
ДОГОВОР  № 36/07.03.2018.г.

Днес,  07.03.2018г., в гр. Шумен се сключи настоящият договор между:
1. Териториално поделение „ДГС Шумен”, ЕИК 2016174120019, със седалище и адрес на

управление: гр. Шумен, ул. “Петра“ , №1, т.5 представлявано от инж.по чл. 2 от ЗЗЛД - директор,
като упълномощено лице съгласно Заповед № 467/19.12.2017 год. на инж. по чл. 2 от ЗЗЛД в
качеството му на ДИРЕКТОР „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН и
наречено по-нататък за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
           2. „Еленко компютърс”  ООД- гр. Шумен. ЕИК: 1275217818, седалище и адрес на
управление: гр. Шумен, бул. „Плиска” №28, представлявано от по чл. 2 от ЗЗЛД – управител на
дружеството., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 20, ал.4, т.3от
Закона за обществените поръчки , се договориха за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши обществена

поръчка с предмет: Ежемесечна профилактика, поддръжка и абонаментно сервизно обслужване на
офис техниката в ТП “ДГС Шумен” за 2018г.”

(2)Доставката се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  посочени в
документацията за участие в процедурата и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляваща неразделна част от този договор-подробно описани в приложение №1 към договор
№36/07.03.2018г.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши услугата при условията на направеното от него
предложение

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Срок на действие на договора: 31.12.2018г.
Чл. 3 Място на изпълнение: гр. Шумен, ул. „Петра” №1

ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1.да получи изпълнението на предмета на настоящият договор;
2.да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки

момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3.да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на

договора – по реда, начина и в сроковете посочени в него;
4.да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническите

спецификации на Възложителя.
5.да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1.да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;
2.да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с

изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението по чл.3;
4.да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на

доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението
относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на
изпълнението;

5.да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор.
ІV.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО



Чл.  9. Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол или
друг документ по преценка на Възложителя, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
от оправомощени от тях лица.

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изпълнението отговаря на възприетите стандарти в

Република България и ЕС.
Чл.11.В случай че се установят недостатъци на изпълнението, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

писмено е бил уведомен в рамките на 5(пет) дневен срок, той е длъжен да извърши коректно
изпълнението на предмета на договора в рамките на 24(двадесет и четири) часа от уведомяването.

Чл.12.Обстоятелствата по предходните членове се установяват с констативен протокол,
подписан от представители на страните, в които се вписват начина за установяване на дефектите
и/или отклоненията, изчерпаните начини за тяхното отстраняване и споразумението за замяна.

VІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.13. За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на

Изпълнителя сума в размер на  предложена месечна цена в размер на 90,00лв(деветдесет лева)
без вкл. ДДС, в 10-дневен срок от получаване на доставката, при следното допълнително
условие: след сключване на договора, Възложителя не се обвързва със задължителното усвояване
на прогнозните количества стоки (по приложен списък).

Чл.14(1) Плащанията по чл. 17, ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена фактура.

(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка: Уникредит булбанк клон: Шумен
Банкова сметка: IBAN BG92UNCR96601039600210
Банков код: BIC: UNCRBGSF

        VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.19.При забавено предаване на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5  %  от договореното възнаграждение с ДДС за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността, като в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма
интерес от забавеното изпълнение, той има право да прекрати едностранно договора, с 5-дневно
писмено уведомление, и да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.20. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната
страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

        VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.21. Договорът се прекратява:

1.В случаите посочени в ЗОП.
2.При изтичане на срока.
3.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
Чл.23. Възложителя може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до

Изпълнителя, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че Изпълнителя не
извършва услугата с нужното качество и в дадения срок. В този случай на заплащане подлежат
само тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на Възложителя.

Чл.24.Възложителя може да прекрати договора с писмено уведомяване до Изпълнителя,
ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни
своите задължения.

ІХ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25.Неразделна част от настоящия договор са техническата и ценова оферта на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, депозирани в хода на провеждане на процедурата.
Чл.26.Всички спорни въпроси възникнали в хода на изпълнение на договора ще се решават

между страните чрез преговори, а при непостигане на консенсус – по реда на действащото
законодателство.

Чл.27.За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и ЗОП.



Договорът се състави в 2  еднообразни екземпляра-  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1/подписана и подпечатана/              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: /подписана и подпечатана/
(инж. по чл. 2 от ЗЗЛД -директор)          (по чл. 2 от ЗЗЛД - управител)

      2. /подпис/
        (по чл. 2 от ЗЗЛД – р-л счет.отдел в ТП)



Приложение №1 към Договор №36/07.03.2018г.

във връзка с проведена процедура по  чл.20,  ал.4,  т.3  от ЗОП с предмет: Ежемесечна
профилактика, поддръжка и абонаментно сервизно обслужване на офис техниката в ТП “ДГС
Шумен” за 2018 г.”
1.Вид  на услугите:

Предмет на поръчката
Срок за

изпълнение
на услугата

v Предметът на поръчката включва поддръжка на офис техника
/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери,
скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово
оборудване, суич, рутери и др. техника в извънгаранционен срок за
нуждите на ТП „ ДГС Шумен” ;

v Предметът на поръчката включва следните видове
неизчерпателно изброени дейности по подръжка:

1. Изваждане и почистване на радиатори, охлаждания и др.
2. Преглед за видими проблеми по вентилатори и др. елементи на

компютрите;
3. Смазване на вентилаторите и подмяна на термопаста между

процесора и радиатора;
4. Почистване на прах в кутията / корпуса;
5. Подмяна на термоподложки;
6. Почистване на клавиатурата на компютъра от замърсявания / отнася

се за преносими компютри/;
7. Сглобяване на компютъра и тестване;
8. Цялостно почистване на компютъра от вируси и други злонамерени

софтуери;
9. Смяна на повредени, износени и/или проблемни резервни части по

горепосочената апаратура, подлежаща на сервизно обслужване;
10. Ремонт на барабани, ролки и др. /отнася се за копирните машини/;
11. Други дейности – посочени от Възложителя, според възникналата

необходимост от изпълнението им;
      12. Периодичен ъпдейт на използваните софтуерни продукти и
инсталиране на нови версии;
      13. Преинстапиране на приложен софтуер след ремонт на компютри или
преисталация на MS WINDOWS;
      14. Архивиране на бази данни и възстановяване на данни;
      15. Системни настройки и създаване на „окръжение“ за работата на ДОС-
базирани програми в средата на MS WINDOWS 7, 8.1, 10;
      16. Системни настройки за работа на ДОС- базирани приложни
софтуерни продукти със съвременни периферни устройства (лазерни
принтери и скенери и пр);
      17. Осигуряване на системна помощ на потребителите за работа с
приложни софтуерни продукти (техники за работа, защита на данни,
информационна сигурност).

31.12.2018г.

*Предвиден период на Договора  от датата, следваща деня на сключването на договора до
31.12.2018 г.

2.Общ брой на техниката на ТП „ДГС Шумен“, подлежащи на абонамент за  ежемесечна
профилактика  и поддръжка:

2.1.Настолни компютърни конфигурации – 11 броя;
2.2.Преносими компютри – 7 броя;



2.3.Мултифункционални периферни компютърни устройства за принтиране, копиране и
сканиране – 6 броя;

2.4. Мултифункционални периферни компютърни устройства за копиране, сканиране,
изпращане/получаване на факс сигнал и др. – 1 броя;

2.5. Принтери-3 броя;
2.6. Муртимедийно устройство (проектор) – 1 бр.

3.Срок на действие на Договора: 31.12.2018 г.

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1/подписана и подпечатана/          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: /подписана и подпечатана/
       (инж. по чл. 2 от ЗЗЛД -директор)          (по чл. 2 от ЗЗЛД - управител)

      2./подписана /
                                (по чл. 2 от ЗЗЛД – в.и.д. гл. счетоводител)


