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ДОГОВОР  

 

 

Днес ......................., в гр. Раковски, между 

1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” град Раковски, БУЛСТАТ 

000453356, адрес: гр. Раковски, ул. „Петър Богдан” № 48, представлявано 

Кремена Алексиева – Директор, и Румяна Киманова – Главен счетоводител, 

наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

2. ................................................................................................................ 

 седалище и адрес на управление................................., 

ЕИК...................................., представлявано от 

…………………………………………………………………….., наричано по-

долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши срещу възнаграждение следното:  

1. „Доставка на 29 броя терминални работни места за оборудването на  

два компютърни кабинета, по Национална програма "ИКТ в училище"”, 

за нуждите на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” град 

Раковски, БУЛСТАТ 000453356, съгласно техническите параметри за 

обезпечаване на 29 терминални работни места (терминали за работа с видео 

интензивни приложения – за видеообработка, CAD системи, HD видео и др.), 

посочени в техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да инсталира, конфигурира и пусне в употреба техниката. 

3. Да проведе обучение на отговорните за съответните кабинети лица. 

(2) Неразделна част от настоящия договор са техническите изисквания и 

ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях . 

 

ІІ.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва договореното, 

съгласно чл. 1   в ................ дневен срок от датата на сключване на договора. 

 

III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Договорната стойност, съгласно приетата оферта е за 

.....................................лв. словом (................................) лв. без ДДС и 

................................. лева с ДДС, съгласно представени единични цени от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на изискванията и условията, 

заложени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 

правото да не направи заявки до пълния размер на посочената договорна 

стойност. 

Чл. 4. Всички разходи, надвишаващи договорната стойност, включително 

непредвидени работи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



Чл. 5. В договорната стойност са включени всички необходимо-присъщи 

разходи (консумативи, хардуер, софтуер, такси, лицензи, разрешителни, 

монтаж и пускане в експлоатация, обучение на персонала). Предлаганата цена 

e окончателна. Същата не подлежи на промяна, освен в случаите на 

намаляване на цената в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 3 ал. 1, както 

следва: 

- авансово плащане – сумата в размер на 6500 лв. с ДДС, платима в 

срок до 5 дни считано от датата на сключване на договора и издаване на 

фактура за стойността на авансовото плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- окончателно плащане – в размер на ................... лв. с ДДС, съгласно 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след приспадане на авансовото плащане, в 

срок до 5 дни, считано от приемане на изпълненото по договора без забележки 

съгласно подписан приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на отпуснатите средства 

от Министерство на образованието и науката за закупуване на терминални 

решения по Национална програма „ИКТ в училище“ за ОУ „Христо Ботев“ гр. 

Раковски. 

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по 

банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено 

извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки преди отстраняване на всички 

недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на 

недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

IV. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА 

Чл. 7. (1) Компютърните конфигурации - терминалните станции, 

сървърите се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД РАКОВСКИ, ул. „Петър Богдан” № 48, в срок от 

………………работни дни от датата на сключване на договора, съгласно 

техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Инсталацията, конфигурирането и пускането в употреба на техниката, 

като и провеждане на обучението на отговорните за съответните кабинети 

лица се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока, посочен в ал. 1. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави компютърните конфигурации 

в уговорените срокове в чл. 7, при точно спазване на броя, качеството и вида им. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да инсталира и лицензиран софтуер, необходим за 

функционирането на системата, както и софтуера, който се осигурява от 

МОН. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставката, предмет на 

този договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена, съгласно 

условията на този договор. 



(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен 

посочените в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на 

поръчката. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок 

изпълнение на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.  

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

       Чл. 9. (1) Гаранционният срок на продуктите е указан в офертата на 

участника и/или в приемо-предавателния протокол, с който са получени, 

и/или в гаранционна карта и започва да тече от датата на доставката.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка появилите се 

дефекти в рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се 

установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за 

отстраняване на дефектите – до края на следващия работен ден.  

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да острани всички установени в 

гаранционния срок несъответствия на изпълнението. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

предостави терминалните станции, да инсталира, конфигурира и пусне в 

действие техниката, както и да проведе обучение на отговорните за кабинетите 

лица, предмет на този договор, без отклонения от договореното. 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да приеме доставените количества 

компютърни конфигурации с приемателно-предавателен протокол, и да прави 

рекламации при необходимост. 

(2) Приемането се извършва от писмено упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който проверява количеството и видимото качество на 

терминалните станции с приемо-предавателен протокол в присъствието на 

упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 /двадесет/ 

работни дни след доставката за забелязани отклонения от съдържанието, качеството  

или други установени скрити недостатъци. 

(4) В случаите по ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на 

негодните или с недостатъци терминални станции с такива, отговарящи на 

уговорените изисквания. 

Чл. 12. След приемане на доставката, инсталиране и конфигуриране на 

техниката и провеждане на обучението, предмет на настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати остатъка от уговорената цена съобразно 

клаузите на настоящия договор.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 13. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не осигури част или цялото 

количество терминални станции в срока по чл. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 

неустойка за забава в размер на 0,1 % за всеки ден закъснение до датата на 

действителното предоставяне върху неосигуреното количество.  

Чл. 14.  В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той дължи 

неустойка в размер на 0,1 % на ден върху размера на забавеното плащане. 



Чл. 15.  В случай че при констатирани недостатъци Изпълнителят не ги 

отстрани в уговорения срок, Възложителят има право на неустойка в размер на 0,1 

% от цената на изпълненото с недостатъци за всеки просрочен ден.  

Чл. 16. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените 

срокове по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка  в размер 

на законната лихва от деня на забавата. 

 

IХ. СПОРОВЕ 

Чл. 17. Възникналите през времетраене на договора спорове и 

разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.  

Чл. 18. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, 

всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение, разваляне или прекратяване ще бъдат 

решавани според българските материални и процесуални закони от местно 

компетентния съд. 

 

Х. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 19. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на 

този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от 

упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 20. За дата на съобщението се смята: 

а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане 

по пощата; 

в) датата на приемането – при изпращане по телефакс. 

Чл. 21. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, 

се смятат адресите на управление на контрагентите. 

Чл. 22. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми 

другата в срок от 3 календарни дни за промяната. 

 

ХI.  ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 

задълженията, произтичащи от този договор. 

Чл. 24. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите по 

чл. 43, ал. 2  от ЗОП; 

Чл. 25. Настоящият договор се прекратява: 

а) с изпълнение на договореното в срок; 

б) с писмено 5-дневно предизвестие от изправната страна до 

неизправната, при неизпълнение на задълженията по договора; 

в) по взаимно съгласие на страните. 

Чл. 26. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 

изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на 

гражданското законодателство. 

 



Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – 

по един за всяка от страните. 

  

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................... 

      (................................... – Управител) 

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

(К. Алексиева – Директор) 

 

 

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

(Р. Киманова – Гл. счетоводител) 

 

 

 


