ДОГОВОР
За обществена поръчка
№ ДР-27/24.06.2015г
В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора за
изпълнение, съгласно чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б ал. 3 последно
изречение от ЗОП
Днес 24.06.2015 г., в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, се сключи
настоящият договор между:
1. ТП ДЛС „“Шерба” към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Шумен с БУЛСТАТ 2016174120080, със седалище и адрес на управление: с.Горен
чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, представлявано от инж……(заличено) в качеството
си на директор, по оправомощаване представлявано от инж…..(заличено)зам.директор, съгласно Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба и
ръководител счетоводен отдел- ….(заличено), наричано по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна и
и
2. ЕТ „Модус Трейд- Георги Зеленков“, седалище и адрес на управление:
гр.Варна, ул.“Пенчо Славейков“ №32, ет.1, ап.1 , ЕИК 040308283, представлявано от
….. – (заличено), в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост
Изпълнител, от друга страна,
На основание чл.101е, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), съгласно протокол от 15.06.2015г. на комисията за избор на изпълнител,
назначена със Заповед № 143/15.06.2015г. на зам.директора на ТП ДЛС Шерба,
упълномощен със Заповед №404/16.12.2014г. на ТП ДЛС Шерба се сключи този
договор, с който страните по него се споразумяха за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва услуги с
предмет: ,,Извършване на техническо обслужване, профилактика, ремонт и
поддръжка на наличното офис оборудване на ТП ДЛС „Шерба”, съгласно
техническа спецификация, с осигурен от изпълнителя транспорт до
местоизпълнението на услугите, открита във връзка със Заповед №288/02.12.2014г. на
директора на СИДП ДП Шумен, съгласно Техническо и Ценово предложение на
Изпълнителя, неразделна част от този договор и в съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията към
публичната покана.
(2)Услугите се извършват съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени
в документацията за участие в процедурата и техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от този договор.
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши услугите при условията на направеното от
него предложение.
ІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява услугите във връзка с предмета на
настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява услугите и след постъпило повикване по
телефон, електронна поща или по факс от страна на Възложителя,
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отзовава до 4 (четири) часа на мястото за изпълнение на
услугите съгласно чл.3 от настоящия договор, като времето за отстраняването на
възникналата повреда следва да бъде до 8 (осем) часа в рамките на работното време на
Изпълнителя.
Чл. 3 Място на изпълнение:
- административна сграда на ТП –ДЛС” Шерба” ; с адрес : с.Горен чифлик,
обл.Варна, ул.“Шерба“ №7
- административна сграда на ТП –ДЛС” Шерба” ; с адрес : офис с.Старо
Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8
Чл. 4. Срок на договора – от датата на сключване до 31.12.2015г.
ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1.Да получи услугите в срока и при условията, договорени между страните
съгласно настоящият договор;.
2. Да получи услугите след отправено повикване по телефон, електронна поща
или по факс до 8 (осем) часа в рамките на работното време на Изпълнителя, а именно:
- Телефон:052 602710; мобилен:……..
- Факс:052 608090; e- mail: infokom@triada.bg

Работно време:
Понеделник: от 09.00ч - 18.00 ч
Вторник: от 09.00ч - 18.00 ч
Сряда: от 09.00ч - 18.00 ч
Четвъртък: от 09.00ч - 18.00 ч
Петък: от 09.00ч - 18.00 ч
3.Да осъществява контрол по изпълнението относно качество и др. във всеки
момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.Да получи 100% възстановяване на нанесените щети върху конкретното офис
оборудване в 7- дневен срок при констатирани такива в следствие извършените услуги.
5.Да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
осъществява услугите в срока по настоящия договор и ако същите не отговарят на
техническите спецификации на Възложителя;
6.Да поиска от Изпълнителя предоставяне на оборотна техника с еквивалентни
параметри в случай, че отстраняването на повредата на наличната офис техника е
невъзможно по местоизпълнение;
7.Да заплаща дължимите суми по начин и в срок, посочени в настоящият
договор.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1.Да изпълнява качествено в съответствие с предложеното в офертата му,
включително техническо предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
2.Да предостави на Възложителя оборотна техника с еквивалентни параметри в
случай, че отстраняването на повредата на наличната офис техника е невъзможно по
местоизпълнение.
3.Да възстанови на 100% нанесените щети върху конкретното оборудване в 7дневен срок при констатирани такива в следствие извършените услуги.
4.Да не предоставя документи и информация на трети лица относно
изпълнението на услугите, както и да не използва информация, станала му известна при
изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

5.Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по
изпълнение на услугите, както и да му осигурява възможност за осъществяване на
контрол по изпълнението относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на
договора, без това да пречи на изпълнението;
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия
договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
7.Да получи дължимото плащане при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
ІV.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.7(1).Приемане изпълнението на услугите се извършва с приемателнопредавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от
оправомощени от тях лица и представена фактура от страна на Изпълнителя.
(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
V.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.8(1). Максимално допустимата стойност на договора е 900 (деветстотин) лева
без ДДС
(2) Извършените по договора услуги се заплащат съгласно Ценовото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:
- За 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на ремонт на офис
оборудването, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума 30,00 /тридесет/ лева без ДДС
(3)При необходимост, Изпълнителят извършва услугите , предмет на настоящия
договор и за друго служебно офис оборудване на възложителя, извън посочената в
Техническата спецификация, като се запазят условията за техническо обслужване и
ремонт и ценообразуване на извършваните дейности
Чл.9(1) Плащанията по чл. 8, ще бъдат извършени с платежно нареждане по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) дни след извършени услуги и
представена фактура от страна на Изпълнителя.
(2)Плащанията се извършват по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ……………………………..
IBAN: …………………………
BIC: ………………………………. (заличено)
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.10. При забавено изпълнение на услугите по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договорената цена на
договора за всеки просрочен час, но не повече от 10 % от стойността , като в случай, че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от забавеното изпълнение, той има право да прекрати
едностранно договора, с 5-дневно писмено уведомление.
Чл.11. 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.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.12. Настоящият договорът се прекратява:
1.С изтичане на срока по чл.4;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договорас 5-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната страна;
4.При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.С окончателното му изпълнение;
6.По реда на чл.43, ал.4 от Закона за обществени поръчки;
7.Когато са настъпили съществени промени във финансирането на настоящата
поръчка- предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата;
8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
8.1.не е спазил срока по чл.2 от договора;
8.2.не предостави на Възложителя оборотна техника с еквивалентни параметри;
8.3.не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
8.4.бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дейности по изпълнение на договора.
ІХ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.13.Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението
на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни,
когато са изпратени по пощата( с известие за доставяне) , по факс, електронна поща или
предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
Чл.14.Когато някоя от страните е променила адреса си , без да уведоми за новия
си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратени на стария адрес.
Чл.15.Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния
съд в Република България.
Чл.16.За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл.17.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП.
Чл.18.Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван , освен в
случаите и при условията на чл.43 от ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1.Техническата спецификация
2.Ценово предложение
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Настоящият договорът се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
/инж….(заличено) /
Съгласно Заповед №404/16.12.2014г.
На директора на ТП ДЛС Шерба
………/п/ заличено

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
/./п/ (заличено)- Управител/

