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ДОГОВОР № Д-дост-8 

ЗА 

ДОСТАВКА НА СЪРВЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И 

ЛЕНТОВО УСТРОЙСТВО ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ 

 

 

 

Днес, 23.11.2016 г. (двадесет и трети ноември 2016 г.), в град София, между: 

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

седалище и адрес на управление бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, с БУЛСТАТ 130098909, 

представлявана от доц. д-р Иван Иванов – Председател и Евгения Сматракалева – 

Главен счетоводител, наричана по-нататък в този договор за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна  

и  

ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД, с ЕИК 202604898, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. Шипченски проход №69А, представлявано от Пламен 

Данаилов Матеев – изпълнителен директор, наричан по-нататък в договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с утвърден 

от Възложителя протокол за работата на длъжностните лица в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание за „Доставка на сървърни конфигурации 

и лентово устройство за архивиране на данни“ (обособена позиция № 1) се сключи 

настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:  

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши комплексна доставка на 2(два) 

броя сървърни конфигурации и 1(един) брой лентово устройство за архивиране на данни в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

включваща и гаранционна поддръжка на оборудването.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продава и доставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закупува  и приема 

ново, оригинално и неупотребявано оборудване и с осигурена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

поддръжка и гаранционно обслужване, съгласно техническо предложение и цени, посочени 

в представената оферта с вх. № ВП-ОФ-35/31.08.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна 

част от този договор. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява доставката на поръчаното оборудване, 

разтоварните дейности и пренасянето до посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещение.  
 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА. 

Чл. 2. (1) Този договор се сключва за срок до изпълнение на доставката и 

осигуряване на гаранционната поддръжка на оборудването и влиза в сила от датата на 

подписването му от страните.  

(2) Срокът за доставка на оборудването е до 30 (тридесет) дни от датата на 

подписване на договора.  

(3) Срокът за гаранционна поддръжка, считан от датата на приемане на 

изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез протокол за доставка и на пускане в експлоатация 

на оборудването, е съответно:   

1. 36 (тридесет и шест) месеца;  
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ІІІ. ЦЕНА, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на договора по чл. 1 

срещу обща цена в размер на 32 061, 34 лв. (тридесет и две хиляди шестдесет и един лева 

34 ст.) без ДДС или 38 473,61 лева (тридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и три 

лева 61 ст.) със включен ДДС, от които за: 

1. Доставка на 2 броя сървърни конфигурации – 21 701,51 лв. (двадесет и една 

хиляди седемстотин и един лева 51 ст.) без ДДС или 26 041,81 лв. (двадесет и 

шест хиляди четиридесет и един лева 81 ст.) с включен ДДС; 

2. Лентово устройство за архивиране на данни 1 брой – 10 359,83 лв. (десет хиляди 

триста петдесет и девет лева 83 ст.) без ДДС или 12 431, 80 лв. (дванадесет 

хиляди четиристотин тридесет и един лева 80 ст.) с включен ДДС; 

В цената са включени и всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 

качественото изпълнение на предмета на договора в описания вид и обхват.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор по следния начин: 100 % от 

стойността на доставката на оборудването - в срок до 3 (три) работни дни след доставката, 

удостоверена с двустранен приемателно-предавателен протокол, подписан от определен/и 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представител/и, и представянето на надлежна данъчна фактура за 

дължимата по доставката сума. 

 (3) Сумата се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по банкова сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

IBAN BG62SOMB91301055163301 

BIC (банков идентификационен код) SOMBBGSF 

Разплащателна сметка в лв. при Общинска банка АД, клон Мария Луиза 

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. УСЛОВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

 

Чл. 4. (1) Доставката на оборудването се извършва в сградата на КЕВР на адрес: гр. 

София, бул. “Княз Дондуков” № 8-10. Доставката на оборудването по чл. 1 е изцяло за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Приемането и предаването (доставката) се извършва с приемателно-предавателен 

протокол, подписан от надлежно упълномощени представители на страните. В протокола 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се посочват срокове за отстраняване на 

констатирани недостатъци, но не по-късно от 7 работни дни от подписване на протокола.  

(3) В случай на неприемане на оборудването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 

несъответствие с изискванията му и спецификацията или поради факта, че оборудването е 

повредено или некачествено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени неприетото 

оборудване с отговарящо на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да отстрани 

установените недостатъци или недоокомплектовки на акасесоари или елементи в срок 

съгласно с протокола по предходната алинея.  

 

V. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

Чл. 5. Собствеността върху доставеното оборудване и риска от случайното му 

погиване преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на 

подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол и представянето на 

разходно-оправдателния документ. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 
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1. Извърши сделката добросъвестно, с грижата на добър търговец и при спазване на 

условията в този договор;  

2. Достави на свой риск оборудване в количества и вид, отговарящ на съответния 

стандарт, ново, оригинално и неупотребявано, с технически параметри, съответстващи 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на предложените в техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в производство към момента на сключване на договора, по цени не 

надвишаващи посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата по чл. 1 от настоящия договор и 

с осигурена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поддръжка и гаранционно обслужване;  

3. Извърши доставката в сроковете по договора и в рамките на работното време на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като оторизира и изпрати квалифицирани специалисти, които да 

извършат доставката и всички свързани с нея дейности. Товаро-разтоварните дейности и 

транспорта по доставката на мястото на изпълнение, както и в случаите на гаранционно 

сервизно обслужване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4. Прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху оборудването с 

подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на разходно-оправдателен 

документ.  

5. Осигури наръчници на потребителя (ръководство за експлоатация) на български 

или английски език за всички изделия от доставеното оборудване, както и да предоставя 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване текуща информация, свързана с предмета на 

настоящия договор. 

6. Предостави на магнитен носител или по друг начин софтуерите, необходими за 

нормалното функциониране на оборудването;  

7. Осигури гаранционна сервизна поддръжка на всеки от компонентите и 

изделията, предмет на доставката в рамките на гаранционния срок, като гарантира 

установяване на повредата и организиране на отстраняването й в рамките на работното 

време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до 24 часа от получаване на информация за установена 

неизправност, подадена от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява за 

своя сметка установените неизправности за минималното технологично време, но не по-

късно от 3 (три) работни дни, следващи деня, в който е информиран за тях. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира и осигурява транспорта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сервиза 

и обратно за своя сметка. В случаите, когато функционалността на оборудването не може 

да бъде възстановена в определения срок, преди изтичането му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

осигурява оборотно оборудване с минимум същите технически параметри.  

8. В случай, че в рамките на гаранционния срок в доставеното оборудване или част 

от него се установят скрити недостатъци или несъответствие с техническата 

спецификация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени оборудването с такова, 

отговарящо на изискванията в срок до 3 (три) дни от получаване на уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

9. Приеме рекламация на оборудването относно качеството и скрити дефекти.  

10. Не прехвърля на трета страна изпълнението на задълженията си по този договор.   

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

1. Получи възнаграждението за доставеното качествено и в срок оборудване 

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

2. Иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставеното в съответствие с 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване с подписване на двустранен приемателно-

предавателен протокол; 

3. Иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да окаже необходимото съдействие за изпълнение на 

предмета на договора.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представя при 

подписване на договора гаранция за добро изпълнение в размер 5 (пет) на сто от 

стойността на договора, с валидност минимум един месец след изтичане срока на договора. 

Гаранцията се освобождава в 10-дневен срок след цялостното извършване на доставката, 

удостоверено с двустранен приемателно-предавателен протокол и изпълнение на 

гаранционното обслужване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне сумите за 
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неустойки от гаранцията за добро изпълнение и в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

заплати сумите за неустойки в 10-дневен срок от получаване на искане от  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   
(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. Получи оборудването в съответните срокове, при условията и по реда, определени 

в настоящия договор;   

2. Получи оборудването в количества и вид, отговарящ на съответния стандарт, 

ново, оригинално и неупотребявано, с технически параметри, съответстващи изискванията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на предложените в техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в производство към момента на сключване на договора, и по цени не 

надвишаващи посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му.   

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

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

реда, определени в настоящия договор при добросъвестното и в срок изпълнение на 

предмета на договора;  

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 достави оборудването, 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 и на техническата спецификация, същият извършва 

рекламация в момента на получаване на стоката, когато тези несъответствия са видни при 

първоначалния преглед, а когато това е открито при експлоатацията на оборудването - до 

20 (двадесет) работни дни от деня на откриването, но не по-късно от 12 месеца от датата на 

доставката. За несъответствие ще се счита и  непредставянето на документи по чл. 1, ал. 2 

от договора.  

(2) Недостатъците на оборудването и на изпълнението се установяват с двустранен 

протокол, подписан от представители на двете страни, а ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да 

подпише протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска заменянето му и доставянето 

на ново качествено оборудване в съответствие с техническата спецификация и 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при невъзможност затова в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок 

след подписване на двустранен протокол или при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише 

протокола, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да коригира фактурата съгласно чл. 4, ал. 2 от 

договора със стойността на съответното оборудване.  

Чл. 9. (1) При забава на доставката извън срока по чл. 2, ал. 2 от договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.5 % 

(нула цяло и пет десети процента) от общата стойност на недоставената стока за всеки ден 

забава, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на недоставеното оборудване.  

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

отговаря; при неточно изпълнение чрез доставяне на повредено, некачествено или 

неотговарящо на техническата спецификация и на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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оборудване или при нанесени в резултат на това щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и 

неустойка в размер на 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. 3 с повече от 5 (пет) работни дни, в размер на 0.5% (нула цяло и 

пет 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. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

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

следните условия:  

1. При непредставяне на гаранция по чл. 3, ал. 1, т. 1.2. във връзка с чл. 6, ал. 4;  

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

споразумение към договора;  

2. с едноседмично писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на някоя от хипотезите по чл. 9 от договора.  

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

производство или обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност. 

4. с едноседмично писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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 разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки.  

 

Х. ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

§ 1. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази в тайна всяка информация, особено 

служебните и професионалните тайни, които е узнал във връзка с работата си за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на този договор, независимо дали тази 

информация касае директно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или тя му е била разкрита от трети лица. 

Това задължение остава в сила независимо дали информацията е свързана с предоставените 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги по настоящия договор. 

2. Задълженията за поддържане на конфиденциалност, съдържащи се в този договор, 

остават в сила 12 /дванадесет/ месеца след прекратяването на договора. 

§ 2. Кореспонденцията между страните се осъществява чрез определените от двете 

страни упълномощени представители, като предоставяните данни следва да бъдат на 

български език.  

§ 3. Упълномощени представители и лица за контакт на страните са: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ Адрес за кореспонденция: Телефон, email 

Тихомир Василев 

 

Цанко Цанев 

 

гр. София, бул. „Княз 

Дондуков“ № 8-10 

тел. 02/9359653, е-mail: 

TVasilev@dker.bg 

тел. 02/9359692, е-mail: 

TTsanev@dker.bg 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ Адрес за кореспонденция: Телефон, факс,email 

Борис Троянов Христов София 1574, бул. 

„Шипченски проход“ 

№69А 

тел. 02/870 5257; 0888 249961; 

факс 02/973 3853; 

cadrd@progress.bg 
 

mailto:TVasilev@dker.bg
mailto:TTsanev@dker.bg


 

 6 

§ 4. 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. 

§ 5. 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. 

§ 6. 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. 

 

 

 

Неразделна част от договора е оферта с вх. № № ВП-ОФ-35/31.08.2016 г. на 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

      

ПОДПИС                                            ПОДПИС 

(ДОЦ.Д-Р ИВАН ИВАНОВ)                          (Пламен Матеев) 

                  

ПОДПИС 

(ЕВГЕНИЯ СМАТРАКАЛЕВА) 

 


