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                                                                                                  ПРОЕКТ! 
Д О Г О В О Р  З А  Д О С Т А В К А 

 
 
 
 Днес, ....... 12.2012 г., в гр. Пловдив, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки и Протокол вх. № ....... от .........2012г. за класиране на постъпили 
оферти, се сключи настоящият договор между НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 
– Пловдив, бул. „Руски” № 50, Булстат: 115013798, представлявана от Директора 
СЛАВЕЙКА ЯНКОВА ИВАНОВА, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
 

И 
  
„.....................................”, ЕИК ............................, със седалище и адрес на управление в гр. 
..........................., ул. „..................................” № ......, представлявано от 
.............................................. – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 
във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 
чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет:  „Доставка на  терминални работни места.” 
 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема срещу възнаграждение да 

достави и монтира  оборудване за 48 бр. компютърни терминални станции и 4 бр. сървъри, 
съобразени с техническите изисквания на Възложителя, с офертата на Изпълнителя, 
техническото описание на изделията и тези договорни условия. 

Заедно с оборудването, посочено в предходния текст, Изпълнителят извършва всички 
дейности по монтажа, инсталирането и интегрирането на доставеното оборудване в 
мрежовата система, предвидена по проекта, както и синхронизирането му с останалото 
оборудване по проекта. Изпълнителят доставя и техническата и експлоатационна 
документация на български език, съпътстваща монтажа и функционирането на техническите 
средства /монитор, клавиатура, мишка, сървъри, системен софтуер, клиентски лицензи, 
софтуер за управление на класната стая, инсталация, внедряване, обучение, както и 
минимален срок - 3-годишна гаранция/. Изпълнителят извършва обучение на операторски 
екипи за работа с оборудването. 
 
 ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 
 
            1.Възложената работа следва да бъде изпълнена в срок: 45 кал. дни от сключване на 
договора. 

2. Оборудването и съпътстващите дейности,  посочени в р-л І. на договора, ще се 
доставя, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня на доставка. 
Възложителят, с цел синхронизиране на всички доставки по оборудването и реализиране на 
свързаността им, може да укаже на изпълнителя ден и час за доставка и пускане в 
експлоатация на доставяното оборудване. За доставката се съставя двустранен протокол. 
Протоколът се съставя след: монтаж, пускане в експлоатация, доставка на техническата и 
експлоатационна документация на български език, съпътстваща монтажа и 
функционирането на техническите средства. Всички тези обстоятелства се отразяват в 
двустранния протокол. Моментът на съставяне на протокола се счита за момент на 
извършване на доставката. За Изпълнителя остава задължение единствено да проведе 
обучение на служителите на възложителя с продължителност според необходимостта.      
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ІІІ. КАЧЕСТВО 

 
 1. Качеството на доставката следва да отговаря на параметрите и техническите 
характеристики от Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с 
изискванията на Техническата спецификация, публикувана в сайта на НТГ - Пловдив. 
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че артикулите от доставката са нови и неизползвани 
към момента на подписване на договора. 
 3. Доставката следва да е придружена със съпътстващата доставените артикули 
документация. 
 
 ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
1.  Общата стойност на доставеното оборудване, посочено в р-л І. на договора, е  

…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . (цифром и словом) лева без ДДС. Към така 
посочената сума се начислява 20 % ДДС.  

2. Цената на оборудването включва доставка, монтаж и инсталация, изграждане на 
мрежа, конфигуриране и пускане в употреба, обучение на персонала на Възложителя с 
продължителност според необходимостта и техническа и експлоатационна документация на 
български език, съпътстваща монтажа и функционирането на оборудването. 

3. Цената на настоящия договор е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на 
договора, освен при намаляването й в полза на възложителя. 

4. Възложителят заплаща цената по т. 1 от настоящия договор, както следва:  
 При изпълнение на доставката до 19.12.2012 г. плащане на договорената сума 

по сметка на Изпълнителя, при изпълнение на всички предвидени дейности по договора. 
 При невъзможност доставката да се извърши в посочения срок, разплащането 

се урежда чрез представяне  на банкова гаранция за дължимата сума.   
5. Плащанията по т. 4 се извършват по банков път в лева, както следва:  

Банка: ........................... 
BIC: ............................... 
IBAN: ............................ 

6. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя при промяна на банковата си 
сметка, адресна или друга регистрация, в срок от 5 /пет/ календарни дни от промяната. 

 
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
   
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
-   Да достави оборудването в договорения срок. 
- Да извърши монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на 

оборудването, да проведе обучение и инструктаж за работа на служителите на възложителя.  
- Да предостави на възложителя техническата и експлоатационна документация на 

български език, съпътстваща монтажа и функционирането на техническите средства. 
- След доставяне и пускане в експлоатация на оборудването да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по р-л ІІ. от настоящия договор. 
 
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
  
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 
- Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и 

технически спецификации на описаното в настоящия договор. 
-  Да заплати доставените стоки по реда на р-л ІV. от настоящия договор. 
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VІІ. ГАРАНЦИИ 
1. Изпълнителят гарантира на Възложителя, че доставеното съгласно техническите 

изисквания на Възложителя оборудване, посочено в р-л І. на договора, съответства точно по 
вид, стандарт и качество на техническите изисквания, посочени в документацията за 
участие в процедурата, и на договорните условия.  

2. Изпълнителят гарантира също, че доставеното по този договор оборудване е ново, 
неупотребявано, изработено и комплектовано качествено и от качествени материали. 

3. Гаранционният срок на оборудването, посочено в р-л І. от договора, е ............. 
месеца /съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от 
настоящия договор/, който срок започва да тече от датата на подписване на двустранния 
приемо-предавателен протокол по р-л ІІ. 

4. Възложителят или упълномощен от него представител има право при приемането  
на техническите средства да извърши оглед на доставените вещи и да уведоми Изпълнителя 
за всички открити (явни) недостатъци, които намаляват съществено цената или годността за 
обикновена употреба на доставените технически средства. Уведомлението се извършва в 
писмена форма в срок до 14 дни след установяването на недостатъците.  

5. В случай, че Възложителят или упълномощен от него представител открие 
недостатъци, които не са могли да бъдат открити при първоначалния оглед на вещите по 
реда на предходната алинея (скрити недостатъци), Възложителят е длъжен незабавно да 
уведоми Изпълнителя за откритите недостатъци. В този случай  Възложителят има право: 
или да върне вещите с недостатъци и да иска обратно цената им, заедно с разноските за 
продажбата, или да задържи вещите и да иска отстраняване на недостатъците им  за сметка 
на Изпълнителя. 

6. В рамките на договорения гаранционен срок Изпълнителят се задължава в срок от 
24 часа след получаването от Възложителя или упълномощен от него представител на 
уведомление за несъответствие на техническите средства с условията на договора, без 
допълнително заплащане от Възложителя, да отстрани несъответствието. Всички разходи 
във връзка с горното, включително митните сборове и ДДС, са за сметка на Изпълнителя.  

7. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка повредите, дефектите или 
неизправностите възникнали в гаранционния срок, в рамките на .............. календарни дни от 
получаване на уведомлението. Отстраняването на повредите, дефектите или 
неизправностите се извършва на място, при Възложителя, а само когато това е невъзможно 
– в специализиран сервиз на Изпълнителя.  

8. Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно сервизно обслужване и поддръжка на 
доставеното оборудване в срока по т. 4. 

 
VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 
 1. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, 
получена при и/или по повод изпълнениео на договора. 
 2. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя 
да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 
всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите 
служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 
необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 
 3. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 

 
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
1. Настоящият договор може да се прекрати в следните случаи: 

 С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните; 
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 По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
 При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 
едномесечно писмено предизвестие на изправната страна до неизправната; 

 
Х. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
1. Възложителят и Изпълнителят уреждат всички разногласия или спорове, 

възникнали между тях при или по повод Договора, чрез преговори за постигане на  
споразумение. 

2. В случай че спорът не бъде разрешен доброволно от и между страните, спорът се 
отнася до компетентния съд. 

 
ХІ. ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА 
1. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един  

за Възложителя и за Изпълнителя.  

2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Неразделна част от този 
договор е Техническото предложение и Ценовото предложение на Изпълнителя.  

3. Към договора като неразделна негова част се прилагат и всички протоколи и 
споразумения, изготвени в хода на неговото изпълнение 

 

 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                            ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 
„........................................”                                                   НТГ – Пловдив 
Управител:..............                                                              Директор: 
                                                                                                      (Сл. Иванова) 
 
                                                                                                Гл.счетоводител: 
                                                                                                      (Д. Казанджиева)  
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