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■ И УЧТ

Д О Г О В О Р  
За производство и доставка на оборудване 

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес &УАЖЪ ., в гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол между: ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ със 
седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ.Несебър, гр. Свети Влас, ул. „Кирил и Методий“ №1 
ЕИК: 000042063, наречен за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” представляван(о) от: Чубрина Стефанова -  
Директор
и „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ”ООД със седалище и адрес на управление: обл. Ямбол, общ. 
Тунджа, с. Кукорево, ул. „Граф Игнатиев”52 , ЕИК: 128049011, наречено за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” , представлявано от ГЕНЧО ГУНЕВ КАНАЗИРЕВ- Управител 
се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи оборудване по оферта № 
43/08.06.2017г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява изискванията за качество по системата 180 и в съответствие с 
договорените индивидуални проекти.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ:

Чл.2. (1) Срок за изработка и доставка -  21 работни дни след писмено потвърдена поръчка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при забавяне на доставката на стоки и услуги, които 

не са част от продуктовата гама на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. аксесоари, уреди за вграждане и други.
Чл.З. (1) Гаранционните срокове на изделията са в съответствие с посочените в каталога на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в представената оферта. Същите започват да текат след доставка на договорейите 
количества и артикули и подписване на приемо-предавателен протокол или стокова разписка. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигурява гаранция за дефектите възникнали вследствие на неправилна употреба, 
неравности на стени, подовата настилка или при увреждания в периода от доставката франко адреса на 
клиента до деня на завършване на монтажните дейности в резултат на лошо съхранение на 
оборудването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Търговска гаранция не се обвързва с отговорност за 
несъответствие на стоката.

(2) Срок за отстраняване на евентуални рекламации-10 работни дни.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Общата стойност по договора за производство и доставка на оборудването е 3970.73лв.

( три хиляди деветстотин и седемдесет лева и седемдесет и три ст. ) без ДДС и 4764.88лв. ( четири 
хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и осемдесет и осем ст.) с ДДС

(2) Плащането по договора за сумата посочена в Чл.4. (1) се превежда с платежно нареждане 
както следва:

(3) Плащанията се извършват по сметка: ВО82ТЖСК.75271044538417 при УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК ЯМБОЛ
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(4) В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълни своето задължение, той дължи 
теустойка за забава в размер на 0,1% /нула цяло и едно върху сто/ от стойността, за всеки ден на 
забавата, но не повече от 15% /петнадесет процента/ от стойността на доставката. Ако забавата 
продължи повече от 10 /десет/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали Договора с 
едностранно писмено волеизявление, като получи обратно всичко изпълнено до момента.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на договора, в т.ч. да осигури схеми и безпрепятствен достъп до помещението при монтаж, 
при завършени монтажни работи в помещенията и налични ВИК връзки и електрозахранване.
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след приемане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договорените количества, подписва 
приемо-предавателен протокол или стокова разписка.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация по направената доставка от артикули или част от нея 
при несъответствие с офертата (индивидуалния проект), явни или скрити дефекти. Рекламацията се 
вписва в двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно уговорените срокове. 
Чл.9. При разработване на индивидуален проект(уникат), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изразява съгласието си, чрез 
писмена заверка, след евентуални корекции по негово изискване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 
промяна на спецификацията, конструкцията или други елементи и такива изменения се отразяват в 
анекс към този договор, в който се определя размера на допълнителното заплащане, новите срокове за 
производство, доставка и монтаж.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разработи и достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените 
количества и артикули съобразно договорените срокове и цени.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
осъществяване на доставката.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за предстоящата 
доставка.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и отстранява обективно направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации, 
при спазване на условията на Чл.7.
Чл.14. Всяка допълнителна работа, която не е договорена при сключването на договора ще бъде 
извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но ще се калкулира отделно. Допълнителната работа ще се 
удостоверява с приемо-предавателен протокол за извършен монтаж. '

(

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ:
Чл.15. (1) Приемането на доставените количества обзавеждане се извършва в момента на 

• разтоварването им на посочения в поръчката адрес на кота 0.
(2) Предаването се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол или 

стокова разписка.
(3) Рекламации по количеството и качеството на доставените стоки и услуги се извършват в 

момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.16. (1) Действието на този договор се прекратява:
а) след изпълнение на всички задължения на страните;
б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. В този случай се 
подписва анекс към договора и се уговарят условията за прекратяването му.
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РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Чл. 17. При невъзможност за изпълнение на задълженията на някоя от страните поради форсмажор, 
изпълнението на задължението се спира и се отсрочва съразмерно с времето, в което непреодолимата 
сила е действала.
Чл.18. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на 
Република България
Настоящият договор се еФстави в два еднообразни

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .../........1М.......
ОУ „СВ.СВ.КИРи! И \1 ЕЖ)ДИ 11”

/Чубрина Стефанова/


