
 

  ДОГОВОР  

 

№ 819/15.09.2020г. 

 

Днес 15.09.2020 г. в гр. София, на основание чл. 112 от ЗОП и Решение №      

373/ 27.07.2020 г. на Ректора на Университет по библиотекознание и информационни 

технологии между: 

 

Университет по библиотекознание и информационни технологии, с адрес: 

гр. София, бул. “Цариградско шосе“ 119, ЕИК 000670552, представлявано от проф. д.н. 

Ирена Петева - Ректор на УниБИТ, и Таисия Владимирова - Директор на  Дирекция 

„ФСД“, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 

и 

 

Кооперация „Панда“ с адрес на управление: п.к. 1784 гр. София, район 

Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 139, рег. по ф. д. №1451/1992 г. на СГС, 

ЕИК/БУЛСТАТ 000885099, представлявано от Елка Николова Каменова-Цанкова, 

в качеството й на Председател на кооперацията, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен  с Решение № 373/27.07.2020г., след проведено публично 

състезание  за възлагане на обществена поръчка с уникален номер  № 

981180/08.06.2020г. в Портала за обществените поръчки, се сключи настоящият 

договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Доставка на преносими компютри, мултимедийни устройства, печатащи 

устройства и  измервателна техника по обособени позиции за нуждите на 

Университет по библиотекознание и информационни технологии- София”, 

разделена на 4 обособени позиции 

 

1. Обособена позиция 1 „Доставка на преносими компютри“: 

2. Обособена позиция 2 „Доставка на мултимедийни устройства“: 

      3. Обособена позиция 3 „Доставка на печатащи устройства“: 

4. Обособена позиция 4 „Доставка на измервателна техника“. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

възнаграждение да извърши доставка по: 

Обособена позиция 3 „Доставка на печатащи устройства“:     
 

Конкретните технически характеристики, предмет на договора са съгласно 

посочените в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 

(2) Предметът  на поръчката включва: 

1. доставка на печатащи устройства съгласно Техническата спецификация  

/изписва се броя на съответната техника/ 
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2. гаранционно сервизно обслужване за срок от 24 месеца/12 месеца за 

батерията, считано  от датата на двустранно подписване на приемателно-предавателния 

протокол. 

(3) Транспортните разходи по доставка на техниката са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(4) Рискът от случайното погиване или повреждане на техниката до приемането 

и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е за смекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Общата цена по договора е в размер на 1 037.86  (хиляда тридесет и 

седем лева 0,86) лева без ДДС или 1 245.43 (хиляда двеста четиридесет и пет 0,43) лв. с 

ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(2) Предлаганата цена включва всички разходи  за изпълнение на поръчката. 

(3) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на 

настоящия договор. 

Чл. 3. (1)  Възложителят  се задължава да заплати авансово общата стойност по  

чл.2, ал. 1 с  ДДС по банков път, по сметка на Изпълнителя в срок до 7 работни дни 

след датата на подписване на договора срещу представени от Изпълнителя безусловна 

и неотменяема банкова гаранция, съответстваща по стойност на размера на аванса и 

оригинална фактура или парична сума, вносима по банкова сметка на Възложителя или 

застрахователна полица на застрахователя, която обезпечава размера на авансовото 

плащане. 

Банковата сметката на Възложителя 

IBAN  BG 56 BNBG 9661 3300 1665 01 

BIC код  BNBGBGSD   БНБ-ЦУ  
 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за авансово плащане. 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освободи гаранцията по авансовото 

плащане по чл. 3 в срок до 3 (три) работни дни след доставката на техниката, срещу 

представена оригинална фактура и приемателно-предавателен протокол за техниката, 

двустранно подписан от упълномощени представители на страните. 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по чл. 3 в български левове, по 

банков път, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ТБ „БАНКА ДСК“ гр. София 

BIC: STSA BGSF 

IBAN: BG87STSA93001526089921 

Коперация „Панда“ 

 

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор /договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 

подизпълнителите за изпълнените от тях работи. 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

             Чл. 6. (1) Срокът на договора  за доставка е  3 (три) календарни дни от 

сключване на договора, окончателният срок на договора е до изтичане на гаранционния 

срок за доставката. 

              (2)  Мястото на изпълнение на поръчката е Университет по библиотекознание и 

информационни технологии, с адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ № 119. 
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

           Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

            1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок доставките по чл. 1 

съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и предложението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

           2. Да извършва проверка във всеки момент относно качеството на изпълнение на 

договора, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

           3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

           4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на договора, посочен в 

чл. 1, да откаже приемането на изпълнението и заплащането на част или на цялото 

възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 

договора. 

           5. Да получи качествена гаранционна поддръжка на доставената техника, 

съгласно сроковете и условията на договора. 

           6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

            Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

            1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в 

срокове съгласно настоящия договор. 

            2. Да определи упълномощено/и лице/а по настоящия договор, които следят за 

своевременното и качествено изпълнение на договора. 

            3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. При точно изпълнение да получи уговореното възнаграждение при условията 

и в срока, посочен  в настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи 

за изпълнение. 

 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с  техническата 

спецификация и техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 

договор. 

2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 

изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна 

при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

3.  Да извършва гаранционна поддръжка на  техниката съгласно сроковете и 

условията на настоящия договор. 

4. При появили се дефекти в гаранционния срок, в случай, че повредата не може 

да бъде отстранена, да замени дефектирало устройство с фабрично ново, с 

характеристики, еквивалентни на тези на дефектиралото.  

5. Да предаде на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

хартиен или електронен носител съпътстващата техническа документация за 

доставената техника, както и електронен носител с информация с партидните номера, 

марките и моделите на техниката. 
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6. Да достави техниката в оригиналната опаковка от производителя, 

окомплектована с всички необходими интерфейсни и захранващи кабели по БДС или 

еквивалент, както и с включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер 

(BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Поддръжката трябва 

да е свободно достъпна от Web сайта на производителя. 

 7.  Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

V. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството и функционалността на 

техниката, предмет на доставката, за срок от 24 месеца, считано от датата на приемно-

предавателния протокол, удостоверяващ  доставката. 

(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

предприеме действия при получаване на заявка за възникнал проблем от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като реагира в рамките до 4 работни часа след заявка за проблем с 

техниката.  

(3) Диагностиката  на   проблема   се   извършва на място. 

            (4) Времето за отстраняване на възникнал проблем е до 24 часа след извършване 

на диагностиката и констатирането на проблема. 

            (5) Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място,  а когато това е 

невъзможно – в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

            (6) Когато поради необходимост от доставка на резервни части  или други 

обстоятелства проблемът не може да бъде отстранен в срока по ал. 4, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури оборотна техника с показатели, не по-

лоши от тези на повредената, до приключване на ремонта. 

            (7) Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на 

дефектирали части, както и транспортирането им от местоположението в УниБИТ  до 

сервиза и обратно са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI.ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

 Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:  

 а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация 

(явни недостатъци):  

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в техническата спецификация;  

 б) качество (скрити недостатъци):  

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките;  

 в) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни;  

 г) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет-

дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на 

мястото на доставяне количеството липсващи в доставката некомплектни/ 

несъответстващи договорени стоки.  

 д) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на 

гаранционното обслужване на доставените стоки. 

VIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 51,89 



5 

 

лв.  (петдесет и един 0,89) лв., представляващи 5 % от стойността на обществената 

поръчка.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, 

както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с 

повече от 10 (десет) дни. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща (освобождава) предоставената гаранция за 

изпълнение на договора, както следва : 

 70 на сто  от гаранцията за изпълнение след извършване на доставката  по 

договора  и подписване на приемно-предавателни  протоколи и  

 30 на сто  от гаранцията за изпълнение след изтичане на гаранционния срок на 

доставката.  

 (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по договора. 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която 

покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера 

на начислените неустойки. 

 (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа цялата гаранция за изпълнение за обезпечаване 

задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гаранционна поддръжка. 

VIІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 14. (1) Приемането  на  техниката, предмет на договора  се удостоверява с 

подписване на приемно-предавателни протоколи от упълномощени за целта 

представители на страните.   

            (2) Приемно-предавателните  протоколи са основание за издаване на фактурата 

и  възстановяване на авансово платената сума. 

            Чл. 15. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

IX. НЕУСТОЙКИ 

      Чл. 16. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне забава в изпълнението на 

доставката, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % от 

възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от договора за всеки ден забава, но не повече от 

20 % от размера на това възнаграждение.  

 (2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне забава в изпълнението на доставката, 

надхвърляща с 20 дни, това се счита за пълно неизпълнение на договора и  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора без предизвестие. 

 (3) В случаите на ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява напълно гаранцията за 

изпълнение и  изисква възстановяване на цялата авансово преведена сума. 

 (4) При забавено изпълнение на договорните задължения от договора 

неизправната страна  дължи неустойка в размер на 0,05 % от възнаграждението по                

чл. 2, ал. 1 от договора, но не повече от 10% върху тази стойност.     

(5) Изплащането на неустойки по предходните алинеи не лишава изправната 

страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над 

уговорените размери на общо основание. 
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X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

           Чл. 17. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 

вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

           Чл. 18. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  

            Чл. 19. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от 

настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 

            Чл. 20. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА 

 Чл. 21. (1)  Настоящият договор се прекратява: 

1. С  изтичане на гаранционния срок на доставката; 

2. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. С окончателното му изпълнение; 

4.  По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки; 

5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 

предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10  

работни дни; 

2. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

3. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. 

    ХІI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 22. Настоящият договор може да бъде изменян само по изключение, при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

                                                XІІI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 Чл. 23. Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод 

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

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. 24. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на законодателството на Република България – ЗОП, ЗЗД, Търговския закон и др.  

 

ХІV.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 25.  (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 

изпълнението на договора и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
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са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна 

поща или чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 

адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 

изпратени на стария адрес. 

 

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра, два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Технически изисквания и спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:          

 

 

 РЕКТОР: чл. 9д от ППЗОП                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл. 9д от ППЗОП 

 

     

  Проф. д.н. Ирена Петева                                            /Елка Каменова-Цанкова/ 

                   

 

Директор на Дирекция „ФСД“ чл. 9д от ППЗОП 

     

     /Таисия Владимирова/ 

 

 

 

 

 

 

Съгласували: 

 

Юрист: чл. 9д от ППЗОП 

 /Димитър Димитров/ 

 

Пом.ректор: чл. 9д от ППЗОП 

  /А.Рупенова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


