
ДОГОВОР Ns17 
ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  IIОРЪЧКА  

Днсс  ./Q ..05.2015 г. в  гр . Търговище , мсжду  
1. Първо  основно  училище  "Христо  Ботев ", сьс  сецаггище  н  адрес  на  

управление  ул . "Иван  Вазов , Ne 2, БУЛСТАТ  000866985, представлявано  от  Димитьр  
Алексиев  - циреюnр  н  Йорданка  Дончева  - счетоводитсл , наричано  за  краткост  
ВЪЗЛОЖИТР.Л , от  една  страна , 

и  
2. „Просвега  — Софнн" АД, сы  седалище  и  адрес  гга  управление  гр . София , 

обиппга  Столична , район  Uборище , бул . „Дондуков " 45, ЕИК  13l106522, Идн . номер  по  
JjДC ВС 131106522, предсrавлянано  от  Дора  Гсоргиева  Маринкева  — ртмоводител  отдел , 
улъгномощена  с  пълномощно  рег. Na 1273 на  нотариус  в  район  Софийски  райопегг  сьд  
рег. Ns 384 на  Нотариапната  камара , наричано  по -до:гу  ИЗПЪЛНИТЕЛ , от  друга  страна , 
на  основание  чл . 92а, ал . 7 от  ЗОП , във  връзка  с  възлагане  на  общесгвена  поръчка  с  
прсдмет : „Доrгавка  на  учебницн  и  учсбни  помагала  за  безвъзмездно  гголзвапе  от  
цецата  ва  подготвителна  група  u ученпqите  от  I до  V клис  на  1 ОУ  „Хргкто  Вотсв " — 
град  Търговище  за  учсбната  201512016 г. по  обособени  позвцни ", за  обосдбена  
позиция  Ns 1—Дпставка  на  учебиици  и  yae6rru по.vагала  за  децаnга  onr гrодzотвителна  
груиа  иучениците  от  I Jo V клас : !1Г—„Иска ,и  да  ниша " u ,,Иекам  да  чета  , , Ј1юлка  
от  льчи ';,,Иtри  с  ду.ии ", „Искам  да  еагиnгаи '; „Hzpu с  аиrла `; „Хайде  да  рисуваме !", 
„Весели  гггри !" /учебни  помагала /; 1 клае  — Български  езггк  « лигперагпура  /Буквар , 
Чипганка , учебпа  тетрпдка  Ns1, ]12, Ns3 ; Мтггелгатика  /учебпик  и  учебиа  тетрадки  
110 маnгема»игка  Ns1, Ns2, Х 3/, Роден  xpair /учебник/, Музика  /учебник/, Изобраsиnrелно  
изгryство  /учебник/, Домагиеп  бит  и  техника  /учебник/; 11 клас  - Българ rкгг  език  и  
литература  — /Читанка , учебна  тетрадка  .Л?1, Х 2, .?I?3/, Аиzлийски  esux /учебник  и  
учебиа  тетрадка/,Матеиатика  /учебиа  nгетрадка  ]?1, Ns2, &3/, Околен  свят  
/учебник , учебна  тетрадка /, Музика  /учебник/, Изабразително  изnуство  /учебгеик/, 
Домашеп  бит  и  nгехника  hгргигожение  по  домаигеи  бит  и  техника/; 111 югас- 
Български  език  и  литерагпура  /учвбгга  гпетрадка  Ns1, ]2, учебгга  тетрадка  Л63 
„Пиига , преразкаsвам , сьчинявии "/, Анtлиiмки  еsик  /учебиик , учебнn 
тетрадка /,Мате ,натика  /учебна  тетрадка  Ко1, .Л@2, ]1?3/, Човекьт  гг  обиlествоnго  
/учебна  тетрадка /, Уовег ,ът  и  природата  /учебна  тетрадка /, Дилгаигегг  бит  и  
техника  / иргиюжвиае  по  домагиеи  бит  и  техника/; 1V клас- Бъягарски  език  и  
лиnгерапгура  /учебник  по  бьлгарски  език , Уитанка , учебна  тетрадка  ]1?1, ]1?2 « учебна  
тетрадка  към  аитаиката /, Аигаийскп  език  /учебник  и  учебна  теnградка/,Немски  
език  /учебггик , учебна  тетрадка /, Математика  /учебвик , учебиа  menrp 	 , 
Човекьт  и  o6usecnrвomo /учебник  и  учебна  теnградка/, Човекьт  и  ири  дауΡ+а-  
и  учебна  тетрадка /, Музика  /учебник/, Изобразителгго  изкуство  /у  тkг(и 	а  л  
о'ит  и  техника  /учебrгик  и  nрилозгсение  no данаигегг  бит  u 	г~ика 	га&;  
Български  език  /учебгик/, Литерптура  /учео'ник, Агггаийски  еа}г 	иг  гд, 
Маnгемаnгикагучебник /,Иrтория  и  цивилизация  /учебник/, Географ 	.икон  
/учебник/, Уовекът  и  npupuJanra /унебник/, Музика  /учебиик/, 	б1lазАд ? о  
изкуство  /учебпггк/, 
се  сключи  настоящнят  договор  за  следното : 

I. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА  

L 

Чл.1. (1)В'ЬЗЛОЖИТЕ l1ЯТ  възлага , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  прнема  срешу  
възпагражденне  със  своя  организация , па  своя  охговорност  и  със  свои  ресурси  да  достави  



франко  обекта  на  възложителя  учебници  и  учебни  помагапа , подробно  опвсани  по  заглавия  н  
брой  в  Ценоюто  предложение  - Приложение  към  догоюра  и  нераsделна  част  от  съшия . 

(2) Факryрираните  количесгва  трябва  да  съотвеп .тваг  на  кол iчесгвага , посочени  от  
Възпожителя . 

(З) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  си  запазва  праюто  да  промевя  предварателно .определеня rе  
(прогнозни ) количества  прн  промяна  на  потребносrите . 

!_ A1_.; і  _ ;_ i_; '_ і  і  ; :: 1 1 аі  Іл . і  

Чл. 2. (1) Общата  прогиозпа  стойност  на  догоюра  е  26 028.70 (ррвацесет  и  шест  
хиляди  двадесет  н  осем  лева  я  седемдесет  стотивик ) лева  с  вкточен  ДДС . 

(2) Едниичикте  цени  (в  лева  с  ДДС ) по  този  договор  за  всеки  артикул  (учебник l 
учебно  помагапо ) са  посочени  в  Ценоюто  преддожение  - Приложение  към  договора  н  
неразделиа  част  от  сыцня . 

(3) Възложитепяг  предоскавя  на  LLзгтыпппе.ля  аванс  в  размер  на  40%, плапяи  в  10-двевеи  
срок  от  скточване  на  настяпшя  договор . Аваисьт  се  превежца  с  nпагакно  нареждаве  сьс  
задыдxiiте rшо  попышенн : номер  на  догоюра , училището , населеното  място  и  обпшвата . 
Изпъзівитеvп  се  задыикгва  да  издаде  фингryра  за  поrryченяя  аванс  в  пегдневен  срок  Авансьт  се  
приспаиа  от  обтата  дыдгоима  сума . 

(4) Окончатетното  плавюне  на  учебницкге  и  учебняте  помагапа  се  извършва  в  1 О-дuевеи  
срок  след  изиышение  на  порьчката  и  предсгав sше  на  факryри  оригниап . Окончателното  
плащане  се  превеиц rа  с  штте,кно  нвреждане  със  задъroкшreгшо  попышени : номер  на  факryркre, 
учпппцето , насепеното  мясro н  общгшата . 

(5)Плап [ашiяга  по  an 3 и  an 4 се  извърппза r no смегка  на  Изпыпшгепя : 

Баикова  сметка : 	 ~~ 
1BnN: BG68RZBf 	 \ 

	

• 	'~ о  
BIC: RZBBBG$F 	 х/ 	\СФ  
Райфайзевбавк  ЕАД 	 f 	l Ф  

1п.СРок  и  място  нл  изпъла -IЕниЕ \ ;: .Ф  о  о  
Чл. 3. (1) Срокьт  за  изпъгшение  на  заявкнте  по  дотюра  е  25.08.2015 г . 
(2) Срокьт  за  изпълиеике  на  настояпв 3я  договор  прикзпочва  с  окончателното  

плащаве  на  ИЗПЪЛFIIiТF.ЛЯ  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  цената  по  настоящня  
догоюр . 

Чn 4. (1) Mxcro иа  изпъпнение  аа  порьчгтта  - I ОУ  „ХРисто  Ботев ", гр . Търговипю . 
(2) Транспортьт  от  сюіадове re на  Изпьлнителя  до  мясroто  за  излълиение  на  поръчката  се  

извършва  от  Изпьтштеля  и  е  за  неroва  сметка  

IV. IIPABA и  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  1L4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  праю : 

1. да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  изпъл tги  предмета  на  доroвора  без  отклонения , 
качествехо  и  в  срок , в  съответствие  с  условиата  по  догоюра ; 
2. да  дава  текупцг  задг.пжттелни  указания  и  да  проверява  изпълнеикето  на  догоюра , като  
не  пречи  на  оперативната  работа  на  ИЗПЪЛ IiиТFЛЯ ; 
З. да  получава  икформация  отиосио  подroтовката  и  хода  на  изпълиеике  на  дейиостите  по  
догоюра ; 
4. когато  ИЗПЪЛНИТ FЛЯТ  ве  спазва  изискванията  на  догоюра  н  прнложението  към  
aero, ВЪЗЛОЖИТ F,ЛЯТ  може  да  откаже  прнемавето  на  изпълнението , докато  
ИЗПЪЛННТF,JIЯТ  не  изпълии  изцяло  своите  зацыпкеаия  сьгласно  условията  на  
догоюра , илн  да  откаже  часгично  илн  изцяло  заплащането  ua цената  по  догоюра ; 
5. при  необходимост  да  подаде  допълнителии  заявки  за  учебници  и  учебнн  помагала . 



(2) ВЪЗIIОЖИТЕЛЯТ  се  задължава : 
1. да  оказва  необходимото  съдействие  на  ИЗПЪЛНИТ F.ЛЯ  за  изпълнението  па  
настоящия  договор , да  осиryри  на  ИЗПЪЛ I-ІиГЕЛЯ  информация •га  и  документите , 
необхоцими  му  за  качественото  иsвършване  на  дейпосrите  по  чл . 1; 
2. ды  уведомява  ггисмено  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  прн  възинкване  на  непредва .цени  
обстоятелства , които  могат  да  доведат  до  спиране  на  изпълнението  na възложената  
работа , в  петдиевеи  срок  от  датата  на  узнаване ; 
З . да  приеме  нзвършспата  доставка  съгласио  условията  ны  ныстоящия  догоюр  и  да  
загигати  съответното  възнаграждепис  по  реда  н  условията  на  чл .2. 
4. Рискьт  ог  случайното  попtване  wш  повреждапс  па  учебншц iте  и  учебни re помагала  
преминава  върху  Въаложмгепя  от  момента  на  предаването  им . 

V. ПРАВА  Н  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  НSПЪJIIiИТЕЛЯ  
Чл. б. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  драво : 

1. да  иска  и  да  получи  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  еъдействие , информация  и  документи , 
необходими  му  за  качественото  извършване  на  дейпосгите  по  чл . 1; 
2. да  попучщ  угоюреното  н  настоящия  договор  възнаграждс tше  при  условията , посочени  
в  uero; 
З . да  спре  времсгшо  изпълнението  на  възложената  работа  при  лнпса  па  съдействие  и  
информацня  от  страпа  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , необходими  му  за  качествепото  извършване  
на  дейностите  по  чл . 1; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжеп : 
1.да  изпълни  дредмета  аа  цогоюра  качествено , в  еъответствие  с  изискванията  на  
ВЪЗЛUЖИТЕЛЯ , в  срока  и  сьобразно  другате  условия , предвидепи  в  догоюра , при  
точао  спазване  на  броя , качссгвото  и  вцца  на  учебништге  и  учебиите  поматапа , както  и  да  
изпълнява  стриктно  дадените  от  ВЪЗЛОЖИТГЛЯ  текущи  задължителни  указапня  по  
изпълнението  на  лоставките ; 
2.да  не  разкрива  иаформация  пред  трети  лица , станала  му  известна  при  и  по  повод  
изпълнепнето  гга  задълженията  му  по  този  цоговор ; 
З. да  информира  текущо  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  хода  аа  изпълнението  па  до  о,  - р  О  с  
4. да  положи  необходимата  грмжа  за  качсствеио  извърщване  на  дейно 	пл  _ ого~во~а, 
като  се  стреми  те  да  бъдат  извъртени  по  най-високите  стаидырти  а  роф~~заг ~ 
компетенпгосг , етичност  и  поч reност ; 	 \  
5. ла  информира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  sa възникнали  проблемн  при .tпi ~ъё~~н  
доroюра  и  за  предприетите  мерки  за  тяхкюто  разрешавыне ;  

VI. ОТГОВОРНОСГ  neu НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  И  САНКЦИИ  

Чл. 7. (1) Ако  Изпътпrгслят  по  своя  вина  ue ocurypu часп  илw цялото  количсспvо  
учебниш ; и  учебни  помагала  в  срока  по  wг. З , Възпожителяг  има  праю  на  неусroйка  за  забава  в  
размср  на  0,1 о/о  за  всеки  ден  закьснение  до  јtarxra на  действителното  предосгавине  вьрху  
неосигуреното  количество  учебнищ t и  учебни  пома ,аrіа . Неусгойката  се  приго 3аща  лри  
окончагелното  плащапе  по  пастояпщя  доroюр. 

(2) В  случай , че  ИЗПЪJIНИТЕЛЯТ  преустанови  винонно  изпълнението  па  
възложеныта  работа , същият  дължи  неустойка  в  размер  на  10 % от  стойността  на  
останапата  неиздълнена  работа . 

(3) Ако  досrавките  по  насгоящия  договор  не  отговарят  изцяло  на  изискванията  ны  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , или  са  изпълненн  толкова  лошо , unu еъдържат  същсствени  
недосrатьци , които  не  могат  да  бъдат  поправеии , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  
откаже  частично  или  изцяло  заплагqането  на  цената  по  договора . 

(4). В  апучай  =re при  консгагирани  недостхгы iи  Изпьтшгелят  пе  ти  отстрагш  в  
уговорения  срок , Възложятеля r има  право  на  неусгойка  в  размер  на  0,1 % от  цената  па  
изпъгщеното  с  нелостатг ,ци  за  всскн  просрочеп  дсгг . 



Чл. 8. В  случай  ны  забыва  от  сiрана  на  Възпожитепя  той  дъгnки  пеусгойка  в  размер  на  
0,1% на  ден  вьрху  размера  па  забавското  плащане . 

Чл. 9. Пря  неязпълнение  на  здпължение  ло  настоящия  договор , неизправната  
страна  дължи  на  другхга  обезщетение  за  причинени  вреди  прн  условията  па  дсйстващоз n 
българско  законодытелсгво . 

VП . НЕПРЕДВИДЕНи  ОБСТОЯТЕЛСТВА  
Чл .10. Страните  се  ьснобождават  от  отговорност  за  нензлълнение  иа  зддъ:гжспяяги  

ся, когато  невъзможносгга  за  взлълнение  се  дължи  на  непредвидепи  обстоятелства . 
Никоя  от  сграни •ге  не  може  ла  се  позовава  на  непредвидени  обстоатслетва , ако  е  бмла  в  
забава  и  не  е  инфор >fир<»а  другата  страпа  за  възнякването  на  непрелвилени  
обстоятелства . 

VПI. ПРИЕМАПЕ  
Чл. 11. (1) Приемането  на  иsвърше tштс  доставки  се  осъществява  чрез  

окончателен  двустранно  подписан  приемателио -предавателен  протокол  от  
упълиомощепя  от  ВЪЗЛОЖИтЕЛЯ  и  ИЗПЪЛНИТ FJIН  лииа , кой•ro заедно  с  издадената  
фактура  е  основание  за  изкършване  на  плащане , сьобразно  условията  на  чл .2 от  
договора . 

(2) За  установяване  неспазваис  на  изясквапията  до  договора  н  пря  недостатьци  се  
съставя  прнематслпо -прсдавателен  лротокол , подпясан  от  уггълномощените  лииа  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  ИЗПЪЛНИТ FЛЯ , в  който  се  определя  ерока  за  от  страняването  им ; 

Чл. 12. Възложи •геJвп • има  прыво  да  уве,доми  Изпълнитеэw в  срок  до  30.10.2015 г. за  
забелязани  отклонения  от  сьдържаикето , дефекпш  екзеьдшяри  или  ,гругк  усrаповеня  скриlи  
педосгатг ,щт . 

Чл.13. В  спучаипе  по  чп. 12 Въ.зложи -гејwт  има  право  да  поиска  замяна  на  негоlи+ите  или  
с  нелоста iъци  екаемпляри  стакива , опvваряивt на  уго twрениз +е  изискнания . 

1Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА . 
Чл.14. Настояпщят  доroвор  се  прекратява  в  следните  случаи : 
I. С  меговото  изпътгение ; 
2. По  взаимно  съгласие  межДу  страните , изразено  в  пвсмена  форма , като  с•гранвте  

не  си  дължат  неустойки , но  ВЪЗЛОЖИТЕЛ SТГ  заплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
извършените  к  приети  до  прекратяването  доставки ; 

3. Едвостранно  от  ВЪЗЛОЖИТГЛЯ  с  10-дневно  писмено  предизв 	 и  
пензпълпспие  от  страпа  па  ИЗПЪЛНИТЕ JIЯ  на  задължепията  му  по  дого  ; .. р  о  с  

4. Договорът  можс  да  бъде  прекратен  и  когато  са  пастьпили  сг, 	д~лл~етiр  
във  финансярането  на  общесгвената  поръчка , предмет  ва  договора , нз  н  ране 	я f 
на  ВЪЗЛОЖИТ F.ЛЯ , които  той  не  е  могыг  да  предвиди  и  прецотврати  и  и  да 	нй г5'~, 
с  пвемено  уведомление , веднагs слец  настьлване  на  обстоятелствата 	а • 	/• 

 

Х. зАклЮчитЕЛни  РАзпоРЕдsи  
Чл. 15. (1) Кореспонценииига  по  този  договор  се  осьществява  в  дисмена  форма . 

При  промяна  на  досочените  данни , всяка  от  страните  е  длъжиа  да  уведомя  другата  в  
седемдневен  срок  от  настьпване  на  промяпата . 

(2)Нищожносгта  на  някоя  клауза  от  договора  или  на  допъляятелно  уговореии  
условия  не  водя  до  пищожпост  па  друга  клауза  иля  на  договора  като  цяло . 

(3) Страпите  ще  решават  споровете , възникнапи  лри  unu no ггонод  изггъпнението  
на  договора  или  евързани  е  неговото  тьлкуване , нецействителност , неизпълнение  или  
лрекратяване  по  взаимно  сьгласме  чрез  nperosopx, a npu непостигане  на  такова  - спорът  
се  отнася  за  решаване  пред  компетеипгия  еъд  па  територията  па  Рспублика  България  по  
реда  на  действащото  бълтарско  sакоялдателство . 

(4) За  неуредените  в  наСгоящия •г  дотвор  въпроси  се  прилагат  разлоредбите  на  
действащото  бът •арско  законодателство . 



възложитЕл : 
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(5) Настояицiят  договор  се  подписа  в  4 еднообразни  екsемпляра  - два  за  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  два  за  ИЗПЪЛ IШТЕЛЯ . 

(б) Неразделна  част  от  настояпщя  договор  е  Ценовото  преддожение  ка  
Изпълнителя  - Приложение  към  съцпiя . 

Лице  за  ковтакт  от  стрина  на  ВЪЗЛО )IfИTEЛSl: Натапня  Жечева  - помоІщпис - 
директор  АСД , тел . 0601l62176. 

Лице  за  ковтакт  от  страна  на  I33ПЪЛНИТЕЛЯ : Дора  Маринкева - ръководител  
отдел , тед.029231847,0886857094. 


