Приложение №9
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
№.................../...........................2015Г.
Днес ________2015г. в гр. ......................... между:
1.ПГСС «Васил Левски», с адрес на управление гр.Първомай, ул.»Братя Миладиновисевер» №53а, ЕИК 000458599, представлявано от Росица Тоскова Генова- Директор и
Марийка Тодорова Гъделева – главен счетоводител, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и от друга страна
2......................................................
с
адрес
на
управление
гр
.................................................................................,
ЕИК
................................,
представлявано от ..................................., управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчка и във връзка с одобрен
протокол вх.№ .......... от ...............2015г. . на комисия за разглеждане, оценка и
класиране на оферти от проведена обществена поръчка открита с Решенние № ........ от
..................2015г. за:
„ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО
НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ””
за 37 работни места
се ключи настоящият Договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да
достави „Оборудване по НП ИКТ в училище” за нуждите на ПГСС “Васил Левски”,
гр. Първомай, подробно описани в Техническите спецификации на Приложение 2 към
офертата, неразделна част от този договор, като организира и реализира доставката,
инсталацията, внедряването и обучението на отговорните за терминалната зала лица.
2.При предаването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставката се описва по вид, количество,
качество и единична цена във фактури – спецификации, които стават неразделна част
от договора.
ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА
3.Изпълнителят се задължава да извърши доставката, инсталацията,
внедряването и обучението на отговорните за техниката лица, предмет на настоящия
договор в срок до ................... календарни дни, считано от датата на сключване на
договора.
ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката,
описана в този договор по вид, количество, качество и цени, съобразно описанията във
фактурата и техническите спецификации в предложението за изпълнение на
изпълнителя, представляващо неразделна част от настоящия договор.

5. Приема доставката, инсталацията и обучението с приемо-предавателен
протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни .
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената
техника, инсталацията, конфигурацията и обучението в срокове, съгласно условията на
настоящия договор.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни
доставката в срок и без отклонения.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от
изискванията за доставката и техническите спецификации да откаже тяхното приемане
и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
изпълни своите задължения съгласно договора.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, (относно качество, стадий на
изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да
пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
11. При наличието на явни недостатъци и дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
не е знаел при подписването на договора има право на една от следните възможности:
 да поиска замяна на дефектните стоки или части от тях с нова/нови;
 да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършената от
него доставка и инсталация в размер и срокове описани в част ПЛАЩАНИЯ от
настоящия дговор.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши инсталиране, предварително
изпитване и пускане в експлоатация на оборудването, да проведе обучение и
инструктаж за работа на служителите на възложителя.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме всички разходи по
транспортирането и организирането на доставката до посоченият от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
адрес. Изпълнителят е длъжен да предаде доставката във вид, количество, качество и
документно оформяне, съгласно договореностите, постигнати с Възложителя.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска от погиването или влошаване
състоянието на доставката до предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи при предаването на доставката всички
необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката
документи, инструкции, гаранционни карти и други.
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва гаранционна подръжка в рамките на
36 месеца, като през гаранционния срок той поема всички разходи – труд, резервни
части, транспорт и др. на всички модули, устройства и аксесоари в предложените
терминални работни места, и 12 месеца за останалата техника. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава, при получена заявка за повреда да осигури сервизна поддръжка на място
при клиента, а само когато това е невъзможно – в специализиран сервиз на
Изпълнителя.
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за осъществяване на доставката.
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разкрива информация пред трети лица,
станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по този договор.
20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода
на изпълнението на настоящия договор.

21. Изпълнителят се задължава да отстрани безвъзмездно всички недостатъци на
стоките, които намаляват качеството им, респ. да ги замени с други качествени стоки от
същия вид.
22. Договорът се счита за изпълнен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след
подписване на приемо-предавателния протокол по т. 5 без забележки от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
23. Задължава се доставената техника да е с гарантиран произход, който
отговаря на изискванията по БДС.
V.ПЛАЩАНИЯ
24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор, съгласно ценовата оферта
– Приложение №1, на обща стойност ................................ лева без ДДС или
.................................... (с думи) с ДДС.
25.Плащането се извършва в лева, по банков път, след настъпване на следните
основания за това:
- подписан настоящия договор;
- подписан приемо-предавателен протокол за доставка;
- представяне на фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяко отделно плащане, след
извършени плащания.
26.Плащането се извършва в следните срокове:
26.1. 30(тридесет) на сто от цената по т. 24 или ................................................. лева
с включен ДДС, авансово в 5-дневен срок от подписване на договор след предоставяне
на проформа фактура от Изпълнителя на Възложителя;
26.2.останалите 70(седемдесет) на сто или .............................................................
лева с включен ДДС - в 5-дневен срок от изпълнението на договора, при условията на т.
22 от настоящия договор след предоставяне на проформа фактура от Изпълнителя на
Възложителя.
27.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 24 при
условията на т. 25и 26 по следната банкова сметка:
IBAN: ........................................................................
в банка : ...................................................................
BIC: ............................
VІ.РЕКЛАМАЦИИ
28. Рекламации за липси, могат да се правят в момента на приемане и предаване
на доставката. Констатирането на липсата се удостоверява с протокол, съставен от
комисия.
VІІ. НЕУСТОЙКИ
29. При неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна
дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден, но не повече
от 5 % от стойността на договора.
30. 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.
VІІІ.ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
31. Срокът за гаранционното обслужване е .......(......................) месеца за
терминалниото решение и ..........(................) месеца за другото оборудване и започва да
тече от деня на подписване на приемо-предавателния протокол за извършена доставка.
32. Дефекти в доставените материали се констатират задължително в
присъствието
на
упълномощени
представители
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

33. Гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпадат, когато дефектите са
в резултат от неспазване на описаните в гаранционната документация условия на
експлоатация и на предписанията от производителя, както и когато са извършени
конструктивни изменения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, несъгласувани писмено от
двете страни по договора.
ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
33. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
34. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на този Договор се
решават по споразумение между страните, а когато това не е възможно, по реда на
действащото в страната законодателство пред компетентния съд..
35. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Ценова оферта
Приложение №2 – Техническо предложение
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Росица Генова
Директор

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

Марийка Гъделева
Главен счетоводител

