
 

Д О Г О В О Р 

за 

доставка на маси и ученически столове 

 

Днес, 11.11.2019 г., в гр. Плевен между: 

 

1. ОУ СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, с. СТАВЕРЦИ, представлявано от ЛЮДМИЛА 

МАРИНОВА –Директор, с адрес: с. СТАВЕРЦИ, ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ, БУЛСТАТ: 

000402821, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

„Офис Решения БГ“ ЕООД ,  с ЕИК 114600294 със седалище и адрес на управление: 

гр.Плевен, ул.България №8, представлявано от Камелия Георгиева Дишева , в качеството й на 

Управител , от друга страна, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ  

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и монтира 

заявената по предварително изготвена оферта стока, а именно: 

артикул брой 

Маса едноместна начален курс ученици ПДЧ 24 

Ученически стол за начален курс ученици ПДЧ 24 

Маса двуместна за ученици ПДЧ 47 

Ученически стол 94 

 

 

II. СРОК 

 

Чл. 2 (1) Настоящият договор  е със срок до 11.12.2019г, считано от датата на 

двустранното му подписване. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, поръчва по предварителна заявка, изпратена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

вида и броя на необходимите стоки и услуги. 

 Чл. 3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество, в 

съответствие с ценова оферта, не по-късно от 11.12.2019г от получаването на заявката. 

 (2) Предаването се удостоверява с приемо–предавателен протокол, подписан в 2 

екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  

 

ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4 (1) Цената по договора за доставка на общото количество стоки е на стойност 13 

260.00 /Тринадесет хиляди двеста и шестдесет лева/ 

Чл. 5 (1) Плащането на заявените количества стоки и услуги се извършва с платежно 

нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва след предоставяне на 

фактура и извършване на доставка. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск 

срещу съответната цена стоки и услуги, заявени съгласно чл.2, ал.2 от настоящия договор 

съгласно ценовите оферти. 
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 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество стоки и услуги в 

сроковете по чл.3, ал.1 от настоящия договор.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката 

до местоизпълнението – сградата на ОУ СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, с. СТАВЕРЦИ . 

Чл. 7. При доставянето на заявеното количество стоки и услуги, упълномощените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, съгласно чл.3, ал.2 от настоящия договор съставят 

приемо-предавателен протокол в два екземпляра.  

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 

съдействие за осъществяване на доставката. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определеното, 

съгласно чл.3, ал.2 лице приемане на доставката, съгласно направената заявка.  

 Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение за извършената доставка, при качествено и точно изпълнение на доставката. 

  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора. 

 Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявеното 

количество стоки и услуги, при качествено и точно изпълнение на доставката, с подписване 

на приемо-предавателен протокол. 

 Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение за заявената доставка, съобразно чл.5 от настоящия договор. 

 Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

доставката в срок и без отклонения. 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 

изискванията за доставката по чл.1 и заявката по чл.2, ал.2 от настоящия договор да откаже 

тяхното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 

Чл. 16. За установяване на отклоненията и недостатъците се съставя констативен 

протокол, подписан от упълномощените лица, съгласно чл.3, ал. 2 от настоящия договор. 

Чл. 17. Констатираните по реда на предходния член отклонения и недостатъци се 

поправят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка в срок от 24 часа /двадесет и четири/ от 

подписване на констативния протокол по предходния член. 

  

 VІI. Прекратяване на договора. отговорност 

  

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява: 

 1. С изтичане на срока по чл.2, ал.1 от настоящия договор; 

2. С доставяне на договорените по вид и количество стоки и услуги. 

 3. По взаимно съгласие между страните; 

4. При виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 19. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,05% 

върху стойността на съответната заявка за всеки просрочен час, която се удържа от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й, но не повече от 10%. 

 Чл. 20. При забава в плащането на съответната заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 0,5% върху стойността на заявката за всеки просрочен ден но не повече 

от 10%. 

 Чл. 21 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 

тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 
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VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

  

Чл. 25. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се 

решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения. 

Чл. 26. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействи-

телност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, 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. 27. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

  

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните.  

 

 

 

                     

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                              Изпълнител  

Миглена Минова                                                            Камелия Дишева  

директор                                                                           Управител на 

на ОУ»Св.св.Кирил и Методий»                                 «Офис решения» 

с.Ставерци                                                                      гр.Плевен  

 

 

Счетоводител 

Румяна Цветкова   

 

 

 


