ДОГОВОР № 101
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
(препис)
В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора за изпълнение,
съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП.
Днес 25.11.2015 година, в гр.Шумен се сключи настоящият договор между:
1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП (СИДП ДП), вписано в
търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617412, със седалище и адрес на
управление: гр.Шумен 9700, общ.Шумен, обл. Шумен, ул.“Петра” № 1, представлявано от инж.
(заличено)– в качеството си на Директор на предприятието и (заличено) – в качеството си на
ръководител „Финансов отдел” и главен счетоводител на СИДП ДП – гр.Шумен, наричано подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. „ТОПЛИК” ЕООД, в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130358132,
със седалище и адрес на управление: гр. ………, общ. ………, обл. София, ул.„…..” № …,
представлявано от (заличено) – в качеството му на управител на дружеството, наричано по-долу
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, се договориха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и
гаранционно обслужване на стоки – климатици, с първоначален брой 28 (двадесет и осем),
посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, и в
съответствие с изискванията на настоящия договор.
(2) Техническите характеристики на стоките, които следва да достави ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,
са подробно посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част
от настоящия договор.
(3) Климатиците – предмет на настоящия договор, се наричат за по-долу за краткост
„стока“, „доставка“ или „техника“.
(4) Изпълнителят изпълнява доставката и монтажа по предварителна заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ЗАЯВИТЕЛЯ.
(5) „ЗАЯВИТЕЛ” по настоящия договор е всяко ТП „ДЛС/ДГС” към СИДП ДП –
гр.Шумен, както и ЦУ на предприятието. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е също „ЗАЯВИТЕЛ”.
II. КАЧЕСТВО.
Чл. 2. Качеството на стоките по чл. 1 следва да отговаря на техническите изисквания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техническото предложение.
III. ЦЕНА.
Чл. 3. (1) Цената на доставката на първоначалния брой от стоката е 63 898.00 лв. (шестдесет
и три хиляди осемстотин деветдесет и осем лева, нула стотинки), съгласно представеното Ценово
предложение, представляващо неразделна част от договора.
(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на
доставката, монтажа, гаранционното и сервизно обслужване и периодичната годишна
профилактика на климатиците.
(3) Прогнозната стойност на договора е до 65 000,00 лв. (шестдесет и пет хиляди лева и
нула стотинки), без включен ДДС.

(4) Възложителят си запазва правото и може в срок до 31.12.2015г. да заявява към
Изпълнителя доставка на климатици и техния монтаж, извън първоначалното количество, в
случай че договорът е сключен за цена под максималната прогнозна стойност за разликата до
прогнозната стойност на поръчката (65 000,00 лв., без ДДС). В тези случаи заявените стоки се
доставят в срока по чл. 6, ал.3 от договора.
ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 4. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.
Плащането се осъществява от Централното управление на Възложителя по следната банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: (заличено)
BIC: (заличено)
IBAN: (заличено)
Чл. 5. (1) Плащането по договора се извършва от Централното управление на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни от приемане на изпълнението от заявителя, за
извършената доставка и монтаж, и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадена
фактура (хартиена или електронна, съгласно със Закона за електронния документ и електронния
подпис).
(2) Приемането на изпълнението по доставка и монтаж се извърша и удостоверява с
двустранно подписан предавателно-приемателен протокол от заявителя и изпълнителя, съгласно
с Раздел VII от този договор.
(3) Плащането по ал. 1 се извършва по начин и в срок, след представяне от заявителя в ЦУ
на предприятието, на протоколите по ал. 2 за приемане на работата.
V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННО И СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ. ПРОФИЛАКТИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИКАТА.
Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на доставката е франко административните сгради на
ЗАЯВИТЕЛИТЕ (ЦУ и ДЛС/ДГС) или допълнително и предварително посочени от тях в
заявката им адрес и място, съгласно с Техническата спецификация – неразделна част от
настоящия договор.
(2) Договорът се сключва за срок до 31.12.2015 г.
(3) Срокът за доставка на стоките е до 20 (двадесет) дни, считано от датата на подаване на
заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Срокът за гаранционно сервизно обслужване на стоките е 36 (тридесет и шест) месеца,
считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол по чл.5,
ал.2 от този договор, удостоверяващ доставката на стоките на посочения от ЗАЯВИТЕЛЯ адрес.
(5) Гаранционното сервизно обслужване на стоките се извършва на място или в сервиз на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно техническото предложение на изпълнителя, като разходите за
транспорт до сервиза и обратно са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Профилактичното поддържане на доставената и монтирана техника, за срока на
гаранционното обслужване, се извършва по следния начин, ред и видове дейности:
1. профилактиката се извършва 2 (два) пъти годишно, както следва:
- пролет (в период месец март-май, в зависимост от разположението на техниците от
сервизен център „Топлик” ЕООД);
- есен (в период месец септември-ноември, в зависимост от разположението на
техниците от сервизен център „Топлик” ЕООД);
2. дейностите по извършване на профилактичната поддръжка са:
- замерване работните параметри на климатика;
- почистване на топлообменника на вътрешното тяло за пълна дезинфекция и ефективност
на работа при всички режими;
- почистване на турбината от прах;
- почистване на топлообменника на външното тяло със специален химикал за премахване
на всички боклуци и налепи;
- пълно измиване на топлообменника и всички компоненти на външното тяло;
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- почистване на всички дренажни тръби на климатика;
- добавяне на хладилен агент при необходимост.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да достави стоките – предмет на договора, като прехвърли правото на собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да извършва гаранционно обслужване на доставените стоки;
в) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените
срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и
изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;
г) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ЗАЯВИТЕЛЯ за всички промени в статута
на фирмата до изтичане срока на договора.
(д) да осъществява сервизно обслужване на доставената техника за срока на гаранционната
отговорност.
(е) да осъществява профилактично поддържане на доставените и монтирани климатици за
срока на гаранционната отговорност.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а) да иска от ЗАЯВИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на доставката и
последващите услуги по сервизно и профилактично поддържане;
б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора и при условията на
настоящия договор.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/ЗАЯВИТЕЛЯТ има право:
а) да оказва контрол при изпълнение на договора;
б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от
договореното и без недостатъци.
VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.
Чл. 11. Приемането на стоките, предмет на договора, се извършва на мястото на доставката и
монтаж от представител на ЗАЯВИТЕЛЯ.
Чл. 12. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ЗАЯВИТЕЛЯ подписват приемнопредавателен протокол, удостоверяващ доставката на стоките и съответствието им с договореното.
Чл. 13. ЗАЯВИТЕЛЯТ определя длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно
изпълнение на договора и да подписва приемно-предавателните протоколи, удостоверяващи
получаването на стоките, с подаване на заявката за доставка.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и
точно изпълнение на договора и да подписва предавателно-приемателен протокол/и,
удостоверяващ/и получаването на стоките:
- (заличено)
Чл. 15. При приемането ЗАЯВИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа външния вид и да провери
техническите параметри на стоките, съобразно договореното, в присъствие на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. Външни повреди и несъответствия в техническите параметри на стоките могат да бъдат
основание за ЗАЯВИТЕЛЯ да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подмени несъответстващите стоки с
такива, отговарящи на всички изисквания, посочени в Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от договора.
Чл. 17. Стоките ще бъдат приети, само ако:
(1) Отговарят на изискванията на ЗАЯВИТЕЛЯ, както са описани в Техническото
предложение.
(2) Са придружени от пълната документация, необходима за използването им.
Чл. 18. (1) Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките
преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ЗАЯВИТЕЛЯ от момента на подписване на приемателнопредавателния протокол по чл. 12.
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(2) Приемането се извършва от ЗАЯВИТЕЛЯ по количество, качество (външен оглед),
комплектуване и наличие на експедиционни документи и се извършва в деня на доставка и монтаж и
се удостоверява с подписването на приемно-предавателен/и протокол/и.
VІІI. НЕУСТОЙКИ.
Чл. 19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни доставката съгласно изискванията за
изпълнението според договора или в установения по договора срок, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ЗАЯВИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,4 на сто от цената по договора, за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.
Чл. 20. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на
сто от цената на договора.
Чл. 21. За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора
срок, извън посочените в чл. 19, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер
на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от
цената на договора.
IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. С достигане на неговата прогнозна стойност, посочена в чл.3, ал. 3 от договора.
Чл. 23. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в
случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
Чл. 24. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се
позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за
възникването на непреодолима сила.
Чл. 25. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
Чл. 26. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 27. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ЗАЯВИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка
информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ЗАЯВИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част
от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите
служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в
необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.
Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/ЗАЯВИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването
на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя
на трети лица.
ХII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
Чл. 31.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обслужва гаранционно стоките за срок от 36
(тридесет и шест) месеца.
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(2) Гаранционният срок започва да тече от деня следващ датата на подписване на приемнопредавателния протокол за доставката и монтажа на съответната стока до мястото определено от
заявителя в заявката му.
Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на доставените стоки от
датата на доставката, при спазване на условията за гаранционно обслужване, доколкото друго не
е посочено в настоящия договор.
Чл. 33. Всички дефекти, появили се в гаранционния срок, които не са причинени от
неправилно действие на служители на ЗАЯВИТЕЛЯ се отстраняват от и за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 34. Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на
гаранционния срок, е не повече от 14 (четиринадесет) работни дни. Срокът започва да тече от
момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. Заявителят може да
направи уведомяването по електронна поща или по поща с писмо с обратна разписка.
Чл. 35. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени
некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го
прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Чл. 36. Договорът се счита изпълнен към датата на изпълнение на последното задължение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнало в гаранционния срок за обслужване.
Чл. 37. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл. 38. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
Неразделна част от настоящия договор са Техническото предложение и Ценовото
предложение.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
(подписано)
инж. (заличено)
Директор на СИДП ДП, гр.Шумен

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(подписано)
(заличено)
управител на „ТОПЛИК” ЕООД

(подписано)
(заличено)
Ръководител „Финансов отдел” и
главен счетоводител на СИДП ДП, гр. Шумен
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