
ДОГОВОР 

ЗА ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ХАРДУЕР 

 

№Д-дост-14/ 2016 г. 

 

Днес, 14.12.2016 г. в гр. София, между: 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, гр. София, със 

седалище и адрес на управление бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, създадена с 

Постановление № 181/10.09.1999 г. на Министерския съвет на Република България, с 

БУЛСТАТ 130098909, представлявана от доц. Д-р Иван Н. Иванов – Председател и 

Евгения Сматракалева – главен счетоводител, наричана по-нататък в този договор 

за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и  

АТС-България ООД със седалище и адрес на управление: София, ж.к. 

„Младост – 1“, ул. „Димитър Моллов“ № 16, ет. 1, ЕИК: 130332479, представлявано от 

Георги Александров - управител, наричана по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна,  

 

на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с одобрен 

протокол за работа на комисия, определена със заповед № З-ОФ-27/01.11.2016 г., и 

оферта вх. № ВП-Ф-20/31.10.2016 г. по обособена позиция № 2 „Доставка на 

консумативи за хардуер“ от обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на КЕВР”, се 

споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продава и доставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закупува 

и приема нeрециклирани, нови и оригинални консумативи за хардуер, наричани за 

краткост в този договор “стока”, по спецификации и и цени, посочени в оферта с вх. № 

ВП-Ф-20/31.10.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ценово предложение – Приложение №1, 

неразделна част от този договор, както и по представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каталог за 

артикулите, поръчвани по каталога, които не фигурират в ценовата оферта и за които 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 30 на сто отстъпка от пълната им цена, посочена в 

каталога. Цените, посочени в ценовото предложение – Приложение №1, каталога, както 

и отстъпката, са твърди и непроменяеми през целия срок на действие на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да продава и доставя стоката по периодични 

писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за консумативи за хардуер, в съответствие с 

техническата спецификация, като представя необходимите документи за произход и за 

съответствие с нормативно установените изисквания за качество и безопасност при 

употреба от крайни потребители.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема използваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ консумативи 

за хардуер с цел безвредното им унищожаване или рециклиране при необходимост и 

след предварително писмено уведомяване за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 2. Този договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и/или до 

достигане на общата стойност на цената по договора, съгласно чл. 3, ал. 1, и влиза в 

сила от момента на прекратяване на действието на договор № Д-Дост-02 от 08.03.2016 

г. 



ІІІ. ЦЕНА, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3. (1) Цената по този договор се определя въз основа стойността на 

закупените и доставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки до достигане на обща стойност от 

30 000 лв.(тридесет хиляди лева) без ДДС или 36 000 лв. (тридесет и шест хиляди лева) 

с ДДС.   

 (2) Цената на всяка доставка се формира като обща стойност от единичните 

цени на всички заявени артикули.   

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор, като заплаща 

стойността на всяка отделна заявка до 30 (тридесет) дни след доставянето й, 

удостоверено с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представител, и представянето на надлежна издадена фактура за 

дължимата по доставката сума.  

(4) Фактурираната сума се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при Банка ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД:  

IBAN: BG39UNCR76301019392811, BIC: UNCRBGSF  

Всички банкови разходи в обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а всички банкови разходи в обслужващата банка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІV. СРОКОВЕ 

Чл. 4. (1) Доставките на стоката се извършват до 3 (три) работни след 

получаване на съответната заявка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при спешни заявки – до 1 

(един) работен ден, в сградата на КЕВР на адрес: гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 8-

10, ет. 6 до помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на работното време неговата 

администрация. 

(2) В случай на неточно фактуриране на доставената стока, както и в случай на 

неприемане на стока от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради несъответствие с изискванията му 

или поради факта, че стоката е повредена или некачествена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да извърши корекция в срок до 2 /два/ работни дни от откриване на неточността 

или подписване на протокол от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

V. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 5. Собствеността върху доставената стока преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на доставяне на стоката с надлежно подписан 

двустранен приемателно-предавателен протокол и представянето на разходно-

оправдателния документ. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. Извърши сделката с грижата на добър търговец и при спазване на условията в 

този договор;  

2. Доставя стока, отговаряща на съответния стандарт за този вид стоки, 

нeрециклирана, нова и оригинална и с технически параметри, съответстващи или по-

добри според спецификите на оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и по цени не 

надвишаващи посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата по чл. 1, ал. 1 от настоящия 

договор, включително за поръчаните по каталога при предложената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в офертата му търговска отстъпка на всички артикули.  

3. Се отзовава и извърши доставката в сроковете по договора и в рамките на 

работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпрати и лица, които да извършат 

обслужването.  



4. Да доставя стоките в ненарушени фабрични опаковки на производител. 

5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване текуща информация, 

свързана с предмета на настоящия договор.  

6. Не прехвърля на трета страна изпълнението на задълженията си по този 

договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

1. Получи възнаграждението за доставените качествени и в срок стоки съгласно 

размера, при условията и по реда, определени в настоящия договор;  

2. Иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставените в съответствие с 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки с подписване на двустранен протокол; 

3. Иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да окаже необходимото съдействие за изпълнение 

на предмета на договора.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представя 

банкова гаранция за добро изпълнение сума  в размер 5 (пет) на сто от стойността на 

договора без ДДС, с валидност  30  календарни дни след изтичане срока за изпълнение 

на договора.  

(4) Всички нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети по вина на работници и 

служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

1. Получава стоката в съответните срокове, при условията и по реда, определени 

в настоящия договор;   

2. Получава стока, нeрециклирана, нова и оригинална и отговаряща на 

съответния стандарт за този вид стоки и с технически параметри, съответстващи или 

по-високи от посочените в спецификациите, и по цени не надвишаващи, посочените в 

офертата по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, включително за поръчаните по каталог 

при 30% (тридесет процента) търговска отстъпка от цените по каталог на всички 

артикули.  

3. При несъответствия на доставената стока с изискванията за качество и 

стандарт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация. 

  (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в размера, при условията и по 

реда, определени в настоящия договор;  

2. Определи свои представители, които да оказват съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на неговите задължения и да приемат извършената 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка.   

3. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез неговите представители достъп до 

помещенията, където следва да се доставят консумативите за хардуер, и в случай на 

необходимост до свързани с него помещения във връзка с надлежното изпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
Чл. 8 (1) При доставена повредена или некачествена стока или несъответстваща 

на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва рекламация в 

рамките до 7 (седем) работни дни след деня на доставката, а когато това е открито при 

експлоатацията на стоката до седем работни дни от деня на откриването.  

(2) Недостатъците на стоката се установяват с двустранен протокол, подписан от 

представители на двете страни, а ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише 

протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже получаването на съответния 



артикул или да върне същия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който следва да възстанови 

заплатената за тази стока сума.   

(3) В тези случаи повредената или некачествена стока се заменя от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до един работен ден от подписването на протокола, а при 

невъзможност или при отказ изпълнителят е длъжен да коригира фактурата съгласно 

чл. 4, ал. 2 от договора, както и да възстанови заплатената за консуматива сума.  

 Чл. 9. (1) При неотзоваване на заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в договорения срок 

и при забава на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети процента) от общата стойност на недоставената 

стока за всеки час забава, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на 

недоставената стока.  

 (2) При забава на извършване на отделните дейности, предмет на договора, с 

повече от 3 (три) работни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 10 % от стойността на недоставената стока.  

(3) При пълно неизпълнение на договора по причини, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, при системна забава (повече от три пъти) на извършване 

на доставките с повече от 3 (три) работни дни, както и в случаите, когато са нанесени 

щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер 10 % (десет процента) от общата 

стойност на договора и заплащане на нанесените щети.  

 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за 

забавено плащане на цената по чл. 2 с повече от 5 (пет) работни дни, в размер на 0.2% 

(нула цяло и две десети процента) върху стойността на забавеното плащане за всеки 

ден забава след петия ден на просрочване, но не повече от 10% (десет процента) от 

стойността на забавеното плащане. 

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неоснователно не приеме стоката в срока по този 

договор, дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и две 

десети процента) от стойността на не приетата стока за всеки ден забава, след датата на 

която е трябвало да се извърши приемането, но не повече от 10% (десет процента) от 

стойността на не приетата стока. 

(2) За неоснователно неприемане на стоката се счита неприемане на стока, чиито 

цени не надвишават и чиито технически параметри съответстват или са по-високи от 

посочените в офертата по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор.  

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока му или преди 

този срок при достигане на посочената в чл. 3 от настоящия договор стойност.   

(2) Настоящият договор се прекратява преди изтичане на срока му при наличие 

на следните условия:  

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма като 

споразумение към договора;  

2. с едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради системно неизпълнение или неточно изпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

3. при прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при откриване 

на производство или обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност. 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от 

Търговския закон, освен ако страните не се споразумеят друго.  



5. Други причини, свързани с неизпълнение на законови разпоредби на Закона за 

обществените поръчки.  

 

Х. ОБЩИ ПРАВИЛА 
§ 1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

този договор. 

§ 2. Всички изменения и допълнения на този договор се извършват в писмена 

форма при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

действащото българско законодателство. 

§ 3. Всички спорове по тълкуването и/или изпълнението на този договор се 

решават по взаимно съгласие, в дух на добра воля, за което се подписват споразумения, 

а ако това е невъзможно се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

§ 4. За всички неуредени в този договор въпроси и въпроси във връзка със 

сключването, изпълнението и прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и 

договорите и действащото законодателство. 

 

Този договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Приложение: Ценово предложение от оферта № ВП-Ф-20/31.10.2016 г. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

      

ПОДПИС                                                  ПОДПИС 

(Доц. Д-р Иван Н.Иванов)     (Георги Александров)  
 

ПОДПИС 

(Евгения Сматракалева) 

 
 

 


