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ДОГОВОР  

 

№ ДД-66/02.09.2015г. 

 

Днес, 02.09.2015 г., в гр. София между: 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), при 

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен № по 

ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев 

– Председател  и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричани по-долу и за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

“ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София , район 

Младост, ж.к.Младост бл. № 54, вх.А, ет.1 ап.1-2, ЕИК 831830870, представлявано от Димитринка 

Иванова Илиева – Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 

4281/07.08.2015г.. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси” за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

компютърна техника и офис машини за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продаде, достави и въведе в експлоатация, а 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да закупи и приеме компютърна техника и офис машини по вид, количество и 

цени, описани в офертата на Изпълнителя, подадена за участие в обществената поръчка, 

неразделна част от договора. 

 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 2. (1) Срокът на действие на настоящия договор е до изтичането на гаранционния срок 

на стоките. 

(2) Стоките по позиции № 2,3,4,5,6,8,9,10 от Техническата спецификация – Приложение № 

3 от документацията за участие – неразделна част от договора, ще бъдат предадени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договора. 

(3) Стоките по позиции № 1 и 7 от Техническата спецификация, ще бъдат предадени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от сключване на договора.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня и часа на 

предаването на стоките най-рано 1 (един) ден  преди датата на доставка и въвеждане в 

експлоатация. 

 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 3. (1) Цената на стоките е 135 135.00 (сто тридесет и пет хиляди и сто тридесет и пет) 

лева без ДДС или 162 162.00 (сто шестдесет и две хиляди и сто шестдесет и два) лева с ДДС в 

съответствие с ценовото предложение (Приложение № 5) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Организацията по транспорта, разходите за доставка на стоките до мястото на 

предаването й, както и всички други разходи, включително рискът от случайното им погиване, са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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  (3) Плащането по договора, ще се осъществи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български 

лева, по банков път, с платежно нареждане, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, 

както следва:   

БАНКА: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД 

IBAN:RZBBBGSF 

BIC: BG86RZBB91551060351211 

Титуляр: „Патов и дъщери“ ЕООД 

 

(4) Плащането ще се извърши в срок до 7 (седем) работни дни след доставката на всички 

стоки по Приложение № 3, удостоверено с подписването на приемо-предавателни протоколи и 

представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по посочената по-горе сметка, в срок от 7 (седем) дни, считано от момента 

на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 

се, че плащанията са надлежно извършени. 

(6) Договорената цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане в срока на договора, 

освен ако не е в полза за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

IV. КАЧЕСТВО, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 

Чл. 4. (1) Качеството на стоките следва да отговаря на параметрите и техническите 

характеристики, посочени в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в 

процедурата - Приложение № 7,  неразделна част от настоящия договор. 

(2) Стоките по позиции № 1,2,3,4,5,6,8,9,10 от Техническата спецификация – Приложение 

№ 3 от документацията за участие – неразделна част от договора, се предават и приемат в сградата 

на Централно управление на ДА ДРВВЗ, гр. София, ул. „Московска” № 3, чрез подписването на 

приемо-предавателен протокол от представители на двете страни.  

(3) Стоката по позиция № 7 от Техническата спецификация, се предава, монтира, въвежда в 

експоатация, провежда се обучение на персонала и се приема в сградата на Централна техническа 

база, с. Соколово, общ. Дряново, чрез подписване на приемо-предавателен протокол от 

представители на двете страни. 

 (4) При предаването на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ я преглежда за недостатъци и ако има 

такива ги отбелязва незабавно в приемо-предавателния протокол.  

V. РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 5. (1) Рекламации за вид, количество и явни недостатъци се правят до подписването на 

протокола, съгласно чл. 4, ал. 2 от настоящия договор. 

            (2) Стоката, която не е приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се заменя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нова 

до 48 часа от рекламацията. 

(3) Рекламации за скрити недостатъци се правят в срока на гаранцията на стоките, съгласно 

чл. 8, ал. 1 от настоящия договор. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл. 6. (1) При забава на изпълнението на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.25 % (нула цяло двадесет и пет на сто) на ден 

от стойността на договора без ДДС, но не повече от 5% (пет на сто) от стойността му без ДДС, 

както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената 

неустойка.  

(2) При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) върху стойността на договора без ДДС, както и 

обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато вредите надхвърлят договорената 

неустойка. 
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за скрити недостатъци на стоките. В тези случаи 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с някое от следните права: 

 1.  да върне стоките и да иска обратно платената цена; 

 2.  да задържи стоките и да иска намаляване на цената; 

 3.  да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 4. да иска да му бъде предадена стока без недостатъци в замяна на тази, която е получил с 

недостатъци като всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 5. да иска безплатно извършване на ремонт. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато вещта е погинала или е 

била повредена, ако това е станало поради нейните недостатъци. 

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 7. (1) „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, включително от извънреден 

характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не 

са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. 

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от страните не 

може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала 

другата страна за възникването на непредвидени обстоятелства. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 

обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състоят 

непредвидените обстоятелства и възможните последици от тях за изпълнението на договора. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички 

необходими усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби. 

(5) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.  
(6) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задължението се спира. 

 

VIII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа гаранционно стоките, предмет на 

настоящия договор, в съответствие с неговото Техническото предложение, неразделна част от 

договора.  

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на пускането на стоките в експлоатация. 

Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. 

(3) Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок от 

уведомяването му. 

(4) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на техниката до 

сервиза и обратно е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поетите гаранционни задължения, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването на повредата на друга фирма, като 

разходите в този случай са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) При възникване на необходимост от консултации във връзка с монтажа и/или 

експлоатацията на стоките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специалист по 

местонахождението на стоките в рамките на работния ден. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява: 

1. С неговото изпълнение; 

2. Преди изтичане на уговорения срок в следните случаи: 
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            - по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма при положение, че не се 

нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП; 

          - едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

            - при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 7 (седем) дневно 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

                             - при използване на подизпълнител от страна на изпълнителя, без същия да е декларирал 

това в офертата си; 

3. В случаите по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

 

Х. СПОРОВЕ 

 

Чл.10. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. 

Чл.11. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат 

разрешавани според разпоредбите на българското законодателство от компетентния съд по реда на 

ГПК. 

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

  

Чл.12. Никоя от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията 

си по настоящия договор. 

Чл.13. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно чл. 43, ал. 2 от 

ЗОП. 

Чл.14. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Чл.15. Неразделна част от договора са: 

- техническата спецификация; 

- ценовото предложение на изпълнителя; 

- техническото предложение на изпълнителя; 

 

При подписването на договора се представиха следните документи, необходими за 

неговото сключване, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: 

- документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП – в оригинал или нотариално заверени копия. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

 

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ................П....................                                                 …………П…………….   

 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/                                                    /ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА/ 

 

 

 

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ............П.................. 

 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 


