
ДОГОВОР

Днес,. ...JL1L.... ..2017 г. в гр. Горна Оряховица се сключи настоящия договор
между:
1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, представлявано от инж. Маргарита Маринова 
Атанасова -  Директор на училището, със седалище и адрес на управление: гр. Горна 
Оряховица, ул. "Васил Априлов" № 50, ЕЖ : 000 122 399, наричана за краткост по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и
2 „ Джерамис Интернешънъл “ ООД, със седалище и адрес на управление: .гр.София, 
бул.„ Евлоги Георгиев 44 №41 вписан в Търговския регистър, ЕИК:202627726, 
представлявано от Петър Василев Василев -  Прокурист от друга страна, и наричан по- 
нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящият договор.

Страните се споразумяха за следното:

L ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставка с предмет: 
„Доставка и полагане спортни настилки и свързано с тях спортно оборудване“
Чл. 2.(1) Стойността на доставката по настоящия договор е 62 485,40 лв. (шестдесет и 
две хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 40ст.) без включен ДДС или 
74 982,48 лв. /седемдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева и 48ст./ 
лева с ДДС.
(2) Настоящият договор се сключва под условие за отложено изпълнение, съгласно чл. 
114 от Закона за обществените поръчки.
(3) Плащането по настоящия договор е както следва:

• аванс при сключване на настоящия договор -  25%;
• -междинни плащания:

-до 30.03.2018 г .-  15%
-до 30.06.2018 г . - 15%
- до 30.09.2018 г . - 15%

• Окончателно плащане до 31.12.2018 г. -  30%
Чл. 3.(1) Срокът на договора е 3 /три/ календарни дни, съгласно 

Техническо предложение. Срокът за изпълнение на доставката започва да тече 
след подписване на настоящия договор.

(2). Срокът по настоящия договор се сформира, както следва:
- Срок за доставка на настилките -  1 /един/ календарен ден, съгласно 

Техническо предложение;
- Срок за полагане на настилките и изпълнение на другите дейности, свързани с 

полагането -  2 /два / календарни дни, съгласно Техническо предложение.
(3). Когато доставката не отговаря на изискванията на Възложителят, същият 

връща стоката незабавно на Изпълнителя.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА СТРАНИТЕ 

Чл. 4 (1). Изпълнителят се задължава да достави стоката до Възложителя в срока, 
посочен в чл. 3 от настоящия договор.

(2). Всички разходи за транспортирането на стоката до Възложителя, за 
опаковка, маркировка и др. подобни са за сметка на Изпълнителя. /

(3). Стоката следва да отговаря на заявеното по вшш количество и на съответния 
стандарт и/или мостра и/или образец.



(4). При доставката Изпълнителят, задължително представя гаранционни карти 
или други подходящи документи от производител, с което се задължава за гаранционна 
поддръжка.
Чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1). Да извърши доставките и монтажа, предмет на договора с дължимата грижа, 
ефективност и добросъвестност.

(2). Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и за допуснатите пропуски, взетите 
мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(3) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
Чл. 6(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи 
уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора 
условия.

(2) Да получава съдействие, информация и документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на 
настоящия договор.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да иска изпълнението на доставката по договора в срок и по реда и при 
условията, договорени между страните.

(2) Да откаже приемането на доставката при непълно или неточно изпълнение 
или забавяне изпълнението на договора.
Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да плати уговорената цена съгласно настоящия договор.
(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията и/или документацията, 

необходима за изпълнението на договора.

Ш. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 9 (1) Изпълнителят дължи неустойка при забавено изпълнение в размер на 0.5% за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на настоящия договор.

(2) При констатиране на отклонение в качеството и/или 
количеството на доставката, Изпълнителят следва да достави друга стока в 
съответствие с договорените изисквания, както и да заплати обезщетение за 
забавено изпълнение.

(3) Отклонение в доставеното се констатира със съставяне на протокол, в който се 
отразява в какво се състои отклонението /качествено или количествено/. Протоколът се 
подписва от страните по настоящия договор.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10 (1) Възложителят има право да развали договора едностранно, с 10-дневно 
писмено предизвестие до другата страна, при:

а/отклонения в количеството и/или качеството на стоката, след установяването на 
които, Изпълнителят не предприеме мерки по качественото изпълнение на поръчката;

б/при забава в изпълнението на доставката и монтажа, продължило над 7 /седем/ 
календарни дни.

(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока и пълното (навременно, точно 
и цялостно) изпълнение на всички задължения на всяка от страните.

(3) Преди изтичането на уговорените срокове договорът може да бъде прекратен 
по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

(4) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа.



(5) Договорът може да бъде прекратен и когато са настъпили съществени 
промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън 
правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати 
или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на 
обстоятелствата.

Настоящият договор се с^тави в два еднакви екземпляра, един за Въз/ ожителя и 
един за Изпълнителя.
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