
 

 

 

Д О Г О В О Р( препис) 
 

№ 77 / 28.09.2015 г./ 

37774/28.09.2015 г. 
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 28.09.2015 год., в гр. Шумен, между: 

 “СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН, вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617412, със седалище и адрес на 

управление: гр.Шумен 9700, ул.“Петра” № 1, общ.Шумен, обл.Шумен, представлявано от 

инж.........(заличено) – директор на „СИДП” ДП – Шумен и .......(заличено) – РФО-

гл.счетоводител при „СИДП” ДП – Шумен, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, 

и 

 “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление: гр.София 1784, район (заличено), бул.„ (заличено)” №115и, представлявано от 

..........(заличено) – Изпълнителен директор, чрез пълномощника си ..........(заличено) – 

служител на БТК, съгласно пълномощно с рег.№ 15936/03.08.2015г. на Нотариус № 622 от 

НК с район на действие РС – София, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да достави 116 броя устройства /таблети/, съгласно изискванията на 

техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото решение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Обхватът на поръчката по ал. 1 включва: 

2.1. Доставка на 116 бр. устройства /таблети/ за издаване на електронни превозни 

билети и осъществяване на контрол в реално време за превоз на дървесина на 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ШУМЕН и териториалните му 

поделения. Общата стойност на договора за предоставените устройства е 19 708.40 лв. 

(деветнадесет хиляди седемстотин и осем лева и четиридесет стотинки) без ДДС. 

2.2. Осигуряване на гаранционно обслужване на устройствата /таблетите/. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката в съответствие с клаузите на настоящия 

договор, Техническото и ценовото му предложение. 

II. СРОК ЗА ДОСТАВКА  

Чл. 2. Срокът на доставката е до 10 (десет) дена от получаване на съответната заявка 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

III.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
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Чл. 3. Доставката се извършва на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друг, посочен от 

него в съответната заявка адрес. 

IV. КАЧЕСТВО 

Чл. 4 Доставката, предмет на договора, следва да отговаря на Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1. 

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5 (1) Общата стойност, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставените устройства /таблети/, включени в предмета по чл. 1 от 

договора е в размер на 19 708.40 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин и осем лева и 

четиридесет стотинки) без ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение № 1. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнението на поръчката.  

(2) Договорените еднократни цени на устройства /таблети/, съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 са окончателни и не подлежат на 

актуализация. 

Чл.6 (1) Плащането се извършва еднократно в български лева по банков път по 

сметка изрично посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена 

доставка и издаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си по настоящия договор с грижата на добрия търговец, в 

съответствие с действащата нормативна уредба, спазвайки изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническото задание, своето техническо и ценово 

предложения, неразделна част от настоящия договор, качествено и в определените срокове; 

2. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при поискване от негова страна, всички 

необходими документи и материали, свързани с договора; 

3.  да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на 

дружеството до изтичане срока на договора; 

4. да извършва цялостно гаранционно обслужване на устройствата, предмет на 

доставката за срока на договора, като всички разходи - транспорт, труд, резервни части и 

материали и др., включително замяна на повреденото изделие с оборотно за времето на 

ремонта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от Възложителя необходимите данни и съдействие за изпълнение на 

доставката и съпътстващото гаранционно обслужване; 

2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати цената на доставката по реда и при условията на настоящия договор и 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), неразделна част от 

настоящия договор; 

2 да оказва пълно и навременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 

изпълнение на настоящия договор; 

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация, с която 

разполага, свързана с изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора; 

2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без 

отклонение от договореното. 
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VII. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 11. При забава на изпълнение на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер 2% (два процента) на ден от стойността на доставката по съответното 

заявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на 

договора. 

Чл. 12. При забава на плащане по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на законната лихва върху стойността на фактурата със забавено плащане, до деня на 

плащането, но не повече от 5% (пет процента) от стойността й. 

Чл. 13. Изправната страната има право на обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи. 

VIII. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 14. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено 

или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис 

от страна на упълномощено лице; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на приемането - при изпращане по факс. 

(3)  3а валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

За „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен 

гр. Шумен, ул. „Петра „ №1, 

IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, 

офис  гр.Шумен 

За „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД:  

гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 115и, 

IBAN BG69CITI92501010001006, BIC CITIBGSF към банка: СИТИБАНК ЕВРОПА 

АД, клон България. 

 (4) При промяна на данните по чл. 17, ал. 3 съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

(5) Страните по договора определят следните оправомощени лица за осъществяване 

на връзка по оперативното изпълнение на договора: 

От страна на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен:  

Веселин Нинов, тел.: 0889622037; e-mail: office@dpshume.bg;  

От страна на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – Пламена Иванова 

Иванова , тел.: 0877525279;e-mail: Plamena.ivanova@vivacom.bg 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. при изпълнение предмета на договора. 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. без предизвестие - при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16. Договорът може да бъде развален по реда на чл.87 от ЗЗД. 
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X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 17. Всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора се 

счита за конфиденциална 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива по какъвто и да е начин и под 

каквато и да е форма договора или част от него на трети лица без предварителното писмено 

съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото 

законодателство. 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. СЪБИТИЕ ОТ ИЗВЪНРЕДЕН ХАРАКТЕР 

Чл. 20. По отношение на неизпълнение (включително и забава на изпълнение), 

дължащо се на „непреодолима сила“ или „събитие от извънреден характер“ се прилагат 

разпоредбите съответно на чл. 306 от Търговския закон и чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки. „Събитие от извънреден характер“ по смисъла на този договор е 

всяко непредвидено или непредотвратимо събитие, възникнало след сключването му, което 

прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 Чл. 21. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване съгласно българското законодателство. 

 Чл. 22. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от договора. 

 Чл. 23. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

(заличено) подписано  

Директор на “СИДП” ДП - Шумен 

 

 

(заличено) подписано 

РФО- Гл.счетоводител 

при “СИДП” ДП - Шумен 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

(заличено) подписано 

служител БТК – пълномощник 
 


