ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
(не се попълва от участника)
Днес, ................. 2014г., в гр.София, на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и
в изпълнение на Решение №.../......2014г. на Възложителя за определяне на изпълнител се сключи
настоящият договор между:
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ със седалище в гр. София,
бул. „Витоша” №2, ЕИК 1212680006, ИН по ЗДДС BG121268006, представляван от Красимир
Красимиров Влахов – Заместник на Председателя на ВКС и Доротея Иванова Иванова – Главен
счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
................................................................, със седалище в ......................................................,
вписано в Търговския регистър по партидата на ............................................... ЕИК .......................,
ИН по ЗДДС ........................., представляван от ........................................................ в качеството му
на ................................. наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да
извършва доставка на тонер касети и касети с мастило за офис техника, барабани и ленти за пишещи
машини, съгласно техническата спецификация (Приложение №1 към договора) в документацията на
поръчката.
(2) За краткост предметът на настоящия договор (чл.1, ал.1) ще се нарича „доставка”.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката при условията на направеното от него ценово
предложение, неразделна част от настоящия договор.
(4) Количествата на съответните консумативи, посочени в спецификацията са прогнозни и
Възложителят не се ангажира да ги изчерпи до края на срока на договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при необходимост може да завиши количествата от един артикул за
сметка на количествата на друг, но без да се променя крайната цена на договора и единичните цени
на съответния артикул.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2.(1) При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, съответстващо на доставените материали.
Плащането се извършва с платежни нареждания, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова
сметка, в срок до 10 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка и
представена данъчна фактура.
(2) Стойността на договора не следва да надхвърля посочената сума в ценовото предложение
- .................. лева с ДДС.
(3) Крайната цена се формира на база на заявените количества артикули по единични цени
за съответния артикул, които не се променят през действието на договора, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не предложи по-благоприятни цени.
(4) Възложителят не се ангажира да изчерпи всички прогнозни количества до края на срока
на договора. При необходимост количествата от един артикул могат да се завишат за сметка на
количествата на друг, но без да се променя крайната цена на договора и единичната цена на
артикулите.
(5) Единичната цена, посочена в ценовото предложение на съответния артикул не се променя
в срока на договора, освен при по-благоприятни цени, предложени от Изпълнителя.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави заявените количества и видове стоки в срок до 2
(два) работни дни след отправяне на искането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка всичко необходимо за
изпълнението на доставката.
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Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките, предмет на
настоящия договор в подходяща опаковка.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя само стоки, които са в гаранционен срок.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи,
съпътстващи стоките.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката да получи уговореното
в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТт се задължава да приема за своя сметка използваните тонер касети.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставката при условията, договорени между
страните.
Чл.11.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий на
изпълнение на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случай, че бъде открит дефект в доставена стока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже
получаването й или да поиска да бъде направена замяна на стоката. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
не дължи допълнително плащане извън това по договора.
(3) При поява на скрит фабричен дефект в десетдневен срок от приемане на стоката (при
правилна експлоатация и съхранение), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките на 2 (два) работни
дни след уведомяването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпрати свой представител, който да установи
рекламацията и да извърши замяната веднага.
(4) В случай на рекламация за количествени несъответствия и видими фабрични дефекти,
констатирани с двустранно подписан протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва замяна в рамките на 1
(един) работен ден.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поема ангажимент да достигне крайната стойност на договора при
изтичане срока на действие на договора.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време с писмено известие, връчено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
да поиска промени в количеството и начина на изпращане и опаковане на стоките.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави заявка за вида и количеството стоки по факс, телефон или еmail, допълнително уточнени от представителите на двете страни по настоящия договор.
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена,
съгласно чл. 2 от настоящия договор.
V. ГАРАНЦИИ
Чл.15.(1) При сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за
изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, внесени в полза на ВКС в БНБ - IBAN:
BG15BNBG96613300178103, BIC: BNBGBGSD или банкова гаранция за срока на договора.
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 15 (петнадесет) дни след
приключване изпълнението на договора.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да се удовлетвори от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение
за претърпени вреди, надвишаващи размера на представената гаранция.
(4) В рамките на гаранцията за изпълнение Възложителят се удовлетворява за претърпените
вреди и уговорени неустойки.
VІ. НЕУСТОЙКИ
Чл.16. При неизпълнение на договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в
размер на 0,2% от договорената цена за всеки просрочен ден до отсраняване на неизпълнението, но
не повече от 10% от стойността на договора.
Чл.17. При неизпълнение на договора от едната от страните, довело до развалянето му,
неизправната страна дължи неустойка в размер на 5 на сто от изплатените до момента суми.
Чл.18. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната
страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.
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VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19. Страните по настоящия договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Чл.20. Изменение на договора се допуска по изключение в случаите, регламентирани в чл.43
ал.2 от Закона за обществените поръчки.
Чл.21. Действието на настоящия договор се прекратява:
(1) С изтичане на неговия срок.
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
(3) При предсрочно достигане на общата стойност на договора. В този случай не се дължи
писмено съгласие на страните или предизвестие.
(4) Едностранно от всяка страна с едномесечно писмено предизвестие, при виновно
поведение на насрещната страна страна и неизпълнение на задълженията по договора.
(5) В случай на финансова невъзможност от страна на Възложителя, с едномесечно писмено
предизвестие, като този случай не се приема за виновно поведение.
VІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.22. Срокът на действие на настоящия договор е 1 (една) година, считано от датата на
подписването му.
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.23. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на
изпълнението му и изпълнението на договорните клаузи по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от компетентния съд.
Чл.24. Към договора като задължение на Изпълнителя се приемат всички направени
предложения от него като участник в обществената поръчка, които са неизменна част от настоящия
договор – Приложение №2, Приложение №3 и Приложение №4.
Чл.25. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение №1 – Техническа спецификация;
2. Приложетие №2 – Оферта на изпълнителя;
3. Приложение №3 – Ценово предложение;
4. Приложение №4 – Техническо предложение.
Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра на български език, по един
за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

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

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

КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЗАМЕСТНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

.................................
(.................................)

.................................
ДОРОТЕЯ ИВАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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