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Д  О  Г  О  В  О  Р  

За  „Доставка  на  материали  и  услуги  за  поддръжка  на  казаремно - 
жилищния  фонд  във  ВВМУ  „Н .Й .Вапцаров " по  обособени  позиции : 

За  ПОЗИЦИЯ  1- Строителни  материали  

, 
Днес  Ог  і tQ  .2017г . в  гр . Варна , между : 

1. Висше  военноморско  училище  "Н .Й .Вапцаров ", със  седалище  и  адрес  
на  управление : гр . Варна , ул . "Васил  Друмев " Ns 73, Булстат  129004492, 
представлявано  от  началника  му  — флотилен  адмирал  проф .д .в .н . Боян  Кирилов  
Медникаров  и  главния  счетоводител  Милена  Стоянова  Банкова , наричано  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от  една  страна  

и  
2. ДИ  ЕС  ХОУМ  ООД  със  седалище  и  адрес  на  управление : гр .Добрич , 

бул .Добруджа  Ns4, EHK 124134610, представлявано  от  управителя  Добромир  
Иванов  Маринов , ЕГН  7604257901, наричан  ИЗПЪЛНИТЕЛ  от  друга  страна , 
се  сключи  настоящият  договор  за  следното : 

, 

РАЗДЕЛ  I. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА  

Чл .1. Възложителят  възлага , а  Изпълнителят  приема  да  доставя  материали  
за  изпълнение  на  строително -монтажни  и  ремонтни  дейности , съгласно  
условията  на  настоящия  договор . 

Чл .2.(1) Изпълнението  на  дейностите  по  настоящия  договор  се  
осъществяват  въз  основа  на  отделни  заявки , изготвени  от  страна  на  
Възложителя . 

(2) Изпълнителят  доставsi материалите , предмет  на  настоящият  договор , 

франко  склад , обект, работна  площадка , находящи  се  на  територията  на  
община  Варна . 



(3) Приемането  на  доставените  материали  се  осъществява  въз  основа  на  
приемо -предавателен  протокол , подписан  от  страните  по  договора . 

РАЗДЕЛ  II. СРОКОВЕ  

Чл.3. Настоящият  договор  се  сключва  за  срок  де►  12 месеца , считано  от  
датата  на  неговото  подписване . 

Чл.4.Срок  за  доставка , след  получаване  на  заявката  от  страна  на  
Изпълнителя  - двадесет  и  четири  часа , съгласно  Техническото  предложение  за  
изпълнение  на  поръчката  на  Изпълнителя , представляващо  неразделна  част  от  
договора . 

РАЗДЕЛ  III. ЦЕНИ  И  ИАЧИИ  ИА  ПЛА IЦАИЕ  ' 

Чл .5.(1) Общата  прогнозна  стойност  на  договора  е  до  42 549,98 
(четиридесет  и  две  хиляди  петсотин  четиридесет  и  девет  лева  и  98ст) лева  без  
включен  ДДС . 

(2) Начин  на  ценообразуване , съгласно  ценовата  оферта  на  
Изпълнителя , представляваща  неразделна  част  от  договора . 

(3) При  изчерпване  на  количествата  в  магазинната  мрежа  на  
оферираните  материали , Изпълнителят  се  задължава  да  достави  артикули  със  
сходни  параметри  в  рамките  на  предвидения  финансов  ресурс  за  позицията . 

Чл .6. Финансирането  за  изпълнение  на  поръчката  ще  се  осъд.цествява  от  
Бюджета  на  ВВМУ  за  съответната  календарна  година . 

Чл .7.(1) Заплащането  по  настоящия  договор  се  осъществява  въз  основа  на  
двустранно  подписаните  приемо -предавателни  протоколи  за  доставените  
материали  и  представена  фактура  оригинал . 

(2) Плащанията  по  договора  ще  се  осъществяват  по  банков  път, в  30 
(тридесет ) дневен  срок  от  датата  на  предоставяне  на  документите  по  ал . 1. При  
банка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 
Получател : ДИ  ЕС  ХОУМ  ООД  
Банка : SG Експресбанк , 
IBAN:BG71 TTBB9400152403750Q 
BIC: ТТВВ9400 

РАЗДЕЛ  IV. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕИИЯ  ИА  ИЗПЪЛИИТЕЛЯ : 

Чл .8. Изпълнителят  има  право : 
1.да  изисква  приемане  на  доставката  чрез  определено  от  Възложителя  

~ 

лице , съобразно  условията  на  настоящия  договор ; 
2. да  получи  от  Възложителя  съответното  възнаграждение  за  извършената  

доставка  по  твърдо  договоре ~ите  единични  цени , посочени  в  ценовото  му  
предложение , както  и  по  посочените  в  каталога , приложен  към  ценовото  

э  

предложение , цени  на  материали , намалени  с  посочения  в  ценовото  му  
предложение  процент  отстъпка . 



Чл .9.(1) Изпълнителят  се  задължава : 
1. да  достави  на  Възложителя  на  свой  риск  срещу  съответн ~ 

заявените  от  него  материали , предмет  на  настоящия  договор ; 
2. да  отстранява  за  своя  сметка  всички  недостаrьци  на  

доставените  материали  или  да  ги  заменя  в  срок  до  24 часа  от  момента  
на  уведомяването , с  годни  такива . В  този  случай  доставената  
некачествена  стока  е  за  сметка  на  Изпълнителя . 

(2) При  наличие  на  подизпълнители  по  договора : 
1.Изпълнителят  няма  право  да  наема  други  подизпълнители , освен  

посочените  в  офертата  му. 
2.Изпълнителят  носи  пълна  отговорност  за  качественото  и  в  срок  

изпълнение  на  работите , за  които  е  ангажирал  подизпълнители . 
Чл .10. Изпълнителят  няма  право  да  увеличава  посочените  в  каталога , 

приложен  към  ценовото  му  предложение , цени  на  включените  в  него  
материали . 

V. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : 

Чл .11. Възложителят  има  право : 
1. да  изисква  от  Изпълнителя  да  изпълни  доставката  в  срок  и  без  

отклонения ; 	 , 
~ . да  заявява  доставка  на  артикули  от  приложения  каталог  на  

Изпълнителя , съгласно  условията  на  настоящия  договор ; 	~ 

З . във  всеки  момент  от  изпълнението  на  договора  да  предизвика  проверка  
чрез  контролните  органи  в  момента  на  доставката , както  и  след  това , относно  
качеството , количеството  и  техническите  параметри  на  доставените  
материали ; 

Чл .12. Възложителят  има  право , когато  Изпълнителят  се  е  отклонил  от  
изискванията  за  доставката  предмет  на  настоящия  договор , да  откаже  
приемането  на  част  или  цялото  количество  материали , както  и  да  откаже  да  
заплати  съответното  възнаграждение , докато  Изпълнителят  не  изпълни  своите  
задължения  съгласно  договора . 

Чл .13. Възложителят  се  задължава : 
1.да  приеме  от  Изпълнителя  доставените  съобразно  условията  на  

договора  материали , чрез  подписване  на  приемо -предавателен  протокол ; 
2. да  заплати  на  Изпълнителя  съответното  възнаграждение  за  

изпълнената  доставка ; 
Чл .14. Контролът  по  изпълнението  на  договора  ще  се  упражнява  от  

отделение "Логистика ", който : 
~. 

1. следи  за  изчерпването  на  финансовия  ресурс  по  договора ; 
2.упражнява  контрол  относно  изпълнението  на  договора  и  относно  

задълженията  на  изпълнителя ;  по  договора ; 
З . проверява  и  съгласува  оферите  по  чл . 5, ал . 2 от  договора . 
Чл .15. Възложителят  не  носи  отговорност  за  повреди , причинени  по  време  

на  транспортирането  и  предаването  на  материалите , предмет  на  настоящия  



договор . Рискът  от  погиване  или  повреждане  на  материалите , предмет  на  
договора , се  носи  от  Изпълнителя  до  момента  на  предаване  на  същите  на  
Възложителя . 

РАЗДЕЛ  VI. САНКЦИИ  х  

Чл .1 б .(1) При  забава  от  страна  на  Изпълнителя  в  сроковете  по  чл . 4 и  чл . 
9, ал . 1, т. 2 от  договора , същият  дължи  неустойка  в  размер  на  0,5 % от  
стойносrга  на  забавената  доставка  за  всеки  просрочен  ден , но  не  повече  от  10 
% от  стойността  по  договора . 

(2) При  системно  неизпълнение  в  качествено  и/или  количествено  
отношение  на  задължението  за  доставка , Изпълнителят  дължи  неустойка  в  
размер  на  3% от  стойността  на  договора . За  системно  неизпълнение  се  счита  
минимум  три  неизпълнения  в  качествено  или  количествено  отношение . 
Системното  неизпълнение  се  удостоверява  с  констативен  протокол , подписан  
от  страните  по  договора . 

(3 ) Във  всеки  от  случаите  по  ал .1 и  ал .2 Възложителят  има  право  да  
присrьпи  към  реализация  на  правата  си  по  предоставената  от  Изпълнителя  
гаранция  за  изпълнение  и  да  прихване  от  последната  дължимата  сума . 

(4) Ако  сумата  по  гаранцията  за  изпълнение  е  недостаrьчна , за  остатъка  
Възло~сителят  ще  реализира  правата  си  по  реда  на  ГПК . 

Чл.17. Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  е  определена  в  размер  на  
3% (три  процента ) от  стойността  на  договора . ' 

Чл.18. Възложителят  освобождава  гаранцията  за  изпълнение  на  
договора  без  да  дължи  лихви  30 дни  след  датата  на  изпълнение  на  договора . 

Чл.19. Възложителят  задържа  гаранцията  за  изпълнение  на  договора , 
ако  в  процеса  на  неговото  изпълнение  възникне  спор  между  страните , който  е  
внесен  за  решаване  от  компетентен  съд . 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА : 

Чл .20.(1) Действието  на  то~и  договор  се  прекратява : 
1. с  изпълнение  на  всички  задължения  на  страните ; 
2. по  взаимно  съгласие  на  страните ; 
3. ако  изпълнителят  бъде  обявён  в  несъстоятелност ; 
4. при  прекратяване  с  ликвидация  на  юридическото  лице -изпълнител ; 
5. при  липса  на  финансови  средства  в  бюджета  на  ВВМУ  

(2) Възложителят .  може  да  прекрати  договора , ако  в  резултат  на  
~ 

обстоятелства , възникнали  след  сключването  му, не  е  в  състояние  да  изпълни  
своите  задължения . 

Чл .21. Възложителят  има  право  да  прекрати  договора  едностранно , без  
предизвестие  при  системно  неизпълнение  на  задълженията  на  Изпълнителя . 
Системно  неизпълнение  е  налице  при  два  или  повече  случая  на  неизпълнение  



на  някое  от  задълженията  на  Изпълнителя . Всяко  неизпълнение  по  догс  
удостоверява  с  констативен  протокол . 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 	~. 

Чл.22. 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 . 

Чл.23. Всички  съобщения  между  страните  във  връзка  с  този  договор  
следва  да  бъдат  в  писмена  форма  за  действителност . 

Чл.24. Страните  по  този  договор  ще  решават  споровете , възникнали  при  и  
по  повод  изпълнението  на  договора  или  свързани  с  договора , или  с  неговото  
rьлкуване , недействителност , неизпълнение  или  прекратяване  по  взаимно  
съгласие , 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.25. За  неуредените  по  този  договор  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  
на  законодателството  на  Република  България . 

, 
Настоящият  договор  се  състави , подписа  и  подпечата  в  два  еднообразни  

екземпляра  - по  един  за  всяка  от  страните . 	 ~ 

възложит  . 	 изпълни  
НАЧАЛН  НА  ВВМУ"Н .Й .вАПЦАРОВ " Управит  

ДОБ  ИР  МАР~С  
фЛЈ 1 ЕН  АДМИРАЛ  ПРОФ .Д .В .Н . 	дис  ХОУМ  ООД  
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~ а  н  етоводител : 
Милена  Банкова  

УВАНО : 
Гл 	рисконсулт : 

Радко  Радев  
Отпа 	в  2 екземпляра  

~. 


