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за доставка на материали
Днес, ………………., в гр. София, между:
9 ФЕГ»Алфонс дьо Ламартин», БУЛСТАТ 000669272, гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 35,
представлявана от Емилия Йорданова Богданова-Иванова, директор, и Магдалена Асенова
Лазарова-гл.счетоводител, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и от друга страна
…………………… с адрес: гр. ………., бул. ………………. №………., ЕИК ………………………….,
ДДС № BG ……………………….., представлявано от ……………………, управител, наричано подолу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание покана на ел. поща на 9 ФЕГ и протокол от № ……………. / ……………….,
се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на стойност
………………. лв. (словом………………………….) да осъществява доставка на материали и
консумативи/книги, подробно описани в ценовата оферта на изпълнителя, неизменна част от
настоящия договор.
(2) Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка на всички материали, описани в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предмет на договора и съставяне на приемно - предавателния
протокол.
(3) В общата цена се включват всички разходи по извършване на доставката по чл. 1, на
договора.
СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на доставка
до 30.03.2015г.
Чл.3. Място на изпълнение на договора е сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с адрес: гр. София
1000, бул. Патриарх Евтимий № 35.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Чл. 4. Заплаща цената на доставката съгласно чл.1 от този договор в размера, в срока и по
начина, уговорени в настоящия договор.
Чл.5. (1) Приема доставката по чл. 1 от този договор с фактура и приемо-предавателен
протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни. (директора на училището и
МОЛ)
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани явни
недостатъци при приемането, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол.
Чл.6 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява всички условия, необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
време на доставката.
Чл. 7. (1) При наличието на скрити недостатъци и дефекти, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е
забелязал при приемане на материалите има право на една от следните възможности:
1. да поиска замяна на дефектните монитори или части от тях с нови;
2. да направи отбив от цената;
3. да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Чл. 8. С грижата на добър стопанин и при съблюдаване добро качество извършва
предвиденото в т. 1 от този договор и приложената оферта като доставя посочените консумативи, не
по-късно от крайния срок, съгласно чл.2 от настоящия договор.
Чл. 9. Извършва доставката в сградата на 9 ФЕГ.
Чл. 10. Договорът се счита за изпълнен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване на
окончателен приемо-предавателен протокол и фактура по чл. 5, ал.1 без забележки от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ПЛАЩАНИЯ:
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор в размер на …………………….. лв.
(словом:……………………………) с ДДС, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена във фактурата.
(2) Приемането и предаването на доставката се изпълнява с подписване на приемо –
предавателен протокол от МОЛ на училището и предоставяне на фактура.
(3)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с отложено плащане до 5 календарни дни след доставката и подписване на приемопредавателния протокол за доставката и представяне на и фактура.
(4) За дата на плащане се счита заплащането на сумата по банковата сметка на доставчика.
НЕУСТОЙКИ:
Чл. 12. При неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на
договора.
Чл. 13. (1) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да
търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
(2) При забавяне на съобщения по платежни операции извън установените срокове, страните
изясняват причината за забавянето, виновността и санкциите.
(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е обезщетил третите лица в случаите по предходната алинея, той
има право на регрес срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) При виновна забава на една от страните, продължила повече от 15 (петнадесет) дни,
другата страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.
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Чл. 14. (1) Договорът се прекратява:
1. С изпълнението на всички задължения на всяка от страните;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
(2) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие
при пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 15.(1) Рекламации за липси и/или явни повреди се предявяват от Възложителя в момента
на приемането на материалите от упълномощено лице и се отразяват в приемателно-предавателния
протокол за извършената доставка.
(2) Изпълнителят отстранява липсите и/или повредите по ал. 1 в еднодневен срок от деня на
подписване на приемателно-предавателния протокол.
(3) Рекламации за качество Възложителят има право да предяви писмено или по факс до един
ден от момента на установяването им. Когато се установи, че доставените материали не отговарят на
описанието в чл.1 от този договор, Изпълнителят се задължава да замени доставените материали с
нови, отговарящи на изискванията за качество в еднодневен срок от предявяването на рекламацията.
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ на техническите пособия и материали:
Чл. 16. (1) Дефекти в доставените материали се констатират задължително в присъствието на
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В срок до 10 работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени установена дефектна
стока или материали с друга/и.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2, ал.1;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
(2) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие и когато
Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 18. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 19. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по чл.1 от договора
преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемопредавателния протокол по чл .5 .
Чл. 20. За всички неуредени въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото
гражданско законодателство.
Чл. 21. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия
договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. Когато постигането на съгласие се окаже
невъзможно, страните ще отнесат спора пред компетентния съд.
Чл. 22. Никоя от страните по настоящия Договор няма право да възлага или прехвърля на
друго лице свои права или задължения по Договора.
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Чл. 23. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята :
датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – гр.София 1000, бул.Патриарх Евтимий № 35;
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – гр. ……………….., бул. ……………….. № ……… пк ………….
(4) При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок
от промяната.
Чл. 24. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Емилия Богданова,
Директор

…………………………………,
Управител

Магдалена Лазарова,
Гл. Счетоводител
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ЦЕНОВА ОФЕРТА
/в т.ч. добавените количества по чл.1, ал.1/

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

Артикул

Бележник с твърди корици и календар
Гъба за бяла дъска Kores
Двойно лепяща лента Eurocel 25/50
Дискети MF 2HD 1.44 MB / 10 бр. в кутия Verbatim
Джобове за папка А4 матирана
40м-100 бр./пак.
Кламери 100бр в кутия 32мм
Класьор 5см
Класьор 7 см
Коректор лентов Pritt

мярка
бр.
бр.
бр.
кут.
пакет
кутия
бр.
бр.
бр.

брой
10
100
3
3

ед. цена
без ДДС
4.00
2.37
3.00
4.50

сума без
ДДС
40.00
237.00
9.00
13.50

100
30
70
70
20

2.10
0.25
1.49
1.49
2.10

210.00
7.50
104.30
104.30
42.00

Лепило сухо 40 g

бр.

20

2.00

40.00

Маркер за CD, DVD centropen

бр.

10

0.70

7.00

Мишка безжична

бр.

1

18.00

18.00

Папка- РVC с ластик

бр.

10

1.80

18.00

Папки – РVC с перфорация

бр.

300

0.14

42.00

Папки картонена с машинка

бр.

200

0.09

18.00

Пинчета за коркова дъска

кутия

20

0.60

12.00

Разклонител със защита за деца с 5 гнезда – 5 м

бр.

10

10.00

100.00

Телчета за телбод

кутия

50

0.20

10.00

Тиксо Dekar 19 mm/33m

бр.

50

0.35

17.50

Хартиено тиксо 50/50 m Eurocel

бр.

10

4.20

42.00

Хартия за ксерокс А4 80г/м2
Химикалки Faber Castell 1425-сини,
зелени, червени х 100бр.
Химикалки автоматимчни Schneider със сменяем
пълнител

кашон

4

19.00

76.00

бр.

300

0.45

135.00

бр.

10

0.52

5.24
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2
4 Хоризонтални поставки за документи А4

бр.

10

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Емилия Богданова,
Директор

Лазарина Каменова,
Управител

2.50
Сума без
ДДС

25.00
1333.34

ДДС 20%
Сума с ДДС

266.67
1600.00

Магдалена Лазарова,
Гл. Счетоводител
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