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СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
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Д О Г О В О Р Ло .к; ’
за периодична доставка
Днес,
............ 2016 г., в гр.Шумен, на основание чл.41 от Закона за обществените
поръчки и Решение № 3 от 01.02.2016 г. на директора на „Североизточно държавно
предприятие” ДП - Шумен за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита
процедура за възлагане па обществена поръчка, открита с Решение № 25 от 08.10.2015г., се
сключа настоящият договор между:
1
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр.Шумен,
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. £*• £
У * djL i, в качеството си на Директор на предприятието и
./
3 3 /14
. в качеството си на ръководител „Финансов отдел” и главен счетоводител на
предприятието, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2.
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, вписана в търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление: гр.София 1784,
общ.Столична, обл.София (столица), район „Младост”, бул.“Цариградско шосе” № 139,
представлявано от
*к- ' З З /I ,Д>
,
за. в качеството си на председател на
управителния съвет на кооперацията, действаща чрез пълномощника си '2V\. £ /£>}> /( А 3>
ЕГН 'Cf\ / / i
3 , съгласно пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите рег.№
22.06.201 Ог. от нотариус £я -С & -Зо/1Два, вписана под рег.№
в регистъра на
Нотариалната камара, с район на действие - района на PC - гр.София, наричана по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка с
предмет: „Доставка, чрез закупуване на компютри, периферна техника и мобилни
апарати, с осигурено гаранционно обслужване, за нуждите на „Североизточно държавно
предприятие“ ДГ1 - гр. Шумен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС“, за срок от
36 месеца, считано от датата на сключване на договора.“.
(2) За краткост предметът на настоящия договор (чл. 1, ал. 1) ще се нарича „доставка”,
„стока“, „продукт“ или „артикул“.
(3) ЦУ на СИДП ДП - гр. Шумен и всяко ТП „ДГС/ДЛС“ са самостоятелни заявители и
получатели на продуктите и се наричат в настоящия договор за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ“.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва периодичната доставка към ЦУ и към всяко ТП
„ДЛС/ДГС“ при условията направени от него в Ценовото предложение и Техническо
предложение, които са неразделна част от настоящия договор.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Срокът на настоящия договор е 36 (тридесет и шест) месеца и влиза в сила от датата
на подписването му.
Чл. 3. (I) Срокът на доставка на заявените продукти е 10 (десет) работни дни, включително,
съгласно Техническото предложение на Изпълнителя за позицията.
ч
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага доставките - предмет на настоящия договор,- с в'Писмен вид,
по електронен път на ел. адрес до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
0ЯЩХ1Я
(3) Предаването и приемането на всяка доставка се осъществява^
//Y v
. ■\ / / чи
договор.
Чл. 4. (1) Продуктите, придружаващите ги фактури и Други
изпълнението на поръчката, се доставят на адреса на административната;СЦу|даТЦ1
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„ДЛС/ДГС“ - заявили доставката. ка'го цената на доставката се включва в предложената цена за
артикулите.
(2) Всяка извършена доставка се удостоверява с двустранно подписани, от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предавателно-приемателни протоколи
или стокови разписки.
(3) За дата на извършена доставка се счита датата на подписване на предавателноприемателен протокол, респективно стокова разписка. Предлаганите продукти - предмет на
договора, следва да са фабрично нови и да отговарят на изискванията, съгласно Техническата
спецификация.
III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩ АНЕ
Чл. 5. (1). Цената се определя за един брой артикул и е в съответствие с Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а за продукти извън ценовото предложение по представения
каталог е 5% отстъпка - предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2)
. Единичната цена за артикула, както и тази с 5% отстъпка, включва стойността на
продукта и транспортните разходи франко мястото на доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЦУ и ТП
„ДЛС/ДГС“). Единичната цена и съответната 5% отстъпка са фиксирани за времето на
изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.
(3) Обявеният в процедурата максимален финансов ресурс в размер на 370 000 лв. (триста и
седемдесет хиляди лева и пула стотинки), без включен ДДС, за изпълнение на поръчката за
срока на действие на настоящия договор е прогнозен и не обвързва Възложителя със
задължението същият да бъде оползотворен. Доставките ще се изпълняват по заявки от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния
финансов ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката.
Чл. 6. (1) Заплащането ще се определя на база действително доставените артикули по
единични цени и съответната 5% отстъпка, съгласно ценовата оферта на И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ в
проведената открита процедура.
(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ извършва плащане, по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 10
(десет) дни, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за позицията, въз основа на
оригинална фактура и двустранно подписан предавателно-приемателен протокол, респективно
стокова разписка, отразяващи извършената доставка.
(3) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за заплащане на сумите по настоящия договор е:
IBAN: 1
BIC:'
При банка: ТБ “
IV. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВЯНИТЕ ПРОДУКТИ.
Чл. 7. (1) Предлаганите артикули и консумативи да съответстват на посочените видове и
марки, съгласно предложеното в Техническо предложение, и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
така и по представения официален актуален каталог на продукти извън спецификацията, както
и същите ще бъдат доставяни оригинални, нови и неупотребявани .
(2) Партидните номера на оферираните консумативи да отговарят точно на комбинацията от
букви и цифри на посочените оригинални партидни номера, които ще отговарят на съответният
партиден номер, посочен в приложения официален актуален каталог на доставките извън
списъка по Техническата спецификация.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
Чл. 8. Предаването и приемането на доставките се извършва, съгласно .чл. 3, ал. 3 от този
договор.
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Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да получи доставката в срокове и по ред, съгласно
условията, договорени между страните, в съответствие с предложението-на Изпълнителя, с
%<¥
което той е участвал в процедурата за възлагане на обществена поръчка/
(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол "във всеки ста
на договора относно сроковете, качеството, количеството и др., без с,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за дой
настоящия договор, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да откаже приемането/
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както и да откаже да заплати съответното възнаграждение по чл. 4, ал. 1 от този договор, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения.
(4)
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ!' има право да получава точна и навременна информация, която е от
съществено значение за изпълнението на настоящия договор.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия договор.
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да приеме от И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ доставените
продукти, съгласно настоящия договор, когато същите отговарят на описаното в Техническо
предложение и/или представения каталог.
(2). ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да откаже да получи доставката и да извърши плащане, в
случай, че същата не отговаря на качествата, съгласно Техническото предложение и
приложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното
възнаграждение за изпълнената доставка, по начина и в сроковете, определени в Раздел III от
настоящия договор.
Чл. 13. Когато недостатъците на доставените артикули - предмет на настоящия договор, са
съществени, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да го
задължи да достави качествена стока в срок от максимум 10 (десет) дни за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава разходите по доставянето и разтоварването на
заявените продукти да са за негова сметка и да се доставят на място посочено от Възложителя.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, без съгласието на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, да не
предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с
изпълнението на доставката и договора като цяло.
Чл. 16. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява поръчките в срок и да доставя
стоките във вид отговарящи на изискванията за качество на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(2). При настъпване на повреда по време на действие на действие на договора отстраняването
на повредата или подмяната е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на
доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението
относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на
изпълнението.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след всяка изпълнена заявка да издава данъчна фактура
за доставеното количество, като количеството вписано в данъчната фактура следва да съвпада с
общата сума на доставените продукти по складовата разписка, респективно предавателноприемателен протокол.
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя нови и неупотребявани стоки.
Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на видими дефекти в момента на
доставката да извърши замяна на стоките с по-добро качество в 14 (четиринадесет) дневен
срок, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на скрит дефект на доставените
артикули, за които писмено е бил уведомен в рамките на срока на договора, при условие, че са
спазени изискванията за експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от обикновено
износване, неправилно съхранение или ползване в 14 (четиринадесет) дневен срок от
приемане на стоките и установяване на рекламацията им,v същият е длъжен да-' замени
съответното количество с ново за своя сметка. Наличието на скрити фабрични дефекти се
констатира с протокол, същият е длъжен да замени съответното количество с ново за своя
сметка.
' •
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Чл. 21. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка
а на
за изпълнението на доставката и да изпълнява задълженията си по този v
добрия търговец, качествено, в срок и без отклонения.
/л у
чи
Чл. 21. (2). При точно изпълнение на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!
уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените с р о к о в е ^
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VII. РЕКЛАМАЦИИ.
Чл. 22. (1). Рекламации по отношение на количеството и качеството на доставките се правят
в 14-дневен срок от момента на получаването им. за което се съставя констативен протокол.
(2). Рекламации за липси на стоки, могат да се правят без ограничения в срока на действието
на договора.
Чл. 23. Рекламации, относно дефекти и лошо качество на консумативи могат да се нравят от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 (седем) дни от датата на узнаване на дефекта.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 14 (четиринадесет) дни от подаване на сигнал за
рекламация допълва количеството на доставката и/или подменя некачествените артикули с
качествени за своя сметка.
IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 25. При пълно и/или частично неизпълнение на поетото с настоящия договор
задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка. При пълно
неизпълнение неустойката е в размер от 10 % (десет процента) от цената иа договора. При
частично неизпълнение същата е в размер на 10 % (десет процента) от неизпълнената част.
Чл. 26. При забавено изпълнение, иа което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,
последният дължи неустойка, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на
договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената по договора.
Чл. 27. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви
иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото
законодателство в Република България.
X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 28. (1) При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за добро
изпълнение в размер па 18 500,00 лв. (осемнадесет хиляди, петстотин лева и нула стотинки),
представляваща 5 % от прогнозната стойността на договора. Тя служи за обезпечение на точното
изпълнение на договора - в съответствие с договорените срок, видове, количества и качество.
Гаранцията е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети, произтичащи от
неизпълнение на задълженията иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
(2) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение на договора, без това да
го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 45 (четиридесет и
пет) дни след окончателното приемане на последната доставка по договора, освен в случаите на
усвояването й поради неизпълнение.
(4) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора
възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.
(5) Гаранцията за изпълнение може да се представи и под формата на банкова гаранция в
размера по ал. 1, като същата следва да се представи в оригинал, издаден от българска или
чуждестранна банка следва със срок на валидност с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на
договора.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за всяка следваща година в срок до 10 (десет) дни преди
крайния срок иа действащата банкова гаранция да представя нова банкова гаранция за
изпълнението иа договора в размер по ал. 1 (в хипотезата на представяне на банкова гаранция
със срок на валидност до една година, а не на парична гаранция).
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА;
Чл. 29. Действието на този договор може да се прекрати в следните случаи:
1. с изпълнението му;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена 7
чай, че
3. едностранно, с 3-дневно писмено предизвестие, от ВЪЗЛОЖ !
Тдсекото
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави с повече от 5 (пег) дни от о ф ер и р ^О Д
предложение срок за доставката.
4. при виновно неизпълнение на клаузите на договора, от изправЛдфа^^Щ ,^,(
писмено волеизявление;
4
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5. от възложителят с едностранно 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, без да се
дължат неустойки и обезщетения;
6. в други случаи, предвидени от закона,
Чл. 30. В случай на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените до момента стоки по дени съгласно договора и си запазва
всички други права, произтичащи от закона.
ХИ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 31. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 32. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на
изпълнението му по пътя на преговорите - по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а
при разногласие по съдебен ред.
Чл. 33. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България.
Чл. 34. Мито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.
Приложения:
1. Ценово предложение- Приложение №1 към настоящия договор;
2. Техническо предложение - приложение № 2 към настоящия дог овор.
При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи документите съгласно
разпоредбата на чл. 42 от ЗОП.
Настоящият договор съдържа 5 страници и е съставен / в / 2 (два) оригинални
екземпляра, по един за всяко от страните.
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