
Д O Г OBOPNsl8 
ЗА  ОБПjЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  

Днес  aZ0..05.2015 г . в  гр . Търговвще , мсжду  
1. Първо  основно  училище  "Хрнсто  Ботев ", със  седалище  и  anрес  па  управление  

ул. "Иваи  Вазов , Ns 2, БУЛСТАТ  000866985, представлявано  от  Димитьр  Алекснев  - 
директор  и  Йорданка  Дончева  - счстоводител , наричано  за  краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от  
една  страна , 

и  
2. „Бит  н  тсхника " ООД , сьс  седалище  и  алрес  па  управление  тр . Варна , район  

Приморскн , ик . м . Евксиноградска , ул . 22- ра  Ns 17-а, F.ИК  103795327, Идн . номер  ло  ДДС  
ВG103795327, прсдставлявано  от  Светла  Косгова  Ананиева - управител , наричано  по-долу  
ИЗПЪЛНИТЕЛ , от  друга  страна , 
на  основание  чп . 92а, ал . 7 от  ЗОП , във  връзка  с  възлагаве  на  обществена  поръчка  с  
иредмет : „Доставка  на  учебппцн  я  учебны  помагала  за  безвъзмездно  ползвапе  от  
децата  на  полготвителна  група  u ученнqите  от  I до  V клас  на  1 ОУ  „Христо  Ботев ^ — 
град  Търговище  за  учсбнати  201512016 г. по  обособеин  позицин ", за  обособена  
позиция  Ns 2— Доставка  на  учебници  и  учебни  no.uarano за  учениците  om V клас  — 
Долгаиига  техника  и  икоггаиика  /учебник  r беsnлатен  колsплект  .материали  за  
изработва nе  на  usde iuв/; 
се  сключи  настоялц iят  догонор  за  слсдпото : 

I. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА  

Чл.1. (1 )ВЬЗЈІОЖHТЕЛЯТ  възлага , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  присvа  срещу  
възнаграждение  съе  евоя  организация , на  своя  отговорпост  и  със  свои  ресурси  да  достави  
фрапко  обекта  на  въаложителя  учсбгппщ  и  учебни  noмat а.ia, подробпо  олисани  ло  за tлавия  и  
брой  в  Ценовото  преддожение  — Приложение  към  договора  и  неразделна  част  от  rьщия . 

(2) Факгурирагппе  количесгва  трябва  да  сьотвстсгваг  на  колычесгвага , пооочегнг  от  
Възпожителя . 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  си  залазва  правото  да  лроменя  предваритстю  опреде ;гениге  
(пропtозии) количества  при  промяна  на  потребпостите . 

H. Ц1UH II НАЧНН  НА  ПЛАЩАНЕ  

Чл. 2. (1) Общата  прогнозна  стойност  на  дотвора  с  325.00 (триста  двадесет  п  пет) 
лева  с  включен  ДДС . 

(2) Единичнизе  цеви  (в  лсва  с  ДДС ) по  този  договор  за  всекн  артикул  (учебник / 
учебно  помагало ) са  посочени  н  Ценовото  преддожение  — Приложение  към  договора  и  
псраздс :ша  част  от  същия . 

(3) Възложителят  предоставя  на  Изпывгипеля  аваггс  в  раз .цер  на  40%, матвм  в  10-дневен  
срок  от  сключваг re па  пsстояицгя  договор . Авынсът  се  прсвсхц tа  с  матежно  нарежиане  сьс  
заиыгжигелно  попъпиени : помер  на  доroюра , учиигищего , насслсноло  мясго  и  общинага  
Изпълнителят  се  зv[tiлжлва  да  издаде  факtура  за  получения  аване  в  петдневеи  ерок . Аваисьт  се  
приспаца  от  обгцатадължима  сума . 

(4) Окончате ,7Еtото  машане  на  учебнициге  и  учебгпп  с  помага-га  се  извьршва  в  10-дневен  
срок  слел  изпъпнегпгс  па  поръчката  и  представяне  на  факryрн  оригипаi. Оковчаrеsтото  мащане  
се  лревежда  с  мапежно  нарежлане  съе  зддьroгппетю  попълнени : номер  на  факryрите , 
учитището , насе .теното  място  и  общинага . 

(5) І  Iлащапията  по  ал. 3 и  ал. 4 се  извърнвв rт  по  сметка  на  Изпътпп r.ля : 



Банкова  сметка : 
IBAN: BG96UBBSf 
BIC: UBBSBGSF 
Обедввева  Бъ,парска  Банка , гр . Варва  

цI.СРОК  Й  МЯСТО  НА  цЗПЪЛНЕ IIIIЕ  

Чл. 3. (1) Срокът  за  изпъпненне  на  заявкитс  по  дотоюра  е  25.08.2015 г . 
(2) Срокът  за  изпълнеике  на  насroяпшя  догоюр  приключва  с  окончателното  

плап [ане  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  от  страна  на  ВЪ3ЛОЖИТЕЛЯ  на  цената  по  настояццгя  
догоюр . 

Чл. 4. (1) Мясго  на  изпъјпіение  на  порьчката - I ОУ  „Христо  Ботев", гр . Търгnвище . 
(2) Транспоргът  от  складовете  аа  Изпынигтля  до  мясroто  за  изпы-шение  на  порьчкаrа  се  

извъртва  от  Изпыпппетw я  е  за  xerosa сметка  
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Чл. 5. (1) ВЪЗЛО )КИТFJIЯТ  нма  право : 
1. да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛ 51 да  излъ ,-ши  предмета  на  договора  без  отклоненьцг , 
качествено  и  в  срок , в  съответствне  с  условията  по  договора ; 
2. да  дава  текуцц t запължителнн  указания  и  да  проверява  изпълнението  на  догоюра , като  
не  пречи  на  оператявната  работа  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 
З . да  получава  информация  относно  подготовката  и  хода  на  изпълнеыие  на  дейностите  по  
догоюра ; 
4. коrато  ИЗПЪ7IIiИТЕЛЯТ  не  спазва  изискваннята  на  догоюра  и  приложението  към  него , 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  отхаже  приемането  на  нзпълнеикето , докато  
ИЗПЪЛ IIИТЕЛЯТ  не  изпълаи  издяло  своите  задължения  съгласно  условнята  на  догоюра , 
или  да  откаже  частично  или  изпяло  заплвщането  на  цената  по  догоюра ; 
5. при  необходимост  да  подаде  допълнителни  заявкн  за  учебнити  н  учебни  ломагапа . 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  запыдкава : 
1.да  оказва  необходимото  сьдействне  на  И3ПЪJIIMTFJIЯ  за  изпълнението  на  настояпц tя  
договор , да  осигури  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  икформацията  и  документите , веобходими  му  за  
качественото  извършваке  на  дейностите  по  чл . 1; 
2. да  уведомява  пвсмено  ИЗПЪТП II3ТЕЛЯ  прн  възникване  на  непрепвидеик  
обстоятелсгва , които  могат  да  доведат  до  спиране  на  изпытнението  на  възложената  работа , 
в  петдиевен  срок  от  датата  на  узнаване ; 
З. да  прнеме  извършената  доставка  съгласно  условията  на  настояпц iя  договор  и  да  заплати  
сьответното  вьзыаграждение  по  репа  и  условняrа  на  чл .2. 
4. Рвскьr от  спучайното  погuване  или  повреждане  на  учебнвците  и  учебните  поматата  премииава  
върху  Възпожителя  от  момента  на  предаването  им . 

V. ПРАВА  H ЗАДЪJDIСЕНцЯ  НА  ИЗIIЪЛНИТЕЛЯ  
Чл. б. (1) ИЗПЪЛ I IIiТЕЛЯТ  има  право : 

1. да  иска  и  да  получн  от  ВЪЗЛОЖИТ F.ЛЯ  съдействие , ииформация  и  документи , 
ыеобходими  му  за  качественото  извършване  на  дейностите  по  чл . 1; 
2. да  получи  уговореното  в  настояиtия  догоюр  възнагражденне  прн  условията , посочени  в  
него ; 
З . да  спре  временно  изпълнението  на  възложената  работа  npu ,-пшса  на  съдействие  н  
информаш +я  от  сграна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , необходимн  му  за  качественото  извършване  
на  дейностите  по  чп . 1; 

(2) ИЗПЪJII3ИТЕЛЯТ  е  длъжен : 
1. да  изпъляи  предмета  на  догоюра  качествено , в  съответствне  с  изискванията  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , в  срока  и  съобразно  другите  условня , предвиденн  в  доroюра , при  точно  



спазваггс  иа  броя, качеството  и  вида  аа  учебниците  и  учебните  помагапа , както  и  да  изпъпнява  
стриктно  дадените  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  текущи  задължителни  указааия  по  издълненвет  
на  доставки •ге ; 
2.да  ие  разкрива  информация  лрец  трети  лииа , станала  му  известна  при  и  по  повод  
изпълпелието  на  задълженията  му  до  този  доroвор ; 
3. да  иыформира  текущо  ВЪЗЛОЖИТFкПЯ  за  хода  па  изпълнението  на  догоюра ; 
4. да  положи  необходимата  грижа  за  качествево  извъртвапе  па  дейггоствте  по  дотюра , 
като  се  стремн  те  да  бъдат  извършени  пл  най -високите  стандарти  на  професионална  
компетеитност , етичносг  и  почтенос r, 
5. да  тпгформира  ВЪЗЛОЖИТГЛЯ  за  възникнали  проблеми  при  изпълнението  на  
догоsора  и  за  предприетите  мерки  за  тяхното  разрешава nс ; 

VL ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  НF.ИЗПЪЛНF.НИЕ  И  САНКЦИИ  

Чл. 7. (1) Ако  Изпышигегвп  по  своя  вина  не  осшури  часг  ьиш  гиигп ro количество  
учебншцг  и  учебкш  помагапа  в  срока  по  чл. 3, Възлоиапеляг  има  право  на  неусюйка  за  забава  в  
размер  trд  0,1о/о  за  всеки  ден  закьснение  до  датата  на  дейсгвитезшото  предос .тавяне  върху  
неоси ryренотл  клличесгю  учсбпици  и  учсбкш  помагала . I-Iеустойкага  се  прикваща  при  
окончатепното  шга >цаие  пл  насгоядцля  дотюр . 

(2) В  случай , че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  преуст •апови  виповно  изт.лисписто  па  
възложената  pa6ora. същият  дьапи  неустойка  в  размер  на  10 % лт  етойността  на  
останалата  пеизпълпспа  работа . 

(3) Ако  доставквтс  по  иастояпцгя  догоюр  не  отroварят  изцяло  на  изискванията  на  
ВЪЗЛОЖИТЕ JiЯ , или  са  изпътгенн  толкова  лошо , или  съдържат  сьщесгвени  
нсдостатъци , които  не  моrат  да  бъдат  поправени , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  откаже  
частичио  или  изцяло  заплащането  на  цената  по  дотвора . 

(4). В  спучай  че  npu копетатяракш  недосгагыцг  Изша ,лнпелят  ue ги  отсгр •ани  в  уговорении  
срок, Възложитсляг  има  праю  на  нсустойка  в  размер  на  0,1% от  цената  на  изпьпненаго  с  
педостагыц i за  вески  просрочен  деи . 

Чл. 8. В  случай  па  забава  от  сграпа  па  Възложителя  той  дыдки  неустойка  в  размер  на  
0,1 % на  ден  върху  размера  на  забавсг roто  плащане . 

Чл. 9. При  неизпълнение  на  здцължение  по  настоя ►qия  длтвор , нензправната  
страна  дыzжи  на  другата  обезщетение  за  причинени  вреци  при  условия lа  на  действащото  
българско  sаконодателсгво . 

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА  
Чл.10. Страните  се  осюбождаяхг  от  отговорност  за  неизпъпневие  на  задълженяята  св , 

когато  невъзможилстта  за  изпълнение  се  дължи  на  непрецвидени  обстоятелсгва . Никоя  от  
страпите  не  може  ца  се  позовава  на  непредвидени  обсгоятелства , ако  е  била  в  забава  и  не  е  
ипформир anа  другата  страна  за  възникването  на  нелредвидени  обстоятет ,~гва . 

VцI. ПРИЕМАНЕ  
Чл . 11. (1) IIриемането  на  извършените  доставки  се  осъществява  чрез  окончателен  

двустранно  подписан  приемагелно -предавателен  протокол  от  упълиомошени  от  
ВЪЗЛО :КИТЕЛЯ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  лица , който  заедно  с  издадената  фактура  е  основание  
за  извършване  на  плащане , сьобразно  условията  на  чл .2 от  договора . 

(2) За  установяване  неспазване  на  изисквагшята  по  договора  u npu лсдосгатьци  се  
сьсгавя  дриемателно -предавателсп  протокол , подписан  от  упълномощените  лица  на  
ВЪЗЛОЖИТРJIЯ  и  ИЗГ1"ЬЛНЙТЕЛЯ , в  който  се  определи  срока  за  отс .тра rwванетл  им ; 

Чл. 12. Възложиге rип  има  право  да  уведоми  Изпътштеля  в  срок  до  30.10.2015 г . за  
забе✓гязани  отклоаения  от  сьдържанието , дсфскпш  екtелшлярн  илн  другя  Усгановели  екрмти  
недосrагыцt. 

Чл.13. В  случапе  по  чл . 12 Въsложителят  има  право  да  поиска  замяна  на  нетдните  или  с  
дсдосгатьци  екзем iиІяри  с  iакива , отговарящи  на  уговорените  изисквания . 



1Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА . 
Чn. 14. Настояпп sнг  догоюр  се  прекратява  в  следняте  случаи : 
1. (. негоюто  изпълнение ; 
2. По  взанмно  съгласие  между  страните , изразено  в  пнсмена  форма , като  страните  

не  си  дължат  неустойки , но  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща  на  ИЗПЪJII313ТЕ.ЛЯ  извършените  
и  приети  до  прекратяването  досгавки ; 

3. Едностранно  от  вЪ3ЛОЖИТЕЛЯ  с  10-дневно  пмсмено  предизвестие  - при  
неизпъiнение  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на  задълженията  лry по  договора ; 

4. Догоюрът  може  да  бъде  прекратен  н  когато  са  настьпили  същественн  проЧени  
във  финансирането  на  обществената  поръчка , предмет  на  догоюра , извън  праюмощията  
на  ВЪЗЛОЖИТFПЯ , които  той  не  е  могьп  да  предвиди  и  nредотврати  вли  да  лредизвика , 
с  писмено  уведомленме , веднага  аiед  настъпване  на  обсгоятелствата . 

Х. ЗАIСiIЮЧНТЕЛНи  РАЗIIОРЕДБН  
Ч.i. 15. (1) Кореспонденцнята  по  този  доroюр  се  осьществява  в  писмена  форма  

При  промяна  на  посочените  данни , юяка  от  страните  е  длъжна  да  уведоми  другата  в  
седемдиевен  срок  от  насгьпване  на  промяната  

(2) Нищожносг rа  на  някоя  клауза  от  договора  или  на  допъпнително  угоюреик  
условия  не  вопи  до  нищожност  на  друга  wіауза  или  на  догоюра  като  цяло . 

(3) Странате  ще  решават  сдорове re, възкяниалн  при  или  по  поюд  изпълнението  на  
догоюра  или  свързаии  с  нетовото  тъшryване , недействателност , неизт ,г►неике  или  
прекратяване  по  взаимно  сьгласие  чрез  прегдюри , а  при  непостигане  иа  такова  - спорьт  се  
отнася  за  решаване  пред  компетентния  сьд  на  територнята  на  Републака  България  по  реда  
ва  действащото  бы iгарско  законодателство . 

(4)За  неуредените  в  настоящнят  доroюр  въпросн  се  прилагат  разпоредбате  на  
действащото  българско  законодателстю . 

(5) Настоящнят  догоюр  се  подписа  в  4 еднообразик  екземш iяра  - два  за  
възложитнля  и  два  за  изтrьлниrЕля . 

(б) Неразделна  част  от  настоящия  догоюр  е  Ценовото  преддожеике  на  
Изпълнителя  - Приложение  към  същня . 

Лице  за  контакт  от  rграна  ва  ВЪЗЛОЖНТЕЛЯ : Наталня  Жечева  - помощикк - 
директор  АСД  тел . 0601/62176. 

Лице  за  коетак r от  страяа  на  ИЗIIЪЛННТЕЛЯ : Светла  Анаикева  - управител , 
тел.052/363274,052/362614. 
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