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Днес на 10.07.2017г. в К.К. Слънчев бряг, между Мебелна Фабрика „Вермонт ”, фирма изпълнител 
„ВЕРМОНТ 1“ЕООД със седалище К.К. Слънчев бряг, представлявано от управителя Красимир 
Димитров Иванов, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ наричано по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ. се сключи настоящият договор от 2 листа, два екземпляра за следното:

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши изработка, доставка, качване и монтаж на 
подробно указаните и описани в приложението и чертежите, индивидуална поръчка към настоящия договор: 
ИЗработка на мебели_____________________________________________________________________

2.1.При подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в рамер н а : 20 088, 00 лв.

2.2. При подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане 
в размер на :14 000 лв.

2.3. При изпълнение на предмета по настоящия договор, указани в приложението и чертежите, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер н а :
-088 лв.______________________________________________________________________________

Адрес на възложителя: Св. Влас, ул.“ Кирил и Методий“ 
Телефон на възложителя: 6 С Т ( 7  Р-&
Е -  таН на възложителя: ОМ... {/  ̂СХ С СУлО-ю (Л А
Лице за контакт: е к ч Л .
Монтаж: 10.08.2017г. ^ У р ^

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

2.СУМА И НАЧИН НА ПЛАШАНЕ:

Възложител:

Подпис:



3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ :

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката в посочения в договора срок, след като бъде 
изплатен указаният аванс.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се задължава да работи по премахването и отстраняването на строителни дефекти, от 
помещението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се задължава да прекарва ел. инсталации, изводи за контакти, ВиК тръби и изводи, 
без предварителна уговорка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описана в приложението към настоящия договор.
3. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема отговорност за неспазени срокове и рекламации, при независещи от него 
обстоятелства (несъдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставка и монтаж, атмосферни условия, 
природни бедствия, военни действия ).
3. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, пред трети физически и 
юридически лица.
3. 6. Доставка и монтаж, се осъществява в удобно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време (в рамките на работния ден и 
седмица).
3. 7. Настоящият договор, може да бъде променян само при съгласие от двете страни, отразено в писмен вид към 

^настоящия договор.
3. 8. Възникналите спорове, ще се решават по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно, по реда 
на гражданското законодателство на Република България.
3. 9. Гаранционният период на мебелите е една година. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от 
нарушаване условията на експлоатация, природни бедствия и др. климатични условия.
3.10. Нито една от страните не носи отговорност по силата на настоящия договор, ако неизпълнението на 
предмета на договора, се дължи на природни бедствия, военни действия, действия на право-охранителните 
органи, климатични условия.
3.11. Изпълнителят има право на закъснение на доставка и монтаж, със срок от 5 работни дни, поради 
производствени, транспортни (куриерски) или складови забавяния, независещи от страна на изпълнителя.
3.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от предмета на договора, във всеки един момент по време на 
изпълнението му, ако заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи, извършената работа и печалбата, 
която той би реализирал от изпълнението на договора.
3.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати уговорената сума по начин и срокове, уговорени в настоящия 
договор.
3.14. Всяка промяна на първоначалния проект, приет от двете страни с подписване на настоящия договор, е за 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по телефона, или в писмен вид, при 
възпрепятстване на осъществяването на доставката и монтажа, в указания срок от настоящия договор.
3.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява с приемането и изплащането на предмета на настоящия договор, и 
неговото коректно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , посредством подписване на ПРИЕМНО- 
ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ , издаден в два екземпляра, за всяка една от двете страни.

Изпълнител: „ 
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Ширина/Н/Дълб. ПДЧ/ МДФ
№ наименование размери материал ЦВЯТ брой ед. цена обща цена

1 Маси Шп бреЗов 2 950,00 лв. 1900,00 лв.
2 Подиум Шп бреЗов 2 880,00 лв. 2 880,00 лв.
3 Радиатори и проЗорци Шп бреЗов 2 460,00 лв. 2 460,00 лв.
4 Врати ПДЧ патладжан 480,00 лв. 480,00 лв.
5 Шкаф ПДЧ патладжан 1 1500,00 лв. 1 500,00 лв.
6 Врати ПДЧ патладжан 480,00 лв. 480,00 лв.

МДФ 320,00 лв. 320,00 лв.
7

Мебел За мивки 1 2 170,00 лв. 2170,00 лв.

8 Шубер За отсервиране Шп 1 350,00 лв. 1 350,00 лв.
пдч 480,00 лв. 480,00 лв.

9 Плот За компютри 720,00 лв. 720,00 лв.
Гръб на комп ПДЧ 7,12 м х 72 см 1000,00 лв. 1000,00 лв.
Шкаф За комп МДФ 7,12 м х 60 см х 10 см 1000,00 лв. 1000,00 лв.

транспорт: БОНУС да Цена до тук:
монтаж да без ДДС 16 740,00 лв.
доставка(до кой етаж): БОНУС да/не/бонус ДДС 3 348.00 лв.

Кр.цена с ДДС 20 088,00 лв.
СРОК ЗА ДОСТАВКА: 35 работни дни

11 ■ ч


