ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес.

J S

между:

1. ПГАСГ „Арх. Камен Петков" гр. Пловдив, Булстат 000454914 с адрес: гр. Пловдив
ул,"Арх. Камен Петков" № 3, представлявано от Мариана Спасова- директор и
.
.. гл.счетоводител, наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, нарйчано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. Вали Компютърс ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Велико
Търново, ул. Самуил 6 ЕИК 104518906 , представлявано от Димитър Хинов,
наричан по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 258 - 269 и
чл. 280 - 292 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящият договор за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1). Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане
следното: «Доставка на 14 броя компютърни конфигурации и мултифункционално
устройство за нуждите на ПГАСГ „арх. Камен Петков" гр. Пловдив по Национална
програма „Модернизация на материалната база в училище за 2014 г.", Модул
„Подобряване на училищната среда", Дейност 1- „Обновяване на учебно-техническото
оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници".
(2). Мястото на изпълнение на договора е гр. Пловдив ул."Арх. Камен Петков" № 3.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 2. Срокът за изпълнение на доставката е до два дни (съгласно офертата на
изпълнителя).
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1). Общата цена за оборудването, определена в предложената оферта на
изпълнителя, е в размер на 7 582.00 лв. (Седем хиляди петстотин осемдесет и два лева) без
включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 9 098.40 лв. (Девет хиляди
деветдесет и осем лв. 40 ст.) с включен ДДС.
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(2). Цената по ал. 1 е за цялостната доставка, включително цената на инсталиране,
конфигуриране и пускане в действие на компютърното оборудване и гаранционното
обслужване на доставената техника.
(3). Плащането на цената по ал.1 се извършва в срок до два работни дни след подписване
на приемо-предавателния протокол и връчването на фактура оригинал от Изпълнителя,
със средства по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище за
2014 г."
Чл. 4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път
следната банкова сметка на изпълнителя:

по

Банка: ОББ АД В. Търново IB AN: BG28UBBS78221010242913
BIC UBBSBGSF
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. (1). Изпълнителят се задължава да извърши инсталиране, предварително
изпитване и пускане в експлоатация на оборудването.
(2). 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.
(3). Изпълнителят носи изцяло риска от погиването или влошаване състоянието на
доставката до предаването и на възложителя.
(4). Изпълнителят ще представи при предаването на доставката всички необходими
за по-нататъшното
използване по предназначение на доставката
документи,
разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други.
(5). Изпълнителят приема да извършва гаранционна поддръжка в рамките на 36
месеца за компютърните конфигурации и 12 месеца за мултифункционалното устройство,
като през гаранционния срок той поема всички разходи - труд, резервни части, транспорт
и др. на всички модули, устройства и аксесоари в предложените конфигурации на
изделията, включени в техническите спецификации. 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. При ремонт/подмяна
на клиент/и при вина на Възложителя/ Изпълнителят се задължава да извърши ремонтните
дейности в рамките на един работен ден за срока на гаранцията.
(6). Изпълнителят има право да иска от възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на доставката.

(7). Изпълнителят е длъжен да не разкрива информация пред трети лица, станала
му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по този договор.
(8). Изпълнителят е длъжен да информира текущо възложителя за хода на
изпълнението на настоящия договор.
(9). 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.
(10). Изпълнителят се задължава да достави ново, фабрично и нерециклирано
оборудване, което да е с гарантиран произход и отговаря на съответните стандарти.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1). 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 офертата на изпълнителя, представляващи
неразделна част от настоящия договор.
(2). Приемането на доставката и инсталацията се осъществява със съставяне и
подписване на приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на двете
страни.
(3). Възложителят се задължава да заплати на изпълнителя доставената техника и
инсталацията в срока съгласно условията на настоящия договор.
(4). Възложителят има право да иска от изпълнителя да изпълни доставката в срок
и без отклонения.
(5). Възложителят има право, когато изпълнителят 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.
(6). Възложителят има право да осъществява контрол по изпълнението на
договорните задължения от страна на изпълнителя, (относно качество, стадии на
изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да
пречи на изпълнителя.
(7). Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за
изпълнение на договора.
(8). При наличието на явни недостатъци и дефекти, за които възложителят не е
знаел при подписването на договора има право на една от следните възможности:

е.

- да поиска замяна на дефектните стоки или части от тях с нова/нови;
- да направи отбив от цената;
-да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на изпълнителя.
VI. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 7. (1). Възложителят може да предявява рекламации пред изпълнителя за:
1. количество и некомплектност на доставеното оборудване съгласно чл. 1 (явни
недостатъци);
2. качество (скрити недостатъци):
- при доставяне на оборудването не от договорения вид.;
- при констатиране на дефекти при работа с о оборудването.
(2) . Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от възложителя в
едномесечен срок от извършването на доставката, монтажа или пускането в експлоатация,
за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.
(3) . Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в едномесечен
срок от откриването им, през целия срок на действие на договора и представения
гаранционен срок.
(4) . -В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора,
възложителят осигурява проверка на стоката, предмет на рекламация, в присъствието на
представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.
VII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 8. 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.
VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 9. Срокът 'за гаранционното обслужване е 36 /тридесет и шест/ месеца за
компютърни конфигурации и 12 /дванадесет/ месеца мултифункционално устройство и
започва да тече от
деня на подписване на приемно-предавателния протокол за извършена доставка.
Чл. 10. Дефекти в доставените материали се констатират задължително в
присъствието на упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.
Чл. 11. 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.
IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.
Чл. 12. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната
страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото
българско гражданско законодателство.
Чл. 13. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в
уговорения срок, изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.1 % от общата цена по чл.
3, ал. 1 от настоящия договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет
процента) от цената по чл. 3, ал. 1.
Чл. 14. (1). При виновно некачествено извършване на доставката, освен
задължението за отстраняване на дефектите, изпълнителят дължи неустойка в размер на
25 % (двадесет и пет процента) от стойността на некачествено извършените доставки.
(2). Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава възложителя от
възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности,
предоставени му от закона.
(3). Ако недостатъците, констатирани при приемане на доставката или в
гаранционните срокове по чл. 11 от настоящия договор, не бъдат отстранени в
договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, изпълнителят дължи
освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на
разноските за отстраняване на недостатъците.
(4). При прекратяване по чл. 16, ал. 1, т. 3 от настоящия договор изпълнителят има
право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по
съответния ред.
(5). При прекратяване на основание чл. 16, ал. I, т. 4 от настоящия договор
възложителят има право на неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от
стойността на поръчката.
(6). При прекратяване по чл. 16, ал. 1, т. 5 от настоящия договор възложителят има
право да не заплати на изпълнителя стойността на всички установени в протокола
некачествено изпълнени работи и вложени некачествени материали. В този случай
изпълнителят дължи на възложителя и неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет
процента) от общата цена по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

(7). При иеотстраняване на появили се недостатъци в гаранционния
изпълнителят дължи на възложителя направените разходи по отстраняването им.
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X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. (1). Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнение на възложената поръчка;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. ако изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за
която никоя от страните не отговаря;
4. от възложителя - в случай на лошо или частично изпълнение, когато
отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното
договорно или обикновено предназначение, като това се установява с протокол, съставен
от Възложителя.
5. от възложителя - при констатиране на неотстраними дефекти, които застрашават
нормалната експлоатация на обекта. Тези вреди се установяват с протокол, съставен от
представители на възложителя и изпълнителя.
Чл. 16. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да
се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с
двустранен протокол. В този случай възложителят дължи на изпълнителя възнаграждение
за извършената работа до момента на прекратяване на договора.
{V
Чл. 17. В случай, че изпълнителят просрочи изпълнението на възложената работа
или не извърши доставката по уговорения начин с нужното качество, възложителя може
да развали договора по надлежния ред. В този случай възложителят заплаща на
изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да
му бъдат полезни. За претърпените вреди възложителят може да претендира за
обезщетение по общия ред.
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 18. Всяка комуникация между страните във връзка с настоящия договор следва
да бъде в писмена форма.
Чл. 19. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван.
Чл. 20. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и
свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страг
ля с
двустранни писмени споразумения.

Чл. 21. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 22. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра -

