
ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Днес, ................... 2014 год., в гр.Силистра между: 

Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, със седалище: Силистра
бул.  „Македония"  №140,  БУЛСТАТ 000560383 представлявано от  инж.Георги Аврамов
Петров – директор от една страна , наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
„……………., със седалище и адрес на управление: ……………., вписано в търговския
регистър ЕИК …………., ИН по ДДС ……….. представлявано от ………………………… в
качеството му на ……………….. в търговското дружество от друга страна, наричан по-
долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на основание Заповед № 4579 – 77 от 17.10.2014 година на директора на ПГС“П.Пенев“
за провеждане на обществена поръчка по реда и условията на Глава осма”а” от ЗОП с
предмет:  ” Доставка  на  компютърна  техника  и  лицензиран  софтуер,  включващ  MS
Windows и MS Office в рамките на НП „ИКТ в училище“” и Протокол от …………………. на
комисията, назначена да разгледа и оцени постъпилите оферти , се сключи настоящият
договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1  (1)  Възложителят  възлага,  а  Изпълнителят  приема  да  достави  и  инсталира
…………………………………., отразени в Техническата спецификация на Изпълнителя -
Приложение №1, която е неразделна част от настоящия договор. 



(2) Място на изпълнение на поръчката – гр.Силистра, бул.”Македония” № 140, седалище
на ПГС“П.Пенев“
 
II. СРОК 

Чл.2 (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на двустранното му подписване. 

(2) Крайният срок за изпълнение на доставката е  10.11.2014 година. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3 (1) Цената на договора за доставка на техника , в съответствие с Приложения № 1 ,
е  на  обща  стойност......../..............  /  лв.  без  ДДС  или........../................../с  ДДС  и  се
образува  от  единичната  цена  на  предлаганите  компютри,  преносими  компютри,
мултимедийни проектори и лицензиран софтуер.

(2)  Плащането  на  договореното  количество  компютърна  техника  и  периферни
устройства се  извършва в  български лева,  по банков път,  с  платежно нареждане по
сметка  на  Изпълнителя  по  следния  начин  :  в  десетдневен  срок  от  представяне  на
фактура оргинал и приемателно-предавателен протокол, подписан в условията на чл.15,
ал.2 от настоящия договор. 

Банка: ........................................... 
IBAN сметка на Изпълнителя: ................................... 
ВIС код .......................... 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



Чл.4 (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу
съответната  цена,  заявени  съгласно  чл.1,  ал.1  от  настоящия  договор  компютри  и
периферни устройства в оригинална опаковка с ненарушена цялост и със съответните
гаранционни карти, отразяващи договорните условия. 

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до
местоизпълнението. 

(3)  Изпълнителят  се  задължава  да  прехвърли  на  Възложителя  собствеността  на
техниката с подписване на приемателно-предавателен протокол. 

Чл.5  Изпълнителят  има право да  иска  от  Възложителя необходимото съдействие  за
осъществяване на доставката. 

Чл.6  Изпълнителят  има  право  да  иска  приемане  на  доставката  чрез  определено  от
Възложителя лице. 

Чл.7 Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за
извършената доставка, съгласно чл.3 от настоящия договор. 

Чл.8 Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно техниката в срока и при
условията, посочени в раздел VIII от настоящия договор. 

Чл.9 Изпълнителят се задължава да организира: 
- първоначално обучението на персонала на Възложителя за работа с оборудването при
пускане на техниката в експлоатация; 
-  обучение  при  повикване(допълнително  обучение)  -  провежда  се  при  желание  на
клиента в случай на възникнала необходимост. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.10 Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за
извършване на доставката на място. 



Чл.11 Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение
за заявената доставка, съгласно чл.3 от настоящия договор. 

Чл.12 Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и
без отклонения. 

Чл.13 Възложителят има право, когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за
доставката по чл.1 от настоящия договор, да откаже приемането на части или цялото
количество  техника,  както  и  заплащането  на  съответното  възнаграждение,  докато
Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора. 

VI. ПРИЕМАНЕ 

Чл.14 (1) Приемането на доставените количества техника се извършва в момента на
разтоварването им на посочения от Възложителя адрес в гр.Силистра, съгласно чл.1,
ал.2 от договора. 

(2) Предаването се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан в З
екземпляра от упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица. 

За Възложителя това са съответните материално-отговорни лица по местоизпълнение:
………………………………. 

За Изпълнителя това са ………………………………………………………………….. 

Чл.15 Рекламации по количествата и вида на доставената техника, могат да се правят
само в момента на подписване на приемателно-предавателен протокол между страните. 

Чл.16 Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в пет дневен срок от
откриването през целия срок на договора. 



Чл.17  В  случай  на  рекламация  и  възникване  на  спор  между  страните  по  договора,
Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в
присъствието  на  представители  на  двете  страни,  за  което  се  съставя  надлежен
протокол. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.18 (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изпълнение на всички задължения на страните; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

(2)Възложителят  има право да  прекрати  действието  на  договора  чрез  едноседмично
писмено предизвестие в следните случаи: 
а/ ако Изпълнителят не извърши доставката на техниката в сроковете и количествата,
договорени между страните; 
б/ ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора. 
(3) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато
Изпълнителят забави изпълнението на поръчката с повече от 10/десет/ дни, считано от
крайния срок за изпълнение на доставката. 

Чл.20. При забава на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,05% върху
стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 5%. Сумата
се удържа от Възложителя при изплащането й. 



Чл.21. При забава в плащането, Възложителят дължи неустойка в размер на 0,05% за
всеки просрочен ден, но не повече от 5%. 

Чл.22. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

Чл.23 (1) Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно доставената от него
техника в срок от …………… месеца. 

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протокола за
доставка на техниката. 

Чл.24 (1) Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на техниката, указана в
спецификацията  /Приложение  №1/  от  датата  на  доставката,  при  спазване  на
изискванията на условията, описани в договора и в гаранционната карта. 

(2) При противоречие между гаранционните условия описани в гаранционната карта и
тези описани в договора се прилагат гаранционните условия описани в договора. 

Чл.25. Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на
Възложителя се установяват и отстраняват на място от и за сметка на Изпълнителя. 

Чл.26  (1)  В  рамките  на  гаранционния  срок  Изпълнителят  е  длъжен  да  предприеме
действия по направената рекламация не по-късно от 4 часа, считано от получаване на
уведомлението за възникнал проблем и необходимостта за отстраняването му. 
         Сигнал  се  подава  от  представител  на  Възложителя  на  следните
телефони:............................................ факс:................. e-mail:...................................... 
         Срокът за отстраняване на повредата и изпълнение на ремонта е ……… работни
часа , считано от получаване на уведомлението. 
         Изпълнителят осигурява техническа поддръжка на място или в сервиз в официални
работни дни в интервала 9.00 ч. – 17.00 ч. 



(2)  Ако  е  необходим  по-дълъг  срок  той  се  определя  в  двустранния  протокол  за
предаване на техниката за ремонт. 

(3) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспорта на техниката до
сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя. 

(4)  При  необходимост  Изпълнителят  предоставя  оборотна  техника  от  същия  вид  и
качество за работа на Възложителя до отстраняването на гаранционната повреда. 

Чл.27  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, тоест – с
такова устройство от не по-нисък клас, ако недостатъкът го прави негодно за използване
по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.28. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се
решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения. 

Чл.29.  Страните по този договор ще решават споровете,  възникнали при и по повод
изпълнението  на  договора  или  свързани  с  договора  или  с  неговото  тълкуване,
недействителност,  неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения,  а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния  съд  на  територията  на  Република  България  по  реда  на  Гражданския
процесуален кодекс. 

Чл.  30.  За  неуредените  по  този  договор  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на
законодателството на Република България. 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра. - по един за всяка
от страните. 



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Директор ПГС“П.Пенев“: ...............................................

................................................ ................................................. 



Съгласували: 
Приложение №1 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
2. КОПИРНА МАШИНА 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
3. ПРИНТЕРИ 



……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
4. СКЕНЕРИ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
Приложение №2 

ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
СЕРВИЗНА БАЗА 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ИЗПЪЛНИТЕЛ :


