наричано по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и 
2……………………………………………………………………………………., 

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  
се сключи настоящият договор за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

срещу заплащане доставка на 3 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно 
приложената спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата 
сграда на училището, и доставка на 12 броя лицензи за софтуера за управление на 
класна стая - да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, 
Chromebook, за Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" 

гр.Враца, съгласно приложена към настоящия договор техническо предложение и 
ценово предложение, по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на 
Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-
2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши възложената му съгласно чл.1 от 
настоящия договор доставка в съответствие с представените от него техническо 
предложение и ценово предложение, както и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
представляващи неразделна част от договора. 

(3) Място на изпълнение на поръчката: територията на Р.България – гр. 
Враца, бул. “Демокрация“ 18, Природо-математическа гимназия "Академик Иван 
Ценов" гр.Враца. 

 
ІІ.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
 
Чл.2. (1) Общата цена за изпълнение на предмета на настоящия договор, 

съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на ………….. лв. 
без ДДС или …………… лв. с ДДС. 

(2) В цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на доставката, посочена в чл.1, ал.1 от настоящия договор. 

(3) Цената, посочена в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща 
неразделна част от настоящия договор, е фиксирана/крайна за времето на 
изпълнение на  Договора и не подлежи на промяна.   
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Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, както следва: 
-окончателно плащане – в размер на ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

срок до 5 дни, считано от приемане на изпълненото по договора без забележки 
съгласно подписан приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път 
по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено 
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки преди отстраняване на всички 
недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на 
недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
ІІІ.  ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ 
 
Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на всички дейности по договора е до 

15.12.2015г. включително.  
(2)Приемането на изпълнението на настоящия договор се извършва с 

приемо-предавателен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА 
 
Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по 

настоящия договор с грижата на добър търговец и да извърши доставка на 3 броя 
високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената спецификация, за 
осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, и 
доставка на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да 
поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook, за 
Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, съгласно 
приложена към настоящия договор техническо предложение и ценово 
предложение, по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на 
Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-
2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г. 

(2) Доставката следва да бъде в оригиналната им опаковка и ненарушена 
цялост.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по 
доставката до местоизпълнението. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
собствеността на доставените стоки с приемателно-предавателен протокол. 

Чл.6. (1) Гаранционният срок на доставените 3 броя високоскоростни Wi Fi 
рутери, съгласно приложената спецификация, за осигуряване на качествен 
интернет достъп в цялата сграда на училището, и 12 броя лицензи за софтуера за 
управление на класна стая - да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, 
iOS, Android, Chromebook, е …………….. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва гаранционно обслужване на 
доставените стоки, съгласно условията, посочени в гаранционните карти на 
същите.  
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Чл.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

Чл.8.Изпълнението на настоящия договор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без 
забележки с подписване на приемо-предавателен протокол между страните по 
договора, към който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага и гаранционните карти от 
производителя на доставените стоки. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по 
изпълнението на договора, същите следва да се посочат в приемо-предавателния 
протокол и да се отстранят в посочен в протокола срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
негова сметка. 

 
V.САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.9. В случай на неспазване на задълженията по настоящия договор от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 300 лв.(триста лева) за всяко едно неизпълнение на задълженията си, 
което е надлежно установено с протокол от комисия на Възложителя.  

Чл.10. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 
1.С изтичане на срока и изпълнението му; 
2.С писмено 5-дневно предизвестие от изправната страна до неизправната, 

при неизпълнение на задълженията по договора; 
3.При промени в нормативната база, свързана с предмета на договора, които 

водят до отпадане на неговото основание. 
 
VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.11. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му. 
Чл. 12. (1) Договорът може да бъде изменян само при условията на чл. 43, 

ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 
(2) Измененията на настоящия договор имат действие само ако са направени 

в писмена форма, не противоречат на действащото законодателство и са надлежно 
подписани от или от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Под 
„изменения” се разбира всяко изменение, допълнение, заличаване или заместване. 

Чл.13. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали 
по време на неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на 
непостигане на споразумение – по съдебен ред.  

Чл.14. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и останалите действуващи към 
момента на сключване и изпълнение на договора норми на търговското и 
гражданското законодателство на Република България. 

Чл.15. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с 
изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са 
валидни, ако са подписани от упълномощените лица. 

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с 
настоящия договор се смятат: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                             ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Адрес за кореспонденция:                            Адрес за кореспонденция: 
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………….                                                          гр. Враца,  
………………………………….                      бул. “Демокрация“ 18   
(3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е 

длъжна да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната. 
(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята: 
1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/ 

уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс. 
Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата в 2-дневен срок от сключване на 
настоящия договор. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора за обществена 
поръчка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице 

обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т.1, б.а, б, в, г, д или ал.5 от ЗОП; 
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в 

предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по 

чл. 47, ал. 1, т.1, б.а, б, в, г, д или ал.5 от ЗОП; 
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно 

изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета 
на договора за подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, 
включително в случаите по чл.45а, ал. 6 от ЗОП. 

(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 
офертата подизпълнител, Изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр 
от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с 
доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП. 

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако 
по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т.1, б.а, б, в, 
г, д или ал.5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 
14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов 
договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.45а, ал. 
1 – 5 от ЗОП. 

Чл.17.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за 
обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за 
подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя. 
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(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или 
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора за 
обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като 
получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите 
всички работи, приети по реда на ал. 1. 

(4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2. 
 
Неразделна част от настоящия договор са: техническото предложение и 

ценовото предложение на Изпълнителя и Указанията на Възложителя. 
 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – 

по един за всяка от страните, както следва: 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
…………………………..     …………………………. 
/Татяна Василева/     /……………………../ 
Директор 
 
………………………….. 
/Николай Николов/      
Гл.счетоводител        
 


