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Per.Ns  (о".95  l  О, 	2018г . 

ДОГОВОР  

Днес , 	 .2018 год . в  гр . Варна , между : 

1. Висше  военноморско  училище  "Н .Й .Вапцаров ", с  адрес : гр . Варна , 
ул . "Васил  Друмев " N2 73, Булстат  129004492, представлявано  от  началника  
му  - флотилен  адмирал , проф . д .в .н . Боян  Кирилов  Медникаров  и  главния  

а  

счетоводител  - Милена  Стоянова  Банкова  в  качеството  им  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
от  една  страна  

и  
2. „КРИСТИЯН  ШУУЗ " ЕООД  , със  седалище  и  адрес  на  управление : 

гр . Габрово , ул. „Аврам  Гачев" N233, ет .2, ап .7, ЕИК  200492169 
представлявано  от  управителя  Йордан  Иванов  Марчев , от  друга  страна  
наричан  а  краткост  по -долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ , се  сключи  настоящият  договор  
за  следното : 

I. ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ  
Чл .1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  скщочва  настоящия  договор  на  основание  

чл .176, във  връзка  с  чл .20, ал .2, т.2 от  Закона  за  обществените  поръчки , в  
съответствие  с  резултатите  от  проведена  обществена  поръчка  по  Закона  за  
обществените  поръчки . 

II. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА  
Чл . 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  да  

извърши  „Доставка  на  униформено  облекло  " по  ПО3ИЦ  Я  1- 
„Изработка  и  доставяне  на  обувки  " в  съответствие  с  техі4иеската  
спецификация , част  от  документацията  за  участие  в  обществената  по  ъ~ка  и  с  
техническото  и  ценовото  предложение  на  изпълнителя , които  са  нејаз~Делна  
част  от  настоящия  договор . 
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III. СРОК  НА  ДОГОВОРА  
Чл . 3. (1) Срокът  на  договора  е  от  датата  на  неговото  подписване  до  

датата  на  извършена  доставка  и  разплащане  с  Изпълнителя . 
(2) Срокът  за  доставка  е  до  60 (шестдесет ) дни  след  получаване  на  

възлагателно  писмото  от  изпълнителя . 

~ 

IV. СТОЙНОСТ  НА  ДОГОВОРА  
Чл . 4. (1) Общата  цена  на  настоящия  договор , съгласно  ценовото  

предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е: 20 445 лв. ( двадесет  хиляди  
четиристотин  четиридесет  и  пет ) без  ДДС ; 24 534 лв . (двадесет  и  четири  
хиляди  петстотин  тридесет  и  четири ) с  ДДС  

(2) В  случай , че  размера  на  действително  заявените  количества  на  
доставките  е  по-малък  от  предвидения , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  няма  
ангажименти  към  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  компенсиране , под  каквато  и  да  било  
форма  за  по -малкия  обем . 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  по  своя  инициатива  при  благоприятно  развитие  
на  пазарната  конюнктура  може  да  предложи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  намаление  
на  договорените  цени  през  време  на  цялото  действие  на  договора . 

V. НАЧИН  НА  ПЛАЩАНЕ  
Чл . 5. (1) За  извършената  доставка  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  задължава  да  

заплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  цената  посочена  в  чл .4, ал .1 в  срок  до  30 
(тридесет ) дни  след  представяне  на  оригинална  фактура  и  приемо - 
предавателни  протоколи  за  всяка  доставка . 

(2) Разплащането  ще  се  извършва  в  български  лева  по  банков  път  по  
сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 

Обслужваща  банка : СИБАНК  ЕАД  клон  Габрово  
IBAN: BG93BUIB98881038224500 
Банков  код : BUIBBGSF 

VI. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
Чл . б . ИЗIIЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен : 
1. да  извърши  доставката  на  униформено  облекло  със  собствен  

транспорт  и  за  своя  сметка ; 
, 

2. да  достави  облекло  , което  да  отговаря  на  ВТС /ТСЖ  БДС  стандарти ; 
3. да  издаде  фактура  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  след  приемане  на  

извършената  доставка ; 
4. да  извършва  доставките , предмет  на  настоящия  договор  единствено  

в  рамките  на  работното  време  от  8.00 до  16.30 през  работни  дни  до  мястото  на  
доставка , посочено  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ; 

5.да  носи  отговорност  от  погиване  или  повреда  на  изделият  до  
момента , в  който  тя  бъде  предадена  на  разположение  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  ; 

6. да  извърши  доставката  съгласно  срока  посочен  в  чл .3, ал . от  
настоящия  договор ; 

7. да  уведомява  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  реда  по  изпъл  ението  а  
отделните  доставки , като  предоставя  възможност  за  контрол ; 	(\(\ 
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8. Възложителят  се  задължава  в  гаранционния  срок  за  обувки  
~иални  полеви  при  експлоатация  9 м . (5г . при  съхранение ) и  при  обувки  

специални  боти  и  половинки  при  експлоатация  90 дни  (Зг . при  съхранение ), 
да  отстрани  дефекти  или  да  ги  замени  за  своя  сметка  в  срок  до  10 календарни  
дни  от  подписване  на  протокола  съгласно  чл .10, ал .2 от  настоящият  договор ; 

9. при  подписване  на  договора  за  възлагане  на  обществената  поръчка  
да  представи  документите  съгласно  чл .58 от  ЗОП . 	 ~ 

10. в  случай , че  в  офертата  си  е  посочил , че  ще  ползва  
подизпълнител /и , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  сключи  договор  за  
подизпълнение  с  посочените  в  офертата  му  подизпълнител /и  в  срок  от  3 дни  
от  сключване  на  настоящия  договор  и  да  представи  оригинален  екземпляр  от  
договора  за  подизпълнение  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , заедно  с  доказателства , че  
подизпълнителят /те  отговаря /т  на  изискванията  на  чл .54 от  ЗОП . 	, 

Чл . 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право : 
1. да  иска  необходимото  съдействие  от  представители  но  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  изпълнение  на  работата  си ; 
2. да  получи  уговореното  възнаграждение  в  срок , по  реда  и  условията  на  

Раздел  IV u Раздел  V от  настоящия  договор , след  приемане  на  договорените  
доставки  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

Чл . 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи  отговорност  за  всички  вреди , нанесени  
на  трети  лица  по  време  на  изпълнението  на  настоящия  договор . Отговорността  
е  както  пряко  към  засегнатите  трети  пица , така  и  към  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , ако  
претенцийте  на  третите  лица  са  насочени  към  него . 

VII. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
Чл . 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен : 
1. да  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  срок  съответното  възнаграждение  

по  реда  и  при  условията  на  Раздел  IV u Раздел  V от  настоящия  договор ; 
2. да  изпълни  задълженията  си  по  приемане  на  доставката , когато  тя  

отговаря  на  Техническата  спецификация , неразделна  част  от  настоящия  
договор ; 

З . да  осъществява  по  всяко  време , чрез  своите  органи  контрол  върху  
изпълнението  на  договора . 

Чл . 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право : 
1. да  получава  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  доставката , предмет  на  настоящия  

договор  качествено  и  своевременно , в  съответствие  с  Техническата  
спецификация  и  Техническо  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

2.да  прекрати  едностранно  договора  при  виновно  неизпълнение  от  
страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

З . по  всяко  време  да  и~исква  и  да  получава  информация  относно  хода  
изпълнение  на  настоящия  договор , да  дава  разпореждания  по  изпълнени  т  
му . 

4. във  всеки  момент  от  изпвлнението  на  договора  да  извършва  
относно  качеството  на  изпълнение , без  това  да  пречи  на  оперативн ~а~ 

на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ( 
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5. да  откаже  приемането  на  доставката , в  случай  че  същата  не  отговаря  
изискванията  в  техническата  спецификация  и  да  откаже  заплащане  на  част  

или  цялата  стойност , докато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  изпълни  своите  
задължения  съгласно  договора . 

б . Да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  сключи  и  да  му  представи  
договори  за  подизпълнители  с  посочените  в  офертата  му  под~зпълнители  (ако  
има  такива ). 

(2) Установяването  на  недостаrьци  и  дефекти  на  доставеното  облекло  и  
оборудване  се  извършва  писмено  с  протокол , подписан  от  двете  страни  по  
договора . В  този  случай  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  има  право  на  замяна  на  
некачествени  стоки , чрез  повторна  доставка  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  
срок  до  5 (пет) календарни  дни  от  подписване  на  протокола . 

VIII. НЕУСТОЙКИ  ПРИ  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ .ГАРАНЦИЯ  ЗА  
ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл . 11. При  забавено  изпълнение  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
същият  заплаща  неустойка  в  размер  на  0.05 % от  цената  по  чл .4, ал .1 за  
всеки  ден  забава , но  не  повече  от  10 % от  стойността  на  договора . В  такъв  
случай  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  иска  неустойката  за  забава  заедно  с  
изпълнение  на  дължимата  престация , като  за  целта  посочи  и  допълнителен  
срок  за  реализирането  й . 

Чл .12. Неустойките  и  санкцийте , вредите  и  пропуснатите  ползи  по  
този  договор  се  установяват  и  събират , съгласно  Закона  за  задълженията  и  
договорите  /ЗЗД/ и  Гражданския  процесуален  кодекс  /ГГIIU. 

Чл .13.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  определя  гаранция  за  изпълнение  в  размер  
на  2 % без  ДДС  от  стойносrга  на  договора  408.90 лв ., която  се  представя  от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  преди  подписване  на  договора . 

(2) Гаранцията  се  предоставя  под  формата  на  банкова  
гаранция /застраховка /депозит  на  парична  сума  по  банкова  сметка  на  
възложителя . 

При  всяко  обстоятелство , налагащо  промяна  на  срока  на  договора , 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  удължи  срока  на  банковата  гаранция  
(приложимо  при  представяне  на  банкова  гаранция  и  застраховка ). 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  дължи  лихви  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  върху  депозираната  
парична  сума , представена  като  гаранция  за  изпълнение  на  договора , за  
времето , през  което  има  право  да  я  задържа . (приложимо  при  представяне  на  
депозит  на  парична  сума) 

(3) Гаранцията  по  ал . 1 се  освобождава  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  срок  до  
30 (тридесет ) дни  след  прекратяването  на  договора  при  изпълнение  на  всич  ~ 
задължения  от  страна  на  И~ПЪЛНИТЕЛЯ  по  договора  и  уреждането  
всички  финансови  претенции  между  страните . 	 I 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  задържи  гаранцията  з  
изпълнение  на  договора , ако  в  процеса  на  неговото  изпълнение  възникне  с  о  
между  страните , който  е  внесен  за  решаване  от  компетен 	Съд , 
окончателното  му  решаване . 	 I \ 
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(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  усвои  гаранцията  до  размера  на  
іислените  по  настоящия  договор  неустойки  и  обезщетения , когато  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  изпълни  и/или  изпълни  частично  задълженията  си  по  
този  договор  или  забави  тяхното  изпълнение . 

IX. IIРЕКРАТЯВАНЕ  И  РАЗВАЛЯНЕ  НА  ДОГОВОРА  
Чл . 13. Настоящият  договор  се  прекратява : 

1. с  изпълнение  на  стойността  му  или  с  изтичане  срока  на  договора ; 

2. по  взаимно  съгласие ; 
3. от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , ако  в  резултат  на  обстоятелства , възникнали  

след  сключване  на  договора , същият  не  е  в  състояние  да  изпълни  своите  
задължения . В  този  случай  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  дължи  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
стойносrга  на  действително  извършените  до  прекратяването  на  договора  
доставки ; 

4. при  невъзможност  за  изпълнение  на  правата  и  задълженията  по  
договора , изразяваща  се  в  причина , която  не  може  да  се  вмени  във  вина  на  
нито  една  от  страните  по  него . 

Чл . 14. Разваляне  на  договора : 
(1)При  виновно  неизпълнение  на  задълженията  по  договора  от  

страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  едностранно  да  
развали  договора , със  седемдневно  писмено  предизвестие  отправено  до  
другата  страна  /чл .87 от  ЗЗД/. 	̀ 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  заяви  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , че  
разваля  договора  и  без  срок  на  предизвестие , ако  изпълнението  е  станало  
невъзможно  изцяло  или  отчасти , ако  поради  забава  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  то  е  
станало  безполезно  или  ако  задължението  е  трябвало  да  се  изпълни  
непременно  в  уговореното  време . 

Х . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  КЛАУЗИ  
Чл . 15. Клаузите  по  настоящия  договор  могат  да  бъдат  променяни  или  

допълвани  с  анекс . 
Чл . 16. (1) Страните  по  настоящия  договор  следва  да  отправят  всички  

съобщения  и  уведомления  помежду  си  само  в  писмена  форма . 
(2) Писмената  форма  се  счита  за  спазена  и  когато  те  са  отправени  по  

факс  или  друго  техническо  средство , което  изключва  възможността  за  неточно  
възпроизвеждане  на  изявлението . 

(3) Адрес  за  кореспонденция  посочен  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : гр . 
Габрово , ул . „Аврам  Гачев " N233, ет .2, ап .7. 

(4) При  промяна  на  адреса  си  за  кореспонденция  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  
длъжен  незабавно  да  уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , в  противен  случ  " 
изпратената  кореспонденция  на  посочения  в  настоящия  договор  адрес  се  сч  т  
за  валидно  връчена . 

Чл . 17. (1) Страните  ще  решават  споровете , възникнали  по  по  о  
изпълнението  на  настоящия  договор , чрез  разбирателство  и  взаи 	тсrьп  . 

(2) Когато  постигането  на  съгласие  се  окаже  невъзможн  , 	а  ите  
отнесат  спора  пред  съда . 	

/ 1 
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(3) За  неуредените  с  настоящия  договор  въпроси  се  прилагат  
зпоредбите  на  гражданското  законодателство  на  Република  България . 

Настоящият  договор  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  един  за  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  един  за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

ПРИЛОЖЕНИЯ : 1. Техническа  спецификация ; 	~ 

2. Техническо  предложение ; 
3. Ценово  предложение . 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТ  : 

НАЧАЛНИК  
Флотіјдій  АДМИРАЛ  РОФ  

Б  ЯН  М1-  
аЕ  

/  

Гл  ч  тов  дител :  

LЈ.kn. 	Милё   
.-
~ .  

Съгласуван  : 

Глав 	р  консулт : 
Ц .сл . 	адко  Радев  

~РОВ " 	\ 

.Д.В .Н . 

( 

~,ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 

и  иян  шууз" ЕООД  
дан  Марчев  

АйР0 о  

~'оо  ,~~` 

L1 

 

~. 
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